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Özet

Teorik olarak bir sektörde piyasaya yeni firma girişlerinin, o sektörde yoğunlaşma 
oranını düşürerek rekabeti arttıracağı varsayılmaktadır. Özellikle sektöre giriş ya-
pan firmaların ileri teknoloji ve yönetim ilkelerini kullanan yabancı firmalar olma-
sı durumunda sektörde etkinlik ve rekabetin artması beklenmektedir. Ülkemizde 
2001 yılı sonrası bankacılık sektöründe uygulamaya konulan yeniden yapılandır-
ma programının amaçlarından biri de sektöre yeni girişleri özendirmek ve firma-
ların etkinlik düzeylerinin yükselmesini sağlamaktı. İşte bu çalışmada 2001 yılı 
sonrasında Türk bankacılığında yerli-yabancı bankaların etkinlik skorları tahmin 
edilmiştir. Araştırma dönemimiz 2002-2008 aralığında, teorik olarak beklendiği 
gibi yabancı bankaların ortalama etkinlik düzeyleri yerli bankaların üzerinde çık-
mıştır. Yabancı bankaların Türk bankacılık sektörüne girişlerinin hızlandığı 2006 
yılında ise sektörün ortalama etkinlik düzeyi oldukça yüksektir. 
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Efficiency in Turkish Banking Sector after the 

Reconstruction: Comparison of Domestic and 

Foreign Banks (2002-2008)
Abstract

In the industrial theory, it is assumed that the entry of new firms to a sector will 
increase competition by reducing the rate of concentration ratio in this sector. In 
particular, the efficiency and competition in the sector are expected to be incre-
ased if these firms are foreign banks adopted the advanced technology and ef-
ficient management policies. One of the main objectives of the banking sector 
restructuring program launched in 2001 is to encourage new entries to the sector 
and to increase the level of efficiency of these firms. In this study, we will calcula-
te efficiency scores for the domestic and foreign banks operating in Turkey at the 
end of 2001. The results of the study showed that the level of efficiency of foreign 
banks were higher than the average efficiency score as expected theoretically for 
the study period of 2002-2008. In addition, it is also found that the average effici-
ency level of the sector was found to be considerably high in 2006 in where fore-
ign banks’ entry into the Turkish banking sector has accelerated.
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