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Amaç - Bu çalışmada, 2009-2017 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen banka düzeyindeki içsel faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem - Bankacılık sektörüne ait finansal veriler dengeli panel özelliği taşımaktadır. Çalışmada kullanılan 
veriler Türkiye Bankalar Birliği sitesinde belirli dönemlerde yayınlanan verilerden derlenmiştir. Çalışmaya 
konu olan 23 mevduat bankasının 11 tanesi yerli banka 12 tanesi ise yabancı mevduat bankasıdır.  Bu 
bankaların 2009-2017 yılları arasında, yıllık frekansta verileri kullanılarak Panel veri analizi yöntemi ile 
gerçekleştirilen uygulamada, mevduat bankalarının kârlılık ölçüsü olarak varlık karlılığı değişkeni 
kullanılmıştır. 

Bulgular - Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yerli mevduat bankalarının varlık karlılığı; banka yaşı, 
kredi-mevduat oranı, finansal varlık oranı gibi değişkenlerden anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. Panel 
veri analizinden elde edilen bulgular yabancı bankalar açısından ele alındığında, bankaların varlık 
karlılığının ana belirleyicilerinin sırasıyla mevduatlardaki büyüme, mevduat-kredi oranı, sermaye yeterlilik 
oranı, personel giderleri, net ücret ve komisyon gelirleri gibi içsel değişkenler olduğu gözlemlenmiştir. Buna 
ilaveten, kredi-mevduat oranı ile mevduat bankalarının karlılık ölçüleri arasında ters-U şeklinde, doğrusal 
olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir 

Tartışma - Bankaların karlılığı içsel ve dışsal birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Kontrol edilemeyen 
dışsal faktörlerin yanında, kontrol edilebilir nitelikteki bankaya özgü faktörlerin karlılık üzerinde önemli 
etkisi vardır. 
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Purpose - In this study, it is aimed to determine the internal factors at the bank level that affect the 
profitability of domestic and foreign deposit banks operating in the Turkish banking sector in the period of 
2009-2017. 

Design/methodology/approach – Financial data of the banking sector has the feature of a balanced panel. 
The data used in this study, the Banks Association of Turkey has been compiled from data published on the 
site during certain periods. Subject of the study is 23 deposit banks which are 11 of them domestic and 12 
of them foreign banks. In the application, which was carried out with Panel data analysis method using 
annual frequency data of these banks between 2009 and 2017, the asset profitability variable was used as a 
measure of profitability of deposit banks.  

Findings - According to the results of the study, the asset profitability of domestic deposit banks; it is 
significantly affected by variables such as bank age, loan-to-deposit ratio and financial asset ratio. When the 
findings obtained from the panel data analysis are considered in terms of foreign banks, it is observed that 
the main determinants of the asset profitability of banks are respectively internal variables such as growth 
in deposits, deposit-loan ratio, capital adequacy ratio, personnel expenses, net fee and commission income. 
In addition, it has been determined that there is an inverse-U shaped non-linear relationship between the 
loan-to-deposit ratio and the profitability measures of deposit banks. 

Discussion - The profitability of banks is affected by many internal and external factors. Besides 
uncontrollable external factors, controllable bank-specific factors have a significant impact on profitability. 
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