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ABSTRACT  
This study intended to establish the effect of internal control systems on financial management in Baringo County government in Kenya. 
Internal control systems are integral components of the management processes of a public sector institution which should be established 
in order to provide reasonable assurance that the financial operations are carried out transparently and accountably. The study adopted 
the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) theoretical framework for analysis of internal control 
systems. According to COSO framework, the internal control system is analyzed using five variables namely; control environment, control 
activities, risk assessment, information and communication and monitoring. The research concluded that control activities and monitoring 
of information communication technology, significantly influences financial management as indicated by these analysis; (F=5.836, p = 000). 
Control activities (β = .315, p = 0.045) and ICS monitoring (β = .432, p = 0.049) significantly predict changes in financial management, while 
control environment (β = .162, p = 0.186) and information and communication (β = .264, p = 0.128) does not significantly predict changes in 
financial management. These research findings will be of significance to the Kenyan government in formulating policies related to efficient 
use of government resources.  The findings will also be of significance to Baringo County in strengthening its internal control systems to 
enhance accountability and improve on financial management. 
 

Keywords : Internal control system, control evironment, control actities, monitoring, information and communication. 
JEL Classification : G34, G38, G39 

 

 

 

1. INTRODUCTION 
It is important to note that internal controls just give reasonable, not total confirmation to an entity’s 
management and board of directors that the organization goals will be accomplished. The probability of 
accomplishment is influenced by impediments inalienable in all frameworks of internal control (Hayes, 2005). 
All of government ministries  and organizations ought to enhance the adequacy of internal control systems,  
internal audit function and organization commitment because they improve good governance (Eko and 
Hariyanto, 2011), moreover, such successful internal control framework  can give information  to management  
about the firms  advancement, or absence of advancement toward the accomplishment of their destinations 
(Vijayakumar & Nagaraja 2012).  

In Kenya specifically Baringo county government has several internal control systems, only that they are week 
and poorly utilized. This therefore, formed the findings of the Auditor general (2014) as the use of technology 
was low, poor book-keeping and the county had not put in place systems to improve the situation. This clearly 
is an evident that the financial management in the county is not up to the expected standards locally and 
internationally, and this may create room for financial impropriety or unfair view of the financial reporting. The 
aspect of financial management is not captured in many researches and this forms the gap to be filled on the 
relationship between internal control systems and financial management in Baringo County government.  

The United Nations Development Program me (UNDP) in 2005 completed a nation appraisal of corporate 
governance standards in Ghana, which prompted issuing of new corporate governance standards around the 
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same time (Ghana County Report, 2005). This is related to this study whereby in Kenya we have integrated 
financial policies to enhance standards of operation and to be in line with international standards.  Amid the 
1980s, high-profile audit failures led to creation of the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission (COSO), composed with the objectives of redefining internal control and the criteria for 
determining the effectiveness of an internal control systems (Simmons, 1997). They studied the causal factors 
that can lead to fraudulent financial reporting and developed recommendations for public companies, 
independent auditors, educational institutions, the Securities Exchange Commission (SEC), and other regulators 
(COSO, 1985). 

Puttick (2001) states that internal controls as an arrangement of hierarchical strategies and sanction internal 
processes (internal controls) created by organizations to apparently accomplish management essential target 
of guaranteeing that the business works faultless. He further clarified that a business is said to be running easily 
in the event that they find themselves able to stick to the management policies, to secure the organization 
assets, set up a framework that would stop and eradicate manipulation of the accounting information.  

According to Mercer University (2010) the United States of America and somewhere else in Europe have 
supported countries and corporate associations to place more emphasis on their internal control frameworks 
and internal auditing functions and risk management.  In the United States for example in 1992, a gathering of 
organizations supported the development of the tread path commission to study and write about how to 
enhance the adequacy of internal control system, and in 2002 the US Congress passed the Sarbanes Oxley act 
giving new orders   on how companies are to report on the effectiveness or otherwise of their internal control 
systems are to cover the viability or generally of their interior control frameworks (spring, 2005). For this study 
if Baringo county government adopts similar strategies of legislation, it will ensure its financial operations are 
done accountably and transparently. 

Brink (2009) contents that; internal control concept has existed as early as there have been substantive 
relationships. He added, its origin can be documented and traced back to civilized communities that existed 
around 5000 B.C. The Governments of these empires imposed a number of taxes on individuals and business. 
For the proper accounting and collection of these taxes, an elaborate system of checks and counterchecks was 
established. Such early internal control systems were designed primarily to minimize errors, and safeguard 
state property from dishonest tax collectors. He continued that, the Mesopotamian civilizations, which existed 
about 3000 B.C., also utilized elaborate systems of internal controls. Summaries of the transactions were 
prepared by scribes who did not provide the original list of receipts and payments. Documents of that period 
contained ticks, dots, and check-marks indicating the existence of the auditing function during those times. This 
relates to our study when it comes to proper and up to date records that are kept in our financial institutions. 
Internal control controls have existed from old times. Michino (2011) reported that in Hellenistic Egypt there 
was a dual administration with one arrangement of administrators charged collecting taxes and another with 
supervising them. This can be comparable to Kenyan institutions whereby we have the Auditor who is 
independent responsible to give a fair view of the financial books of records in various organizations. 

