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I. Giriş
Faiz krizi olarak da ifade edilen Kasım 2000 ile döviz krizi şeklinde kendini gösteren 
Şubat 2001 krizleri Türk bankacılık sektörünü oldukça olumsuz yönde etkilemiş 
ve bankaların bilançolarında büyük meblağlarda zararlar oluşmuştur. Söz konusu 
krizleri takiben, bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması, bankacılık sektörünün 
daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve sektördeki sorunların sona erdirilmesi 
amacıyla 2001 yılının mayıs ayında Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma 
Programı uygulamaya konulmuştur.
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Özet
Bu çalışmada, 2002-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda 
kârlılığın içsel belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu belirleyicilerin  tespit 
edilmesi, özellikle faaliyetlerini kriz ortamında bile sağlıklı ve başarılı bir biçimde sürdürmeyi 
başarabilen Türk bankalarının yöneticileri ile mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası 
yatırımcılar açısından oldukça önemli bir konudur. Çalışmanın bulguları bankanın sermaye 
yeterliliğinin ve büyüklüğünün artmasının kârlılığı olumlu yönde; buna karşın, likiditesinin 
ve faaliyet giderlerinin artmasının ise kârlılığı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.      

Abstract
The aim of this study is to determine the internal determinants of profitability in banks 
operating in Turkey in the period of 2002-2009. The importance of the study derives from 
the fact that finding out the mentioned determinants is a necessity for both the managers of 
Turkish banks who successfully operates -even in times of financial crisis-, and existing (and 
potential) national and international investors. Findings of the study indicate that capital 
efficiency and size affect profitability positively, while liquidity and operating costs negatively.
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Programın unsurlarını; (1) özellikle kamu bankalarının sermaye yapılarının 
güçlendirilerek yeniden yapılandırılmaları, (2) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF)’na devredilen bankalara ilişkin problemlerin giderilmesi, (3) özellikle 
krizden etkilenen özel sermayeli mevduat bankalarının büyük ölçüde kendi 
kaynaklarıyla yeniden sermayelendirilmesi ve (4) gözetim ve denetim çerçevesinin 
güçlendirilerek, uluslararası standartlara uyum amacıyla sektörün birçok alanında 
düzenlemelerin yapılması olarak özetlemek mümkündür (Bumin, 2009).   

Türkiye ekonomisinde -2002 yılından sonra yaşanan istikrarlı ve yüksek 
hızda büyümenin ardından- 2008 yılının başından itibaren ekonomik faaliyetlerde 
hızlı bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Bu dönemde, ekonomide öne çıkan diğer 
önemli gelişmeleri ise enflasyonun ve faiz oranlarının dalgalı bir seyir izlemesi, 
gerek kamu gerekse özel sektör nedeniyle tasarruf açıklarının yüksek düzeylerde 
kalması, bütçe açığının artması, net sermaye girişinin azalması, yurtiçi kaynakların 
kısa vadelerde kalması, son çeyrekte TL’nin değer kaybetmesi, beklentilerin 
kötüleşmesi ve risklerin artması olarak sıralamak mümkündür (Bankalarımız, 
2008). Bu yavaşlamanın ve ekonomik gelişmelerin temel nedenini 2007 yılının 
sonlarına doğru öncelikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki para ve 
sermaye piyasalarında başlayan istikrarsızlık ve küçülmenin, 2008 yılında dünya 
geneline yayılarak, sırasıyla, ABD ile yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeleri, Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerini, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkeleri etkileyerek 
küresel bir nitelik kazanması şeklinde kısaca ifade etmek mümkündür. Söz konusu 
ekonomik istikrarsızlık ve küçülme 2009 yılında da artarak devam etmiş olup, çok 
sayıda iktisatçı tarafından gerçek bir “küresel kriz” olarak da değerlendirilmiştir 
(Bankalarımız, 2009). Nitekim bu dönemde ticaret hacmi son 40 yılda yaşanan 
en şiddetli hızda küçülmüş, çok yüksek meblağlarda servet kayıpları yaşanmış 
ve birçok ülkede finansal sektör aracılık işlevini göremez ve finansal piyasalar 
çalışamaz hale gelmiştir.

