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Amaç – Bu araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı mevduat bankalarının 

finansal performanslarını değerlendirmek ve birbirleriyle karşılaştırmak amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırma çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan VİKOR yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırmada sermaye yeterliliği, likidite, karlılık ve aktif kalitesi ile ilgili olan ve bankaların bilanço 

ve gelir tablosundaki verilerden üretilen 14 farklı finansal oran değerlendirilmiştir. Araştırmada 

2016-2018 yıllarında faaliyet gösteren 25 adet kamu, özel yerli ve yabancı mevduat bankası analiz 

edilmiştir.  

Bulgular – Yapılan analiz sonucunda, bu üç yılın ortalamasına bakıldığında, en iyi performans 

sergileyerek birinci olan banka Deutsche Bank, ikinci en iyi banka Akbank ve üçüncü en iyi banka 

ise İş Bankası olmuştur.  

Tartışma – Performans sıralamada başarılı olan bankaların özellikle sermaye yeterliliği, likidite ve 

karlılık oranlarında diğer bankalara görece üstünlüğe sahip oldukları,  başarılı olmayan bankaların 

ise banka verimliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan aktif kalitesine ilişkin oranlarda diğer 

bankalardan geride kaldıkları görülmektedir. 
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Purpose – This study has been conducted to evaluate and compare the financial performance of the 

public, private and foreign deposit banks operating in Turkey.  

Design/methodology/approach – As one of the multi criteria decision making methods, VIKOR 

method has been used in this study. Derived from balance sheet and income statement of banks, 14 

different financial ratios relating to capital adequacy, liquidity, profitability and asset quality have 

been evaluated in this study. 

Findings – In the study, a total of 25 public, private domestic and foreign deposit banks operating 

in Turkey between 2016-2018 have been analized. In the light of calculation of the average of these 

tree years concerning to financial performance of these deposit banks operating in Turkey, Deutsche 

Bank has been found to be the best that attained the first place in ranking. Following Deutsche Bank, 

Akbank has been in the second place. Then İş Bankası came in the third place in ranking.  

Discussion – It is observed that banks that are successful in performance ranking have relatively 

superiority to other banks, especially in capital adequacy, liquidity and profitability ratios, and that 

banks that are not successful are behind other banks in rates related to their active quality, which is 

one of the most important indicators of bank efficiency. 
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