Internal control systems are integral component of the management processes of a public sector which for this 
study is to provide reasonable assurance that the financial management are carried out transparently and 
accountably. The County government was seen as the solution to the misuse of public financial resources at the 
national government hence there was need to bring resources closer to the citizens. The last two financial 
years that the county government has been in operation, has been characterized by allegation of 
misappropriation of financial resources as observed from the audit reports from the Auditor General, republic 
of Kenya (R.o.K, 2014) .This therefore has led to frequent unrest by workers and public due to delayed payment 
of salaries, and misuse of funds by the office bearers respectively. 

According to Mercer (2010) in USA Enron’s and Pworldcom scandals that were revealed led to the bankruptcy 
of these corporations, this in effect culminated to the federal government of USA strengthening its internal 
control systems on financial performance through legislation. The senate passed the Sarbanes-Oxley Act of 
2002. This law was able to set standards for all public company boards, management and public accounting 
firms on how financial information is to be reported by internal and external auditors on their financial 
performance. 
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World Bank (2004) reported that Nigeria had not adopted the most recent international Financial Reporting 
Standards (IFRS) and thus operated weak accounting and auditing practices. The consequences were poor 
governance culture, financial fraud, insider abuse of management, poor asset and liability management, poor 
regulation, weak ICS and supervision. This crisis led to the adoption of financial reporting council of Nigeria 
Acts, 2011 by the senate. The primary objective of this was to ensure that companies comply, enforce and 
promote the standards when preparing their financial statements. 

In Kenya according to the Auditor General report (2014) Baringo county specifically had the following loop 
holes in its systems; (i) weak financial control system, (ii) poor book keeping, (iii) no financial policies had been 
formulated, (iv) the use of technology was very low and the county government had not put in place systems to 
improve the situation (R.o.K, 2014). Baringo county government operates under Integrated Financial 
Management Information Systems (IFMIS), public finance laws and regulations, but with the findings of the 
Auditor General raises questions on internal control systems in place to safeguard misuse of financial 
resources. The purpose of the study was  to determine the effect of internal control systems on financial 
management in Baringo County Government. The purpose of this study was to determine the effect of internal 
control systems on financial management in Baringo County government in Kenya. 

2. LITERATURE SURVEY 
In 1992, the Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) issued Internal 
Control Integrated Framework to help businesses and other entities with their internal control systems (COSO, 
1994). Nowadays the framework has been used as rule, regulation and policy, by thousands of companies 
around the world. COSO noticed a clear need for a robust framework to effectively manage risk. Therefore, in 
2001 it initiated a project, along with PricewaterhouseCoopers, to develop an updated framework that would 
be readily usable by management.  

In 2004 the framework was published and COSO believes that this updated framework Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework fills the need. This framework expands on internal control and provides 
a  broader focus on the whole subject of enterprise risk management (COSO, 2004). According to the 
framework, the objectives can be viewed in the context of four categories: strategic, operations, reporting and 
compliance: referring to high-level goals, which should be aligned with and supporting the company’s mission. 

As indicated by Hamed (2009) internal control systems entails proper and clear organizations of groups, in the 
premix of control variables brought in by management and the success of every business involved. Internal 
control system is all the systems and methods taken by the management so as to guarantee, guarantee to a 
great extent, as much successful cooperation as possible with the director of the company, the insurance of the 
capital, the prevention and the detection of fraud, as well as the early preparation of all the important financial 
information as indicated by Keitany (2000). Hongming and Yanan (2012) indicates that internal control system 
can be compared to the human sensory system which is spread all through the businesses bringing about 
requests and responses to and from the administration. It is specifically connected to the structural 
arrangement and the general standards of the business.  

Control systems are very important because it works at all levels of every department. In measuring the 
viability or whether the internal control systems works depend on the following variables– Control 
Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring of ICS are 
present and functioning (Anduuru, 2005). Ahmad et al.,( 2009). On the case of sufficiency the usage of a clear 
and direct channel of information assessment is realized that the unavailsablity of workers review is placed as a 
real case confronted by the inner moderators in leading and compellind in moderations.  

The exploration results demonstrate noteworthy connections between years between reviews, internal control 
sufficiency, inside control adequacy and assessment of monetary execution checking on neighborhood 
government budgetary execution (Aikins, 2011). Feng et al., (2009) additionally did a study on internal control 
and administration direction; utilized survey found that internal control quality has a monetarily noteworthy 
impact on the exactness of administration direction. 
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James (2005) showed that internal control helps in bringing surety that organized assignments leads to 
achieving the set objective as long as the aim is well understood especially in regard to the policy, prompts 
effectiveness in utilization of organization goods and eguipments whereby; occupations are done as clarified by 
their portrayal, accessibility of workers for work at all times, and fair portion of financial resources.  Kayongo 
(2004) stated  that for system to be effective there must be good usage of the corporate internal control 
systems. This controls and prevents financial errors and irregularities by detecting and checking them in time so 
as to prompting reliable accounting record (Faltering & Tan, 2000). 

Lawrence (2000) underscored that internal control is the heart of any organization and contended that a solid 
internal control capacity helps firms to work unequivocally and profitably. Kakuru (2001) expressed that 
conducting business includes various transaction that influence financial management of the firm. In the event 
that internal control is not all around actualized, it will adversely influence management and efficiency of the 
firm and consequently retard its ability. Internal controls helps directors to get the best measures of the effect 
of distinctive transactions adapted towards generating a diversified portfolio of investments, thus enhancing 
proper accountability.  