Küresel kriz Türkiye’deki finansal sektörü de önemli ölçüde etkilemiştir. 
Ancak, özellikle bankaların bilançolarının sağlam olması ve risklerin dengeli 
dağıtılarak etkin risk yönetim politikalarının uygulanması sonucunda Türkiye’deki 
bankacılık sistemi 2009 yılını güven içinde geçirerek, kamu açısından bir sorun 
teşkil etmemiş, aksine ekonomik faaliyetlerinin finansmanını desteklemiştir. 
Bankacılık sektörü, 2009 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında anlatılan 
-tabiri caizse- “Türkiye’nin iyi hikâyesi” olmuştur. 2009 yılı sonu itibariyle -bir 
önceki yılın sonuyla kıyaslandığında- finansal kurumların piyasa değerleri toplamı 
%113 artarak, 96 milyar $ seviyesine çıkmıştır. Yine 2009 yılı itibariyle, bankaların 
özsermaye getirisi 2,8 puan artarak %18,3 düzeyinde gerçekleşmiş, net dönem karı 
ise %52 oranında artarak 19,5 milyar TL’ye yükselmiştir (Bankalarımız, 2009: i-7). 

Bu çalışmada, 2002-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’de faaliyet 
gösteren mevduat bankalarından kamusal ve özel sermayeli bankalarda 
kârlılığın içsel belirleyicilerinin1 tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu 
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1 “İçsel belirleyici” kavramı Literatür İncelemesi bölümünde açıklanmaktadır.
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belirleyicilerin tespit edilmesi, özellikle faaliyetlerini kriz ortamında bile sağlıklı 
ve başarılı bir biçimde sürdürmeyi başarabilen Türk bankalarının yöneticileri 
ile mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından oldukça 
önemli bir konudur. Toplamda beş bölümden oluşan çalışmada, Giriş bölümünden 
sonra Literatür İncelemesi bölümü yer almaktadır. Üçüncü bölümde Yöntem 
başlığı altında çalışmada kullanılan veri setine, örnekleme ve araştırma modeline 
değinilmektedir. İstatistiksel analizler sonucunda elde edilen ampirik bulguların 
açıklandığı dördüncü bölümden sonra, beşinci ve son bölümde söz konusu bulgular 
ışığında elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.

II. Literatür İncelemesi
Banka kârlılığına ilişkin literatür incelendiğinde, bir kısım çalışmaların (Berger ve 
diğerleri, 1987; Berger, 1995; Neely ve Wheelock, 1997; Barajas ve diğerleri, 1999; 
Guru ve diğerleri, 2000; Atanasieff ve diğerleri, 2002; Mamatzakis ve Remoundos, 
2003; Kosmidou ve diğerleri, 2005; Kosmidou, 2008) tek bir ülkenin bankacılık 
sektörüne odaklandıkları; diğer kısım çalışmaların (Haslem, 1968; Short, 1979; 
Bourke, 1989; Molyneux ve Thorton, 1992; Demirgüç-Kunt ve Huizingha, 1999; 
Demirgüç-Kunt ve Huizingha, 2000; Abreu ve Mendes, 2001; Bikker ve Hu, 2002; 
Bashir, 2003; Staikouras ve Wood, 2003; Goddard, 2004) ise çok sayıda ülkenin 
bankacılık sektörlerini ele alan çalışmalar oldukları görülmektedir. Bu çalışmaların 
ortak noktası, banka kârlılığını, genellikle aktif getirisi ve/veya özsermaye getirisi 
şeklindeki rasyolar çerçevesinde ele almalarıdır (Sufian ve Chong, 2008). 

