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Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile 
Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik 
Açısından Karşılaştırılması

Özet

Bu çalışmanın amacı, katılım bankaları olarak isimlendirilen faizsiz bankacılığın, 
faize dayalı bankacılığa göre nasıl bir etkinliğe sahip olduğunu araştırmaktır. Ça-
lışmada, 2009-2011 yıllarına ait katılım bankacılığının yıllık verileri ile faize da-
yalı bankacılık sektörünün yıllık verileri kullanılarak etkinlik karşılaştırması yapıl-
maktadır. Model olarak, Veri Zarflama Analiz yöntemi kullanılmakta, veri olarak 
3 girdi değişkeni (toplanan fonlar,  personel giderleri, kar payı giderleri) ile 2 çık-
tı değişkeni (kullandırılan fonlar, kar payı gelirleri) kullanılmaktadır. Yapılan ana-
lizin sonuçları, kamu bankacılığının etkinliğinin analiz döneminde en yüksek ol-
duğunu, faize dayalı özel bankacılığın ikinci sırada  ve katılım bankacılığının son 
sırada yer aldığını ortaya koymaktadır. Bunun yanında, toplam faktör verimlilik 
değerlerine göre katılım bankacılığının etkinlik artışının en yüksek olduğunu or-
taya koymaktadır.
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Efficiency Comparison of the Participation 

Banking and Interest Based Banking  in the 

Turkey
Abstract

The purpose of this study is to search how the efficiency of interest free banking 
which is called participation banking is by comparing with the interst-based ban-
king. In this study, efficiency comparison has been done with the yearly data of 
these two banking groups during the 2009-2011 term. Data Envelope Analysis 
technique as a model and three input variables which are received funds, per-
sonnel expenditures and stock divident expenditures and the output variables 
which are used funds and stock divident revenue as a data have been used. The 
results of the  analysis show that efficiency of the public banking is the highest 
during the analysis term, efficienc of the interest based private banking is in the 
second order and efficiency of the participation banking is in the last sequence. 
In addition, with respect to the total Malmquist productivity values, efficiency inc-
rease of the participation banking is the highest.  
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