As per Association of Chartered Certified Accountants ACCA (2004) assessment of risks includes the 
examination and foundation of arrangements in order to prevent the risks associated with the attainment of 
company objectives. The control activities include policies and procedure formulated by the management 
keeping in mind the end goal to effectiveness of carrying out activities with regard to the accomplishment of 
organizational goals. 

The way to organizational  survival,   creating and maintaining wealth primarily lies on accountability built into 
governance structures of corporations According to Ice (2000) there is an in number relationship between 
accountability , and  the objective of accountability  is to enhance management  and  not to place accuse and 
punishment  and hence, accountability  enhances budgetary administration. Green (2003) alludes to 
accountability as an organizations’ capacity to demonstrate, answer or explain its actions. It is considered 
accountability desirable because it increases the incentives for actors to perform as expected and that 
reliability can improve management and relationship among the parties. They argued that accountability 
increases the efficiency and effectiveness of an institutions and equally leading to increased legitimacy and 
credibility of government. 

Internal control is a management work that is essential for fitting accountability and accountability for all funds 
and ought to be kept up at all times (Chen, 2004). Each organization is liable to a dangers depending upon 
several factors such as; the products and services it offers, the market in which it functions, the sources 
through which it is financed, and the way it utilizes its resources. Likewise, innovations in the financial sector 
have prompted expanded interest in increased demand for an effective risk management as well as 
sophisticated corporate governance. Consequently, the activities that are covered in the implementation of a 
good corporate internal control are overseeing activities in connection with authorizations and reconciliations, 
reviewing of employee performance, security of assets, and segregation of duties (Ishumgisa, 2001). In the 
current study internal controls systems such as; control environment, control activities, monitoring of internal 
control systems and information communication technology helps Baringo county government in ensuring that 
there is prudent financial management. 

Saidu and Zabeda (2013) conducted study on impact of the effective internal control system on the internal 
audit effectiveness at local government level in Malaysia. They found that control environment, control 
activities, information communication and risk assessment influence audit effectiveness. In this study auditing 
helps to ensure proper financial policies and procedures are implemented in a way that will enhance financial 
management. A study by Goodwin-Stewart & Kent (2006) using a sample of Australian listed companies, shows 
that the existence of an Internal Control System is positively associated with firm size and commitment to risk 
management. The risk and control awareness have an influence on the scope of the ICS. Sarens and De Beelde 
(2006) argued that when management is aware of risks and control activities, they are more likely to 
understand the role of the ICS in monitoring risk and control activities, thus it is more likely that they will 
support a relatively larger ICS. 38 active British businesses went into liquidation in the third quarter of 1992 and 
in 1991 a total of 21,827 businesses failed compared to 15,051 in 1990, majorly because of weak ICS 
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(Richardson, Sonny & Suzan, 1994).However in Uganda, about 90% of Ugandan SMEs collapse within 3 years 
(Nyakundi et al.,2014). Lack of or weak ICSs are therefore an indicator of poor financial management especially 
if the control activities are not utilized maximumly. 

Study by Ntongo (2012), on internal control, financial accountability and financial management in Health sector 
in Uganda, indicated that Internal controls have more influence than Financial accountability on the dependent 
variable (r = 0.572**, P< 0.01) and r = 0.549**, p < 0.01) respectively. They concluded that effective financial 
management is likely to be achieved if internal controls are strengthened. This also implies that if ICS is 
implemented in Baringo county Government, it will improve on financial management. 

Control environment sets the tone for organizations, affecting the consciousness of its people. The control 
environment mirrors the public service board and county executive committee commitment to internal control 
in the county. Components of the control environment include the organization structure of the institution, 
management’s philosophy and operating style, the integrity, ethics, and competence of personnel, the external 
influences that effect the organization’s operations and risk management practices, the attention and direction 
provided by the public service board and the committees and the effectiveness of human resources policies 
and procedures. Hevesi (2005) on the other hand, considers the Control environment to be the mentality 
toward internal control and control cognizance built up and kept up by the management and workers of an 
organization.  

According to Rezae et al (2001), internal control activities occur through the organization. They include a range 
of activities such as; approvals, authorizations, verifications, reconciliations, reviews of operating performance, 
security of asset and segregation of duties. They incorporate an extensive variety of various exercises such as 
approvals, authorizations, verifications, reconciliations, performance reviews, maintenance of security, and the 
creation and maintenance of related records which provide evidence of execution of these activities as well as 
appropriate documentation (Steeves, 2004). Administrative and regulatory measures that are professional 
dynamic in nature and keep undesirable occasions from happening are what he alluded to as preventive 
controls. They composed of; proper authorization, segregation of duties, sufficient documentation, and 
physical control of assets. 

Walker, Shenkir & Burton (2003) contended that Information and communication systems or processes support 
the identification, capture, and exchange of information in a form and time frame that enables people to carry 
out their responsibilities. Chen (2004) showed that Information and communication systems give reports 
containing operational, financial and compliance related information that make it possible to run and control 
an organization. Wales (2005) accentuated that reliable and relevant information from both internal and 
external sources must be identified, captured, processed, and communicated to people who need it in a form 
and time frame that is useful. 