 Banka kârlılığının belirleyicilerinin tespitine ilişkin çalışmaları, tek bir 
ülkenin ya da çok sayıda ülkenin bankacılık sektörü dikkate alınarak yapılan 
çalışmalar şeklinde sınıflandırmaktan çok, bu çalışmalarda irdelenen içsel ve 
dışsal belirleyicilere (faktörlere) göre kategorilere ayırmak daha uygun olacaktır. 
Bankaların bilançolarından ve/veya gelir tablolarından faydalanılarak hesaplanan 
içsel belirleyicileri, mikro ya da bankaya özgü kârlılık belirleyicileri olarak ele 
almak mümkündür. Buna karşın, banka kârlılığının dışsal belirleyicileri ise 
bankanın yönetim biçiminden etkilenmeyen, finansal kurumların faaliyetlerini ve 
performanslarını etkileyen ekonomik çevre ve yasal düzenlemeler ile doğrudan 
ilişkili unsurlardan oluşmaktadır (Athanasoglou ve diğerleri, 2008). Bu çalışmanın 
amacı -Giriş bölümünde de belirtildiği üzere- banka kârlılığını etkileyen içsel 
belirleyicilerin tespit edilmesi olduğundan, literatür incelemesinde yalnızca söz 
konusu belirleyicilerin konu alındığı çalışmalara değinilmektedir. 

Bankanın yönetim kademelerinin kararlarından doğrudan etkilenen mikro ya 
da bankaya özgü belirleyiciler olan içsel belirleyiciler çoğunlukla bilanço ve gelir 
tablosundan elde edilen finansal bilgiler ışığında hesaplanmaktadır. Bir bankanın 
bilançosu, o bankanın mevcut kaynaklarının tahsisine ilişkin yönetim politikalarının 
ve kararlarının bir yansımasıdır. Bilanço kalemleri kullanılarak elde edilen rasyolar 
ilgili bankanın kazanma gücünün ve maliyetlerinin, diğer bir ifadeyle varlıklarının ve 
kaynaklarının doğrudan belirleyicileri olmaktadır. Gelir tablosundan elde edilen ve 
bankanın faaliyetlerinin başarı düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan rasyoları 
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ise gelir yaratılması ve aynı zamanda da maliyetlerin kontrol edilmesi noktasında 
-banka yönetiminin etkinliğini göstermelerinden dolayı-, faaliyet rasyoları olarak 
da adlandırmak mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, bankacılık literatüründe 
üzerinde en fazla çalışılan içsel belirleyicilerin bankaların bilanço (Bkz. Bourke, 
1989; Sinkey, 1992; Berger, 1995; Anghazo, 1997; Abreu ve Mendes, 2001; 
Bashir ve Hassan, 2003; Staikouras ve Wood, 2003) ve gelir tablosu (Bkz. Bourke, 
1989; Molyneux ve Thorton, 1992; Guru ve diğerleri, 2000; Gischer ve Juttner, 
2001; Ben Naceur, 2003; Jiang ve diğerleri, 2003) kalemleri ile ilişkili olduklarını 
söylemek mümkündür. Özetlemek gerekirse, bu belirleyicilerin büyüklük (banka 
büyüklüğü), risk yönetimi, likidite, yönetim etkinliği (gider yönetimi) ve sermaye 
yeterliliği (yapısı) vb. ile ilişkili değişkenler oldukları görülmektedir. 

