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ÖZET

Bu çalışmanın amacı 2016-2020 dönemleri arasında

Türkiye’den seçilen 15 adet bankanın belirli girdi ve

çıktılar kullanılarak verimliliğin ölçülmesidir. Kullanılan

girdiler ise çalışan sayısı, faiz giderleri ve şube sayısıdır.

Çıktılar ise faiz gelirleri, toplam mevduat ve dönem net

kârı kullanılmıştır. Verileri Win4Deap programı ile analiz

edilmiştir.

SONUÇ

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu çalışmada karşılaştırma imkânı tanıması ve etkinliği

etkileyen faktörlerde ki değişimi karşılaştırabilmek adına

firmaların etkinliklerinde ki zamansal değişimleri

inceleyen Malmquist (TFV) endeksi kullanılmıştır.

Karar verme yöntemlerinin, etkinlik ölçümlerine zaman

değişkeni ekleyerek belirli süreler içinde ki etkinlik

ölçümüne yarayan Malmquist (TFV) endeksi adını, 1953

yılında uzaklık fonksiyonları katkısıyla endeks kurma

düşüncesini ilk kez dile getiren Sten Malmquist’ den

almıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği

endeksi(MTFVE) çerçevesinde, Caves, Christensen ve

Diewert 1982 yılında toplam faktör verimliliğinin

ölçülmesi adına veri zarflama analizi kaynaklı bir teknik

geliştirmiştir.

Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi(MTFVE)

benzer teknolojiyle her bir veri noktasının farkları

oranlarını bularak iki veri noktası arası toplam faktör

verimliliğinde ki değişimleri analiz eder. Analiz uzaklık

fonksiyonu yardımıyla yapılır.

Ele alınan dönem(2016-2020) içerisinde seçilen 15 adet

bankanın sonuçları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi (2016-2020)

tablosu incelendiği zaman bankaların teknik etkinlik

değişiminde 2016-2020 yılları arasında ortalama olarak

%0,5 değerinde bir azalış söz konusudur. Etkinlik değişim

değerleri sabit kalan bankalar ZİRAAT BANKASI,

AKBANK, GARANTİ BBVA ve INGBANK’dır. En fazla

etkinlik artışı gösteren banka %4,5 etkinlik değişimi ile

HALKBANK iken en fazla değer azalışı gösteren banka

%6,4 etkinlik azalışı ile ANADOLUBANK’dır. Teknolojik

değişim ise 2016-2020 dönemi içerisinde ortalama olarak

%13,2 değerinde bir artış göstermiştir. Konu alınan dönem

içerisinde hiçbir bankanın teknolojik değişim değerinin

azalış göstermediği saptanmıştır. Bu da bankaların 2016-

2020 yılları arasında teknolojik gelişmeye fazlaca değer

verdiğini göstermektedir. En çok teknolojik değişim artışı

yaşayan banka %19,1 artış değeri ile FİBABANK iken onu

takiben en çok değer artışı gösteren banka ise %17,8 artış

ile HALKBANK’dır. Bankaların saf etkinlik değişimi ise

2016-2020 dönemi içerisinde ortalama olarak %0,2

değerinde bir artış göstermiştir. Bu dönem içerisinde çoğu

bankanın değeri sabit kalırken en çok değer artışı gösteren

bankalar %4,4 artış ile HALKBANK ve onu takiben %3,1

değer artışı ile VAKIFBANK’dır

YÖNTEM

Ekonominin gelişmesinde ki en büyük pay

sahiplerinden biri bankacılık sektörüdür. Artan

küreselleşmeyle birlikte dünyadaki bankaların

birbirleriyle arasında rekabet oluşmaya başlamıştır

ve artan bu rekabet ortamının bir sonucu olarak

performans, verimlilik ve etkinlik kavramları

bankalar için büyük önem taşımaya başlamıştır.

Bilançoda yer alan bilgilerin analizi oldukça

önemlidir çünkü bu bilgiler bankanın güçlü ve zayıf

yönlerinin tespit edilmesini sağlar. Bu bilgileri

analiz ederken, Malmquist toplam verimlilik

endeksi kullanılır. Genel anlamıyla verimlilik,

üretim sürecine dahil olan girdilerin (mal ve

hizmet) ve bu sürecin sonunda oluşan çıktıların

(ürünler) arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Malmquist toplam verimlilik endeksi karar

biriminin (t) ve (t+1) dönemleri arasında göreceli

uzaklık oranlarının hesaplamalarını yaparak iki

veri arasında ki toplam faktör verimliliğinde ki

değişmeyi ölçer. Yapılan analizler sonucu karar

birimlerinin üç durumda olduğu göstermektedir.

1’e eşit, 1’den küçük ve 1’den büyük olabilir.

M0 =(x(t+1),y(t+1), xt,yt)>1 ise t periyodundan (t+1)

periyoduna toplam faktör verimliliği artmış,

M0 =(x(t+1),y(t+1), xt,yt)<1ise t periyodundan (t+1)

periyoduna toplam faktör verimliliği azalmış,

M0 =(x(t+1),y(t+1), xt,yt)=1 ise y periyodundan (t+1)

periyoduna toplam faktör verimliliği sabit

kalmıştır ,yorumu yapılmaktadır.

Değer azalışı en fazla olan banka ise %2,3

değer azalışı ile QNB FİNANSBANK’dır.

Ölçek etkinlik değişim ise konu alınan

dönem itibarıyla ortalama olarak %0,7

değerinde bir azalış göstermiştir. En fazla

değer azalışı gösteren banka %6,4 azalış ile

ANADOLUBANK iken en fazla artış yaşan

banka ise %1,5 gibi bir değer ile HSBC’dir.

Toplam faktör verimlilik değişimi konu

alınan dönem içerisinde ortalama olarak

%12,6 değerinde bir artış göstermiştir.

2016-2020 dönemi açısından seçilen 15

adet banka içerisinde verimlilik azalışı

yaşayan bir banka bulunmamaktadır. Yani

bankalar girdilerini en verimli şekilde

çıktıya dönüştürebilmişlerdir. %23,1

verimlilik artışı ile HALKBANK ve

ardından %17,7 verimlilik artışı ile

FİBABANK konu alınan 2016-2020 yılları

arasında verimlilik artışı en yüksek olan

bankalardır.
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