Monitoring is the assessment of internal control performance over time; it is proficient by progressing checking 
exercises and by particular assessments of internal control, for example, self-assessments, peer reviews, and 
internal audits. The reason for monitoring is to figure out if internal control is adequately designed, properly 
executed, and effective. Internal control is adequately designed and properly executed if all five internal 
control components (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and 
Communication, and Monitoring) are present and functioning as designed (Springer, 2004). Lary (2009) views 
monitoring as needed to ensure that planned administrative, operational and financial tasks and activities are 
carried out in a timely and proper manner such that set internal control objectives and organizational 
performance are achieved. Monitoring also aims at determining whether organizational members are carrying 
out or have carried out their tasks efficiently and effectively as required by the organizations’ policies. 

The purpose of the study was to establish effect of internal control systems on financial management in County 
Government of Baringo. The independent variables were; control environment, control activities, information 
and communication, and monitoring, while the dependent variable were the financial management as 
illustrated in Figure 1. 
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Fig. 1: Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

 

Control environment provides the tone set by the top management, its philosophy, style and supportive 
attitude towards internal control system, as well as the competence, ethical values, integrity and morale of the 
people of the organization. This will define the conducts of the employees, and hence influence financial 
management.   

The control activities composed of activities undertaken by the middle level management such as approvals, 
authorizations, verifications, reconciliations, performance reviews, maintenance of security, and the creation 
and maintenance of related records which provide evidence of execution of these activities as well as 
appropriate documentation, the level of top management commitment to control environment activities 
influence financial management. 

3. DATA AND METHODOLOGY 
Kothari (2004) observes that a descriptive survey research design is used when one wants to get information 
on the current status of a person or object. The design has enabled the the acquisition of relevant information 
on the effect of internal control systems on financial management in Baringo County. The study was conducted 
in Baringo County Head quarters. The study targeted employees in financial and accounting positions at the 
County head quarters. 

Sampling procedure refers to part of research plan that indicates how cases are to be selected for observation 
while sample size refers to number of items sampled from bigger population that their findings was used to 
generalize about the whole population (Kothari, 2004). Given the small number of employees in the finance 
department in Baringo County, census was used; hence the total 97 employees participated in the study.  

Table 1: Sampling of Respondents 

Departments Population 
Internal Audit and Risk Services 5 
Accounting and Reporting 21 
Supply Chain Management 9 
Budget and economic Planning 11 
Administrative Services and Revenue Management 51 
Total 97 

The study collected both primary and secondary data. The researcher used structured questionnaires to collect 
primary data. Borg et al., (1993) observes that questionnaires are used to obtain descriptive information from a 
larger sample. 

Control Environment 

Control activities 

Information & 
Communication 

Monitoring 

Government Finance 
Policies 

Financial 
 

Independent Variable (IV) 
Internal control systems 

Dependent Variables (DV) 
Intervening Variable 
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Data was collected using questionnaires because it allows the researcher to reach a large sample within a 
limited time. Borg et al., (1993) observes that questionnaires are used to obtain descriptive information from a 
larger sample. In the questionnaires, section A captures on demographic information, section B on control 
environment, section C on control activities, section D on information and communication, section D on 
Monitoring of internal control and section E on Financial Management. 

The researcher used both open ended and structured questionnaire, open ended questionnaires allow 
respondent to respond at their own pace in depth using their own words, structured questionnaire included 
use of Likert rating scale method as they are easy to complete and do not put off respondents. They also help 
the researcher to compare responses given to different items and hence minimize subjectivity and makes 
possible to use quantitative analysis (Mugenda and Mugenda, 2003). 

Secondary data was obtained from County financial reports, county business magazines and any other available 
past published materials pertaining financial management in the county. 

Validity is the degree to which a test measures what is suppose to measure, it is the accuracy and 
meaningfulness of inferences, which are based on research results (Orodho, 2009). Content validity was 
determined by making logical links between questions and the objectives of the study. The researcher made 
sure that the items in the instruments are well balanced so as to capture all what the study intents, that is 
should have similar and equal representation of the questions. After doing so, the researcher presented the 
instruments to three experts for scrutiny and advice. 

Reliability is a measure of the degree to which a research instrument yields consistent results or data after 
repeated trials, thus giving it accuracy or precision (Sekaran, 2003). Pilot study was carried out in Elgeiyo 
Marakwet County. The pilot study ensured suitability and clarity of questions on the instruments designed, 
relevance of the information being sought and the language from responses given. In addition, a measure 
internal consistency using cronbach’s alpha formula was determined as a test of reliability. The results for 
correlation co-efficiency for the pilot study above 0.83 indicating that the instruments are reliable.   Fraenkel 
and Wallen (2003) contended that this method is the most convenient as it requires one administration and 
can be used to examine the correlation among all items measuring each variable. 

Quantitative data was analyzed using descriptive statistical methods, frequencies and percentage with the aid 
of Statistical Package for Social Science version 20.0 (SPSS).  According to (Mugenda and Mugenda, 2003) 
descriptive statistics features assist in variable response comparison and give a clear indication of response 
frequencies. Hypothesis was tested using regression model. Qualitative data from open ended questions was 
analyzed using content analysis.  Regression analysis was conducted to establish the effect of the internal 
control systems on financial management and correlation to show the functional relationship between the 
predictor and the response. 