Bu değişkenlerden büyüklük değişkeni, bankaların faaliyet gösterilen piyasada 
ölçek ekonomisinden kaynaklanan avantajlarının bulunup bulunmadığının 
tespitinde kullanılmakta olup (Athanasoglou ve diğerleri, 2008), genellikle 
aktif, özsermaye ya da mevduat toplamı değişkenleri ile ifade edilmektedir. 
Konuya ilişkin ilk çalışmalardan birini yapan Short (1979)’a göre; büyüklük, 
bankanın sermaye kaynaklarına ulaşmasında önemli bir etkendir. Çünkü nispeten 
büyük bankalar daha düşük maliyetli finansman sağlayabilmekte ve bu nedenle 
da nispeten kârlı görünmektedirler. Smirlock (1985), Boyd ve Runkle (1993), 
Akhavein ve diğerleri (1997), Bikker ve Hu (2002) ile Molyneux ve Wilson (2004) 
tarafından yapılan çalışmalarda da büyüklük ile kârlılık arasında istatistiksel açıdan 
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Demirgüç-Kunt ve Maksimovic (1998)’in 
çalışmasında ise finansal, yasal ve bozulma gibi bunlardan farklı bir takım diğer 
faktörlerin bankaların kârlılığını etkileme düzeylerinin banka büyüklüğü ile 
yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu yöndeki bulguların tersine 
de rastlamak mümkündür. Örneğin, Berger ve diğerleri (1987)’nin çalışmasında 
bankanın büyüklüğünün artması sonucunda beklenen tasarruf miktarının çok 
düşük seviyelerde kalabileceği ve nihayetinde çok fazla büyüyen bankaların ölçek 
etkinsizliği problemiyle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulanmaktadır.

Risk yönetimi, bankacılık sektörünün oldukça önem arz eden konularından 
biridir. Varlık kalitesinin düşük olması ve optimal likidite seviyesinin 
korunamaması, bankaların faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürememelerinin 
başlıca nedenlerindendir. Özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde, bankalar 
-riskliliği azaltmak amacıyla- portföylerini çeşitlendirme ve/veya likit varlıklarını 
artırma yoluna gitmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, riskliliği, kredi riski ve 
likidite riski olmak üzere iki farklı biçimde ele almak mümkündür. Bankalarda 
likidite ve kârlılık arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalardan elde edilen ampirik 
bulgular farklılıklar göstermektedir. Örneğin; Molyneux ve Thorton (1992)’un 
çalışmasından elde edilen bulgular likidite seviyesinin artmasının kârlılığı 
olumsuz yönde etkilediğine dair iken, Bourke (1989)’un bulguları aksi yöndedir. 
Eichengreen ve Gibson (2001)’ın bulguları da Bourke (1989)’u destekler nitelikte 
olup, ikiliye göre likit yatırımlara tahsis edilen fon miktarının azaltılması kârlılığı 
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artırmaktadır. Duca ve McLaughlin (1990) ile Miller ve Noulas (1997) tarafından 
yapılan çalışmalarda ise kredi riskinin artmasının kârlılığı olumsuz yönde etkilediği 
görülmektedir. Bu bulguyu, yüksek riskli kredilerin geri dönüşlerinde yaşanan 
olası sıkıntılar çerçevesinde açıklamak mümkündür. 

Özelikle yönetim etkinliği bağlamında ele alındığında, kârlılığın bir diğer 
önemli belirleyicisi de banka giderleridir. Finansal kuruluşlarda giderlerin 
azaltılmasının öncelikle etkinliği, buna bağlı olarak da kârlılığı artırdığı yönündeki 
argüman, aralarında Bourke (1989)’un çalışmasının da bulunduğu çok sayıda 
çalışma tarafından desteklenmektedir. Buna karşın, Molyneux ve Thorton (1992)’un 
bu yöndeki bulguları ise aksi yönde olmuştur. İkiliye göre, yüksek miktarlarda 
kâr eden bankalar, karlarının bir kısmını ikramiye vb. şekillerde dağıtarak insan 
sermayesine nispeten fazla yatırım yapmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, yüksek 
maliyetli, ancak aynı zamanda da donanımlı personelin istihdam edilmesinin 
bankacılık gibi hizmet-yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bankalar açısından 
dezavantaj teşkil etmeyeceğini söylemek mümkündür.

Sermaye yapısının (yeterliliğinin), finansal kurumların performansının önemli 
bir belirleyicisi olmasına karşın, bankaların kârlılığı üzerindeki etkisi tam olarak 
açık değildir. Düşük sermaye rasyolarının nispeten riskliliği de beraberinden 
getirmesi nedeniyle, kaldıracın (borçlanmanın) kârlılık üzerindeki etkisinin negatif 
yönlü olacağını söylemek mümkündür (Berger, 1995). Buna karşın, özsermaye 
miktarının fazla olması halinde sermaye maliyeti azalabilmekte ve durum banka 
kârlılığını olumlu yönde etkileyebilmektedir (Molyneux, 1993). Ayrıca, özsermaye 
miktarının artırılması beklenen finansal sıkıntı maliyetlerinin azalmasına ve bunun 
sonucunda da beklenen getirinin artmasına neden olabilmektedir (Berger, 1995).      

