
TÜRK BANKACILIK 
SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINI 

VIKOR YÖNTEM ANALİZİ

GİRİŞ
Bankacılık ülkemizde ve dünyada 

önemli bir role sahiptir. Bu sektörde 
etkinlik kavramı bankalar arası rekabet 
ön plana çıkmaktadır. Rekabet Hızla 
devam ederken bu sektör günümüzde 
hayatımızın bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bankalar birden fazla girdi 
ve birden fazla çıktılı ekonomik birimler 
olduğundan sermaye getirisini 
maksimum noktaya getirmeyi amaçlayan 
ve finansal hizmet sunan kurumlardır. 
Etkin olabilmenin aynı zamanda 
rekabetçi olmayı zorunlu hale 
getirildiğinden dolayı etkin kaynak 
kullanımı bu sektörde önemli bir duruma 
gelmiştir. Bankaların en önemli rolü 
tasarrufları etkili bir yatırım aracına 
dönüştürmektir. Başarılı yatırımlar 
ülkelerin sermeye birikimini arttırarak 
büyümeyi hızlandırırlar. 

ÖZET
Bankacılık sektörünün etkin ve verimli 
kullanımı yenilenen pazar ve finans 
piyasalarının en önemli
konuları arasında yer almaktadır. 
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, global 
anlamda küreselleşme 
ve yoğun rekabet ortamı bankaların 
kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya, 
sektördeki diğer 
bankaların yani aynı zamanda rakiplerinin 
performanslarını değerlendirmeye ve 
finansal risklerini
gözden geçirmek için referans almaları 
gereken rakiplerini belirlemeye mecbur 
kılmaktadır. Çalışmada
Türk bankacılık sektöründe hali hazırda 
faaliyet gösteren mevduat bankalarının 
finansal performanslarının,
VIKOR yöntemi ile değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 2017-2020 yılları arasında 
Türkiye'deki 15 mevduat bankasına
ait bilançolarla elde edilen finansal araçlar 
kullanılmıştır ve VIKOR yöntem ile 
performans sıralaması yapılmıştır.

YÖNTEM
Model analizlerinde VIKOR yöntemi 
kullanılarak çözümleme yapılmıştır. 
VIKOR yöntemi uygularken 9 kriter 
ile analiz yapılmıştır bunlar; 
Özkaynak/Toplam aktifler, Toplam 
mevduat/ Toplam Aktifler, Likit 
Aktifler/ Kısa vadeli borçlar, Net 
dönem karı/ Toplam aktifler, Net 
dönem karı/ Özkaynaklar, Faiz 
gelirleri/ Toplam aktifler, Faiz 
gelirleri/ Toplam gelirler, Bankanın 
toplam aktifleri/Sektörün toplam 
aktifleri, Bankanın Toplam 
Mevduatı/ Sektörün toplam 
mevduatı

SONUÇ
VIKOR ile yapılan sıralama 

sonuçlarına göre 2017 yılında 

Akbank birinci sırada iken 2018 de 

Ziraat bankası birinci sıraya 

yükselmiştir 2019 yılında Akbank 

birinci sıraya yükselmiştir 2020 de 

ise seçilen oranlar ekseninde Yapı 

kredi bankası birinci olmuştur.

Elde edilen sonuçlar ile Türkiye’de 

faaliyet gösteren bankaların 

sektördeki durumları 

değerlendirildiğinde genel olarak 

tutarlılık olduğu görülmesi 

sebebiyle Vikor yönteminin 

bankalar arasında performans 

sıralamaları elde etmede 

uygulanabilir bir yöntem olduğuna 

işaret etmektedir. Ayrıca ideal 

çözüme yakınlığın ölçüsü olan 

sıralama indeksini esas alan VIKOR 

yöntemi, alternatifler arasındaki 

sıralamanın yanında uzlaşma 

çözüme de ulaşma imkanı tanır. Bu 

da uygun çözümden uzak olsa da, 

bu kümede yer alan bankaların 

kabul edilebilir performansa sahip 

olduğunu göstermektedir.
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