The regression model adopted is indicated in equation 1;  

y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + έ                [1]  

Where:   
y = Financial Management  
α = Constant Term 
β1, β2, β3, β4 = Beta Coefficients 
X1 = Control environment 
X2 = Control activities 
X3 = Information and Communication 
X4 = Monitoring 
έ = Error Term 
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4. EMPIRICAL FINDINGS 
Majority of the respondents 62(66.0%) were males while 32(34.0%) were females, the findings indicates that 
the employees in Baringo County finance departments are fairly distributed and meet the constitutional gender 
requirements.  

The information on the education level of the respondents indicated that most of the respondents 44(46.8%) 
had bachelors degree, 35(37.2%) had diploma, 9(9.6%) had masters degree while 6(6.4%) had certificate, as 
illustrated in Figure. 2. 

Fig 2: Respondents Level of Education 

 

The respondents were well distributed with the majority 37 (39.3%) aged between 30-39%, 21(22.3%) aged 
between 18-29, 20(21.3%) aged above 50 years and 16(17.0%) aged 40-49 as indicated in Figure 3. 

Fig. 3: Age of Respondents 

 

The first objective of the study was to establish effects of control environment on financial management in 
Baringo County. The findings indicated that there is a well elaborate organization structure in Baringo County 
that enhance internal control system, as indicated by 56 (59.6%) of respondents that strongly agreed and 34 
(36.2%) that agreed. On statement that the policies and procedures are documented and well defined 77 
(81.9%) agreed. There are Systems that have been put in place to detect and correct errors, since 25 (26.6%) 
strongly agreed and 26 (27.7%) agreed. On the statement on the organizational culture, code of conduct, 
human resource policies and performance reward systems support the internal control systems, 11 (11.7%) 
strongly agreed, 38 (40.4%) agreed, and 22 (23.4%) disagreed and 8 (8.5%) strongly disagreed. 

The study established that there is an elaborate scheme of motivating employees, as shown by 11 (11.7%) of 
respondents strongly agreed and 39 (41.5%) agreed. Most respondents 40 (42.6) agreed and 20 (21.3%) 
strongly agreed that management philosophy is well stated. The respondents also agreed that the operation 
style is smooth and effective in the county, 16 (17.0%) agreed and 50 (53.2%). The study also established that 
employees are competent and skilled in the county, as indicated by 47 (69.1%) respondents who agreed and 
27(28.7%) strongly agreed. 
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Correlation analysis was used to establish the relationship between control environment and financial 
management. The results indicated that there is a weak positive correlation between control environment and 
financial management (r = .313**, p = 002). This therefore implies that a good control environment lead to 
effective financial management in the county. 

Table 2: Correlation between Control Environment and Financial Management 

  Financial Management Control 

Financial Management 

Pearson Correlation 1 .313** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 94 94 

Control 

Pearson Correlation .313** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

The second objective of the study was to determine the effect of control activities on financial management. 
The study established that policies and procedures exist to ensure critical decisions are made with appropriate 
approval, as shown by the response 62 (66.0%) who strongly agreed and 27 (28.7%) that agreed. There are 
elaborate mechanisms put in place in the County to address weaknesses of internal controls system, as 
indicated by 67 (71.3%) of the respondents that agreed with the statements. It was also established that 
sensitive information are restricted to certain employees only, as indicated by 26 (27.7%) respondents who 
strongly agreed and 38 (40.4%) that agreed. 

14 (14.9%) of the respondents strongly agreed and 47 (50.0%) agreed that there is a system in place to ensure 
that employees are rotated periodically.  Independent reconciliations of revenue collection is done on regular 
basis is done as shown by 24 (25.5%) of the respondents who strongly agreed and 43 (45.7%) that agreed. 
Majority of the respondents 68 (72.3%) strongly agreed and 22 (23.4%) agreed that proper authorization of 
transactions are done by the management. 

17 (18.1%) of the respondents strongly agreed and majority 65 (69.1%) of the respondents agreed that 
verification of the intended financial transactions are met by the county management. On statement that 
Performance of employees are reviewed from time to time, 27 (28.7%) strongly agreed and 47 (50.0%) agreed. 
Similarly, it was established that there is regular reconciliation of financial statements as indicated by 23 
(24.5%) respondents who strongly agreed and 44 (46.8%) that agreed. The study established that there is 
proper documentation done to facilitate efficient operations of duties. The results as shown in Table 3, 
indicated a weak positive correlation (r = .367**, p = 0.000) between control activities and financial 
management. Indicating that, control activities significantly influence financial management. 

Table 3: Correlation between Control Activities and Financial Management 

  Financial Management Control Activities 

Financial Management 

Pearson Correlation 1 .367** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 94 94 

Control Activities 

Pearson Correlation .367** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.1. Effect of Adoption of Information Communication Technology (ICT) on  
        Financial Management  
The third objectives of the study were to establish the effects of adoption of information communication 
technology (ICT) on financial management.  The study established that there are established channels of 
communication for individuals to report suspected breaches of laws or regulation or other improprieties as 
indicated by 49 (52.1%) of the respondents who strongly agreed and 37(39.4%) that agreed. Majority of the 
respondents 63 (67.1%) agreed and 19 (20.2%) strongly agreed that procedures have been put in place by the 
County for complains by the public and other agencies. 