III. Yöntem    
Araştırmanın yöntemi kapsamında, öncelikle veri seti ve örneklem ile bağımlı ve 
bağımsız değişkenler hakkında bilgiler verilmektedir. Sonrasında ise belirtilen 
değişkenler kullanılarak oluşturulan çoklu regresyon modeline değinilmektedir.

3.1. Veri Seti ve Örneklem
Türk bankacılık sektöründe kârlılığın içsel belirleyicilerinin tespit edilmesinin 
amaçlandığı bu çalışmada, 2002-2009 yılları arasındaki sekiz yıllık dönemde 
Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarından, kamusal ve özel sermayeli 
bankaların finansal verilerinden oluşan bir örneklem kullanılmaktadır. Örneklem 
kapsamındaki verilere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından her yıl 
yayınlanmakta olan Bankalarımız kitabından ulaşılmıştır.

3.2. Değişkenler
Çalışmada bir adet bağımlı ve beş adet de bağımsız olmak üzere toplam altı adet 
değişken kullanılmış olup, bu değişkenlere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir.
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3.2.1. Bağımlı Değişken
Çalışmada Abbasoğlu ve diğerleri (2007), Ben Naceur ve Goaied (2008) ve 
Kosmidou (2008) tarafından yapılmış olan çalışmalara benzer şekilde, kârlılık 
değişkeni olarak aktif getirisi (ROA-Return on Assets) kullanılmaktadır. Tutar 
olarak ifade edildiğinde her bir birim varlıktan kazanılan getiriyi ifade eden ROA; 
banka yöneticilerinin, bankanın sahip olduğu finansal ve reel kaynaklardan kâr elde 
edebilme yeteneklerinin temel göstergesidir (Golin, 2001; Hassan ve Bashir, 2003). 
Rivard ve Thomas (1997)’a göre; banka kârlılığını ifade eden en sağlıklı değişken 
ROA’dır. Çünkü ROA, hem yüksek özsermaye çarpanlarından etkilenmemekte, 
hem de bankanın sahip olduğu varlıkların tamamının getiri yaratabilme kapasitesini 
bir arada değerlendirmektedir.

Modelde ROA şeklinde ifade edilen aktif getirisi aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır:

ROA = Net Dönem Kârı (Zararı)/Toplam Aktifler   (1)

3.2.2.  Bağımsız Değişkenler
Bağımsız değişkenler -çalışmanın Literatür İncelemesi bölümü ile de örtüşecek 
biçimde-, sırasıyla, büyüklük (banka büyüklüğü), risk yönetimi, likidite, yönetim 
etkinliği (gider yönetimi) ve sermaye yeterliliği (yapısı) ile ilişkili değişken olarak 
seçilmişlerdir.

Büyüklük değişkeni BÜY ile ifade edilmekte olup, toplam aktiflerin doğal 
logaritması alınarak hesaplanmaktadır: 

 BÜY = Toplam Aktiflerin Doğal Logaritması = lnToplam Aktifler (2)

Risk yönetimine, daha açık bir ifadeyle kredi riski yönetimine ilişkin değişken 
RISK ile ifade edilmekte ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 RİSK = Toplam Krediler ve Alacaklar/Toplam Aktifler  (3)

Likiditeye ilişkin değişken LİK ile ifade edilmekte ve aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır:

 LİK = Likit Aktifler/Toplam Aktifler    (4)

