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Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ulusal 
ve Yabancı Sermayeli Bankaların 
Sermaye Yeterlilik Oranı Açısından 
Değerlendirilmesi*

Özet
Günümüzde finansal krizlerin ulusal boyutta kalmayarak küresel çapta birçok ül-
keyi etkilemesi ve finans sektöründe rekabetin giderek artması nedeniyle, ban-
kacılık sektöründe sağlam bir finansal yapı artarak (ya da artan oranda) öne çı-
kan bir konu olmaktadır. Bu çerçevede bankalar hem varlık hem de yükümlülük-
lerini Basel II standartları çerçevesinde risk ağırlıklarına göre sınıflandırmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’de bankacılık sektöründe yabancı sermaye payı giderek 
artmakta, ulusal bankalar ise sektöre giren bu yeni yabancı sermaye nedeniy-
le finansal yapılarını tekrar gözden geçirmekte, rekabet gücünü arttırmaya ça-
lışmaktadır. Finansal yapı açısından önemli bir ölçüt olan sermaye yeterlilik ora-
nı Türkiye’de 2000 yılından sonra bankacılık verileri açısından önemli bir stan-
dart haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan yabancı ve ulusal serma-
yeli bankalar Basel II “Sermaye Yeterlilik Oranı Standardı” açısından değerlendi-
rilecek olup sermayenin kaynağı ile sermaye yeterlilik oranı arasında korelasyon 
olup olmadığı incelenecektir. Basel II yaklaşımında kredi ve bankacılık riskleri-
nin önemli bir yere sahip olması nedeniyle, Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında 
bankaların sermaye kaynağına göre kullandırdığı kümülatif kredi miktarı ile ser-
maye yeterliliği arasındaki ilişki de incelenecek bir diğer konudur. 
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The Evaluation of Capital Adequacy Ratio of 

National and Foreign Banks in Turkey
Abstract

Today a strong financial structure in banking sector is becoming more foremost 
subject, because financial crisis effect not only national economy but also some 
others and competition in financial sector increases. In this context, banks clas-
sify their assets and liabilities according to risk weights under Basel II standards.

The share of foreign capital in the banking sector in Turkey has been increasing 
in recent years. Because of foreign capital going into the sector, national banks 
are reviewing their financial structure repeatedly and trying to increase their own 
competitiveness. Capital adequacy ratio, important criteria in the view of finan-
cial structure, has become an important standard since year 2000 in Turkey for 
banking sector data. In this study, national and foreign capital banks will be exa-
mined according to “Capital Adequacy Ratio Standard” in Basel II and also it will 
be studied whether there is a correlation between resource of capital and capi-
tal adequacy ratio. Because credit and banking risks have an important place in 
Basel II approach, another subject to be examined is the relation between the 
amount of cumulative amount of credit and capital adequacy in Turkey between 
2005 and 2010. 
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