Most respondents 32 (34.0%) agreed and 25 (26.6%) strongly agreed that complains against staff are handled 
in professional manner. The response on whether the relevant authorities receive timely, relevant, and reliable 
reports for decision-making, 9 (9.6%) strongly agreed and 49 (52.1%) agreed. The study established that 
possible risks are communicated in a timely manner as shown by 37 (39.4%) of the respondents who strongly 
agreed and 36(38.3%) that agreed. The study established that accurate financial reports are prepared in time, 
as indicated by 21 (22.3%) of respondents who strongly agreed and 59 (62.8%) that agreed. Similarly, there is 
maximum utilization of technology to run financial transactions, as shown by 29 (30.9%) of the respondents 
who strongly agreed and 41 (43.6%) that agreed. The statement on management is providing written 
description and reference manuals of duties and responsibility, most respondents 44 (46.8%) agreed and 26 
(27.7%) strongly agreed. The study also established that 33 (35.1%) strongly agreed and 36 (38.3%) agreed.  

There was no significant relationship between information and communication and financial management (r = 
.186, p = .072), since p> 0.05, this indicates that there is no functional relationship existing between 
information, communication and financial management. 

Table 4: Correlation of Information and Communication and Financial Management 

  Financial Management Information Communication 

Financial Management 

Pearson Correlation 1 .186 

Sig. (2-tailed)  .072 

N 94 94 

Information and Communication  

Pearson Correlation .186 1 

Sig. (2-tailed) .072  

N 94 94 
 

4.2. Effect of Monitoring of ICS on Financial Management  
The fourth objective of the study was to determine the effect of monitoring of ICS on financial management. 
The study established that the County assesses their internal control system from time to time as indicated by 
51 (54.3%) of the respondents who strongly agreed and 34 (36.2%) that agreed. Majority of the respondents 63 
(67%) agreed that there are regular and periodic reviews of collection before the end of year report, it was also 
established that there are regular and periodic reviews of revenue collection before the end of year report, 32 
(34.0%) strongly agreed and 40 (42.6%) agreed. Most of the respondents 36 (38.3%) strongly agreed and 35 
(37.2%) agreed that the County has an independent monitoring unit. 

The findings showed that there is appropriate communication to the executive on the effectiveness of the 
ongoing monitoring processes on risks and control matters as indicated by 50 (53.2%) agreed and 16 (17.0%) 
strongly agree. It also indicated that the county financial management is subjected to internal and external 
audit, as indicated by 43 (45.7%) agreed and 24 (25.5%) strongly agreed. Most respondents 45 (47.9%) agreed, 
and 23 (24.5%) strongly agreed that there is self assessment of workers in the county, and that internal audits 
are conducted regularly as shown by 39 (41.5%) and 38 (40.4%) of the respondents who strongly agreed and 
agreed respectively. 
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The study established that the county management implements internal control recommendations made by 
internal and external auditors, as shown by the majority of the respondents 45 (47.9%) agreed and 28 (29.8%) 
strongly agreed. 33 (35.1%) of the respondents strongly agree and 47 (50%) agreed that administrative and 
financial tasks are carried out in a proper and timely manner. It was established that appropriate laws and 
regulations are followed in administering services as indicated by 24 (25.5%) of the respondents who strongly 
agree and 44 (46.8%) agreed.  

4.3. Relationship between ICS Monitoring and Financial Management 

The study established that there is a significant positive correlation (r = .355**, p = 000) between ICS 
monitoring and financial management at 0.01 level of significant(2-tailed) indicating a weak relationship of ICS 
on financial management. 

Table 5:  Correlation Analysis Monitoring of ICS and Financial Management 

  Financial Management Monitoring 

Financial Management 

Pearson Correlation 1 .355** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 94 94 

Monitoring 

Pearson Correlation .355** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

4.4. Financial Management 
The study established that there is independent verification of financial statements and compliance with 
accounting principles in Baringo County as shown by 61 (64.9%) of the respondents who agreed. The county 
government also safeguards the need to protect against threats to auditor’s independence since 54 (57.4%) 
strongly agreed and 31 (33.0%) agreed. On the statement that the County government has frameworks of 
reporting to the central  Government through its representatives i.e. the Senate , the line ministry, the auditor 
general etc, majority 63 (67.0%) of the respondents agreed. It was also established that the County 
government has integrated within its reporting structures avenues where the individuals can report financial 
impropriety to the Governor, as indicated by 25 (26.6%) and 43 (45.7%) of the respondents that strongly 
agreed and disagreed respectively. 

Majority of the respondents 47 (50.0%) agreed and 18 (19.1%) strongly agreed that the County use Forensic 
Accounting methodologies while carrying out audits. The county also employs the use of computer-based tools 
and techniques for detection and investigation of fraud, as indicated by 59 (62.8%) of the respondents who 
agreed. Most of the respondents, 50 (53.2%) agreed and 21 (22.3%) strongly agreed that the County 
government audit policy promotes broader economic accountability in the management of public finance. The 
County has also instituted fraud control plans within its financial management to be in line with the 
Government of Kenya audit policy, since 52 (55.3%)  agreed and  28 (29.8%) strongly agreed.  