Yönetim etkinliğine, daha açık bir ifadeyle gider yönetimine ilişkin değişken 
ETK olarak ifade edilmekte ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 ETK = Faaliyet Giderleri/Toplam Aktifler    (5)
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Son olarak da sermaye yeterliliği (yapısına) ilişkin değişken ise SER ile ifade 
edilmekte ve aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:

 SER = Özsermaye/Toplam Aktifler      (6)

3.3.  Araştırma Modeli
Yukarıda bahsi geçen bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak oluşturulan 
çoklu regresyon modeli aşağıdaki şekildedir:

ROAi = αi + βi1(BÜY)i + βi2(RİSK)i + βi3(LİK)i + βi4(ETK)i + βi5(SER)i + εi   (7)
Burada;
ROAi = i Bankasının Net Dönem Kârı(Zararı)/Toplam Aktifleri,
BÜYi = i Bankasının Toplam Aktiflerinin Doğal Logaritması,
RİSKi = i Bankasının Toplam Krediler ve Alacaklar/Toplam Aktifleri, 
LİKi  = i Bankasının Likit Aktifler/Toplam Aktifleri,
ETKi  = i Bankasının Faaliyet Giderleri/Toplam Aktifleri,
SERi = i Bankasının Özsermaye/Toplam Aktifleri,
αi  = Sabit,
βi1-5 = Değişkenlerin tahmin edilen beta katsayıları ve 
εi  = Hata terimi’dir.

IV. Ampirik Bulgular
Yukarıda belirtilen regresyon modelinde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere 
ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, 
2002-2009 dönemine ait toplam 112 gözlemden oluşan örnekleme dâhil edilen 
bankaların ortalama aktif getirisinin %1,950 olduğu görülmektedir.

Tablo 1:  Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler Ortalama Standart Sapma N

ROA 1,950 0,921 112
SER 16,922 9,012 112
RİSK 46,892 18,782 112
LİK 37,783 21,670 112
ETK 3,557 1,694 112
BÜY 12,770 3,957 112

Aşağıda verilen Tablo 2 ve Tablo 3’de ise, sırasıyla, oluşturulan modele ilişkin 
özet sonuçlar ile katsayılar verilmektedir. 
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Tablo 2:  ROA Modeli Özet Sonuçları

Model R2 Düzeltilmiş 
R2

Tahminin 
Standart Hatası F Anlamlılık

Sig.
Durbin-Watson d 

İstatistiği

ROA 0,386 0,357 0,738 13,300 0,000a 2,213
a – Açıklayıcılar: (Sabit), BÜY, RİSK, LİK, ETK, SER 
b – Bağımlı Değişken: ROA

 

Tablo 3:  Katsayılara

Model 
ROA

Standartlaştırılma-
mış Katsayılar

Standartlaştırıl-
mış Katsayılar

t Anlamlılık
Sig.

Eşdoğrusallık 
İstatistikleri

B Standart 
Hata β Tolerans VIF

(Sabit)

SER

RİSK

LİK

ETK

BÜY

2,749

0,066

-0,008

-0,028

-0,385

0,068

0,647

0,009

0,008

0,007

0,077

0,020

1,368

-0,159

-0,655

-0,708

0,291

4,248

7,049

-0,990

-4,070

-5,008

3,361

      0,000

0,000*

      0,324 

0,000*

0,000*

0,001*

0,154

0,224

0,224

0,290

0,772

6,498

4,471

4,470

3,445

1,296
a – Bağımlı Değişken: ROA 
*     istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyindeki ilişkileri göstermektedir.  

Buna göre, çoklu regresyon modelinin sonuçlarını matematiksel olarak aşağıdaki 
gibi ifade etmek mümkündür:

ROAi = αi + (0,291)(BÜY)i + (-0,159)(RİSK)i + (-0,655)(LİK)i + (-0,708)(ETK)i + 
(1,368)(SER)i + εi                (8)

 
Analiz sonuçları bağımsız değişkenlerden SER, LİK, ETK ve BÜY’ün, bağımlı 

değişken olan ROA üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin bulunduğunu 
göstermektedir. Modele dâhil edilen diğer bağımsız değişken olan RİSK’in ise ROA 
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  