4.5. Regression Analysis 
(i) Model Summary 

The overall prediction of independent variables (control environment, control activities, information and 
communication and ICS monitoring) on the dependent variable (financial management) is 0.456 which is a 
positive and moderate correlation. The coefficient of determination is indicated by R square of 0.208 indicating 
that the predictors considered in the model can explain 20.8% of the changes in financial management. The 
study indicates that there are other factors that explain 79.2% of the change in financial management. 
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Table 6: Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .456a .208 .172 .63608 

a. Predictors: (Constant), Monitoring, Control, Control activities, Information comm 

(ii) Analysis of Variance 

Table 7 illustrates the overall significance of the predictors on financial management. The results indicate that 
at 5% level of significance, the overall prediction of variables under consideration; control environment, control 
activities, information and communication and ICS monitoring are significant. The results therefore indicate 
that there is a significant effect of internal control system on financial management in Baringo County.  

Table 7: ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.444 4 2.361 5.836 .000a 

Residual 36.010 89 .405   

Total 45.454 93    

a. Predictors: (Constant), Monitoring, Control, Control activities, Information communication   

(iii) Regression Coefficients of the Variables 

The regression co efficiency of the predictor variables are presented in Table 8. The results indicate that 
Control activities (β = .315, p = 0.045) and ICS monitoring (β = .432, p = 0.049) significantly predict changes in 
financial management, while control environment (β = .162, p = 0.186) and information and communication (β 
= .264, p = 0.128) does not significantly predict changes in financial management. The t-test results indicates 
that control activities strongly predict financial management (t = 2.029, p= 0.045) followed by monitoring of ICS 
(t= 1.999, 0.049) 

Table 8: Regression Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.135 .585  1.941 .055 

Control Environment .162 .122 .145 1.334 .186 

Control activities .315 .155 .232 2.029 .043 

Information comm .264 .172 .234 1.535 .128 

Monitoring .432 .216 .341 1.999 .049 

a. Dependent Variable: Financial Management 

The regression model used in the study was;  

y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + έ               [2] 

Regression results indicated that only two variables were significant; control activities and monitoring. 
Therefore placing these values into the formula for the significant variables;  

y = 1.135+0.315 x1 +0 .432x2 + έ               [3] 
 

(iv) Hypothesis Testing 

The first hypothesis of the study (Ho1) was that there is no statistical significant relationship between Control 
environment and financial management in Baringo County Government. The regression result indicated (t = 
1.334, p = 0.186), the p > 0.05, the null hypothesis was failed to be rejected. The second hypothesis (Ho2) was 
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that there is no statistical significant relationship between Control activities and financial management in 
Baringo County Government. From the results (t = 2.029, p = 0.043) which implies that control activities 
significantly affects financial management since p < 0.05, therefore the null hypothesis was rejected. 

The third hypothesis (Ho3) of the study was that there is no statistical significant relationship between adoption 
of information communication technology (ICT) and financial management in Baringo County Government. 
From the results (t = 1.535, p = .128) indicating that information and communication does not significantly 
affect financial management since p> 0.05, and hence null hypothesis was failed to be rejected. The fourth 
hypothesis (Ho4) was that there is no statistical significant relationship between Monitoring of ICS and financial 
management in Baringo County Government. Since the findings (t= 1.999, p=0.049) p< 0.05, the null hypothesis 
was rejected. 

5. SUMMARY OF FINDINGS 
(i) Effects of Control Environment on Financial Management  

The findings indicated that there is a well elaborate organization structure in Baringo County that enhances 
internal control system, the policies and procedures are documented and well defined, there are Systems that 
have been put in place to detect and correct errors, and the organizational culture, code of conduct, human 
resource policies and performance reward systems support the internal control systems. 

The study established also that there is an elaborate scheme of motivating employees; most respondents 
agreed that   management philosophy is well stated. The respondents also agreed that   the operation style is 
smooth and effective in the county, and that   employees are competent and skilled in the county. Correlation 
analysis results indicated that there is a weak positive correlation between control environment and financial 
management (r = .313**, p = 002). This implies that in this study the county government should ensure that the 
control environment is good and effective so that financial management can be checked all the time.The 
results are in agreement with that of Mwachino, (2011) who revealed that there is a statistically significant 
positive relationship between the Control Environment and Revenue collection, (r = 0.482, P<0.01) was found. 
This implies that KRA should establish a sound and clean Control Environment to increase its collection target. 
The top management and board of directors should ensure that the tone from above is good for all staff that 
implements development programs. 

(ii) Effect of Control Activities on Financial Management  

The study established that policies and procedures exist to ensure critical decisions are made with appropriate 
approval, there are elaborate mechanisms put in place in the County to address weaknesses of internal 
controls system, it was also established that sensitive information are restricted to certain employees only. 
Most of the respondents agreed that there is a system in place to ensure that employees are rotated 
periodically,  independent reconciliations of revenue collection is done on regular basis is done, majority of the 
respondents agreed that proper authorization of transactions are done by the management. 