Söz konusu değişkenlerden SER (β=1,368; Sig.=0.000*) ile BÜY (β=0,291; 
Sig.=0.001*)’ün ROA üzerindeki etkileri pozitif yönlü iken; LİK (β=-0,655; 
Sig.=0.000*)  ile ETK (β=-0,708; Sig.=0.000*)’nin ROA üzerindeki etkileri negatif 
yönlüdür. Buna göre, SER ve BÜY artarken/azalırken ROA da bu durumdan pozitif 
yönde etkilenerek artmakta/azalmakta; buna karşın LİK ve ETK artarken/azalırken 
ROA bu durumdan negatif yönlü etkilenerek azalmakta/artmaktadır. Daha açık bir 
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biçimde ifade etmek gerekirse, bankanın sermaye yeterliliği ve büyüklüğü arttıkça 
karlılık artmaktadır. Buna karşın, bankanın daha fazla likit varlıklara sahip olması ve 
faaliyet giderlerinin artması halinde ise karlılık azalmaktadır.      

Örneklemin hata terimleri arasında birinci dereceden oto-korelasyon olup 
olmadığını test etmek için Durbin-Watson d istatistiği kullanılmakta olup, d 
istatistiğinin 2,213 olduğu görülmektedir. Bu değer hata terimlerinin serisel olarak 
bağımsız olduklarını ifade etmektedir. Çoklu eşdoğrusallık (multicollinearity) ise 
varyans büyütme faktörü (VIF-Variance Inflation Factor) ile test edilmektedir. 
SER, RİSK, LİK, ETK ve BÜY için VIF değerleri, sırasıyla, 6,498; 4,471; 
4,470; 3,445 ve 1,296 olup, bu değerler bağımsız değişkenler arasındaki çoklu 
eşdoğrusallık derecesinin düşük olduğunu ifade etmektedir. Çünkü VIF değeri için 
katlanılabilirlik sınırı 10 olarak kabul edilmektedir (Bkz. Hair ve diğerleri,1998).

V. Sonuç ve Değerlendirme
Sağlıklı ve finansal açıdan güçlü bir bankacılık sisteminin varlığı, sürdürülebilir 
ekonomik büyümenin temel dayanaklarından birini teşkil etmektedir. Günümüzde, 
Türk bankacılık sektörünün -2008 yılından bu yana süregelen küresel krizden 
etkilenmesine karşın-, bu bağlamda oldukça başarılı bir performans sergilediğini 
söylemek mümkündür. Krizin etkilerinin minimize edilmesi ve finansal istikrarın 
sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından Türk bankalarının karlılığına etki eden 
değişkenlerin tespit edilmesi oldukça büyük önem ve gereklilik arz etmektedir. 
Söz konusu gereklilik bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Bu bağlamda 
çalışmada, Türk bankalarının 2002-2009 dönemine ait finansal verileri kullanılarak 
elde edilen bir örneklem üzerinde banka karlılığının belirleyicileri tespit edilmiştir.

Ampirik bulgular, sermaye yapısının (yeterliliğinin) Türk bankalarının 
karlılığını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışmada sermaye yapısına 
(yeterliliğine) ilişkin değişkenin özsermaye/aktif toplamı olarak ele alınması 
nedeniyle, nispeten fazla özsermaye ile finanse edilen bankaların, ya da daha açık 
bir ifadeyle borçlanma eğilimi düşük bankaların daha karlı olduklarını söylemek 
mümkündür. Etkin olmayan piyasalarda, sermaye yapıları güçlü bankalar, 
varlıklarının finansmanını daha düşük miktarlarda borçla finanse edeceklerinden, bu 
bankaların fonlama maliyetlerinin -özellikle de azalan beklenen iflas maliyetlerine 
bağlı olarak- daha düşük olması doğaldır. Fonlama maliyetlerinin düşük olması da 
elbette ki karlılığı olumlu yönde etkileyecektir.          

Türk bankalarında karlılığı pozitif yönde etkileyen diğer değişken ise 
banka büyüklüğüdür. Bu durumu iki farklı biçimde açıklamak mümkündür. Bu 
açıklamalardan ilki; aktif büyüklükleri nispeten fazla olan bankaların, pazarın büyük 
bir dilimine hükmetmeleri ve bu nedenle rekabetin yoğun olmaması nedeniyle daha 
güvenilir olarak görülmeleri ile ilişkilidir. Bu güvenilirlik, söz konusu bankaların 
bireylerin tasarruflarını düşük faiz oranları üzerinden toplamalarına ve bunları 
ihtiyaç sahiplerine yüksek oranlardan borç vermelerine imkân sağlamaktadır. Bu 
durum karlılığın artmasına neden olmaktadır. Diğer açıklama ise ölçek ekonomileri 
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ile ilişkilidir (Bkz. Hauner, 2005; Pasiouras ve Kosmidou, 2007; Staikouras ve 
diğerleri, 2008). Ölçek ekonomisinden kaynaklanan avantajlar açısından ele 
alındığında, nispeten büyük ölçekli bankaların birim maliyetlerinin düşük 
olacağından, karlılıkları da fazla olacaktır.

Çalışmanın ampirik bulguları faaliyet giderlerinin artmasının Türk bankalarının 
karlılığını negatif yönde etkilediği yönündedir. Bu bağlamda, Türk bankalarında 
giderlerin etkin bir biçimde yönetilemediği ve kontrol edilemediği yönünde bir 
çıkarım yapılabilir. Bunun nedenini; Türkiye’deki finansal sistemin henüz olgunluk 
aşamasına ulaşamaması ve buna bağlı olarak da gerek etkin maliyet yönetimi 
gerekse maliyet kontrolü boyutlarında eksikliklerin henüz giderilememiş olması 
şeklinde açıklamak mümkündür. 

Türk bankalarında karlılığı negatif yönde etkileyen diğer değişken ise likiditedir. 
Likiditenin, yani bankaların likit aktiflerinin artması, karlılığı azaltmaktadır. 
Likiditenin yüksek olması, bankanın likidite riskini düşürmekte ve buna bağlı 
olarak da bankalar açtıkları krediler üzerindeki faiz marjlarını indirmektedirler. 
Bunun sonucunda da karlılık azalabilmektedir. Likidite bağlamında vurgulanması 
gereken bir diğer önemli nokta da bankaların likidite-karlılık ilişkisinin dönemsel 
olabileceğidir. Bankaların belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda likit kalma 
isteklerini rasyonel bir davranış biçimi olarak yorumlamak mümkün iken, 
düşük belirsizlik ortamında likit kalmanın benzer şekilde değerlendirilmesi güç 
olabilecektir (Kaya, 2002). 

Çalışmada kullanılan diğer bağımsız değişken olan ve “toplam krediler ve 
alacaklar/toplam aktifler” ile ifade edilen kredi riski ile karlılık arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Sonuç itibariyle, Türk bankalarının karlılıklarını artırabilmeleri için öncelikle 
özsermayelerini artırarak sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve büyümeleri 
tavsiye edilmektedir. Sermaye yapısının güçlendirilmesi özellikle tasarruf 
sahipleri ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar açısından bankalara duyulan güveni 
artıracağından, daha uygun koşullarda mevduat toplanılmasına imkân sağlayacaktır. 
Büyümenin sağlanması ile de söz konusu güvenilirlik daha da artacaktır. 
Çalışmanın sonuçları, Türk bankalarında karlılığı artırmanın diğer yollarının ise 
gider yönetiminde etkinliğin sağlanarak faaliyet giderlerinin azaltılması ile likit 
varlıklara yapılan yatırımların kısılması olduğunu göstermektedir. Ancak, bu 
çıkarımların, -elbette ki- araştırma kapsamındaki döneme ait örneklem ve araştırma 
modeline dâhil edilen değişkenler çerçevesinde geçerli olduğu unutulmamalıdır.  
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