Majority of the respondents agreed that verification of the intended financial transactions is met by the county 
management. Mawanda (2008) has suggested that segregation of approvals such that no one person should 
handle all aspects of a transaction from the beginning to the end. Performance of employees are reviewed 
from time to time, Similarly, it was established that there is regular reconciliation of financial statements, the 
study established that there is proper documentation done to facilitate efficient operations of duties. 

The correlation results indicated a weak positive correlation (r = .367**, p = 0.000) between control activities 
and financial management. This indicates that active control environment will lead to effective financial 
management in Baringo county government. The results concur with Ntongo (2012) who found a significant 
positive relationship between controls activities and financial accountability (r = 0.478**, p<0.01) in the private 
health sector in Uganda. 

(iii) Effect of Adoption of Information Communication Technology (ICT) on Financial Management  

The study established that there are channels of communication for individuals to report suspected breaches of 
laws or regulation or other improprieties, majority of the respondents agreed that procedures have been put in 
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place by the County for complains by the public and other agencies, most respondents agreed that complains 
against staff are handled in professional manner. The response on whether the relevant authorities receive 
timely, relevant, and reliable reports for decision-making, most respondents agreed. The study established that 
possible risks are communicated in a timely manner; accurate financial reports are prepared in time. Similarly, 
there is maximum utilization of technology to run financial transactions; the statement on management is 
providing written description and reference manuals of duties and responsibility. There was no statistical 
significant relationship between information and communication and financial management (r = .186, p = .072). 
since p>0.05, meaning that the predictor information, communication has no functional relationship with 
financial management in Baringo county. The results concur with Mwachiro, (2011) he found that there is a 
direct correlation between Information and Communication and Revenue Collection in KRA (r = 0.317, P<0.01). 
This means that the more information is communicated in the right time and accurately the more the chance 
that KRA will collect more taxes. 

(iv) Effect of Monitoring of ICS on Financial Management  

The study established that the County assesses their internal control system from time to time,  majority of the 
respondents agreed that there are regular and periodic reviews of collection before the end of year report. 
Most of the respondents agreed that the County has an independent monitoring unit, there is appropriate 
communication to the executive on the effectiveness of the ongoing monitoring processes on risks and control 
matters, and it also indicated that the county financial management is subjected to internal and external audit. 

Most respondents agreed that there is self assessment of workers in the county, and that internal audits are 
conducted regularly. Reporting to the central Government through its representatives i.e. the Senate, the line 
ministry, the auditor general etc, majority of the respondents agreed. It was also established that the County 
government has integrated within its reporting structures avenues where the individuals can report financial 
impropriety to the Governor. 

Majority of the respondents agreed that the County use Forensic Accounting methodologies while carrying out 
audits. The county also employs the use of computer-based tools and techniques for detection and 
investigation of fraud. Most of the respondents agreed that the County government audit policy promotes 
broader economic accountability in the management of public finance. The County has also instituted fraud 
control plans within its financial management to be in line with the Government of Kenya audit policy. The 
study established that there is a significant positive correlation (r = .355**, p = 000) between ICS monitoring 
and financial management at 0.01 level of significant (2-tailed) indicating a strong relationship of ICS on 
financial management. 

The regression results indicated that internal control significantly influences financial management (F=5.836, p 
= 000). Control activities (β = .315, p = 0.045) and ICS monitoring (β = .432, p = 0.049) significantly predict 
changes in financial management, while control environment (β = .162, p = 0.186) and information and 
communication (β = .264, p = 0.128) does not significantly predict changes in financial management. The study 
agree with (Muraleetharan, 2012) who established that control activities (t= 6.183, p = 0.000) and ICS 
monitoring (t= 5.342, p = 0.000) were significant, while control environment (t= -1.976, p 0.051) and 
information and communication (t= 1.977, p= 0.074). These results are is also in line with Gendion, Cooper & 
Townley (2000) and Kakuru (2001) who argued that internal control enhances proper accountability. 

6. CONCLUSION  
The results indicate a weak positive relationship between control environment and financial management, but 
the regression analysis indicates that control environment does not significantly predict financial management. 
There was a weak positive relationship between control activities and financial management. Regression 
analysis indicated that, control activities significantly predict financial management. 

There was a weak positive relationship between information and communication and financial management. 
Regression analysis indicated that, information and communication does not significantly predict financial 
management. There was a weak positive relationship between monitoring and financial management. 
Regression analysis indicated that ICS monitoring significantly predict changes in financial management. 
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ABSTRACT  
The term of inequality has great importance on integrating women concept into socio-economic life in different cultures that has been 
addressed differently. Societal Gender Equality is one of the most controversial issues, and this study examines the origin of this concept. 
Also, the study seeks an answer for whether there is a relationship between the status of women in business life and Turkey’s Human 
Development Index regarding possible economic policies to be created. In the analysis, the years between 1990 and 2010 have been 
investigated, and ADF stationary test, casualty and least square method are used. As a result, a meaningful relation has been found 
between human development index and the employment rate of women. Moreover, the hypothesis that claims human development index 
is a result of women employment is accepted. 
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ÖZET  
Eşitsizlik kavramı farklı kültürlerde farklı konumda ele alınan kadın konseptinin sosyo-ekonomik hayata entegre olması açısından önemlidir. 
21 yüzyılda üzerinde en çok tartışılan kavramlardan birisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı etrafında şekillendirilen bu çalışma 
öncelikli olarak söz konusu kavramın tarihsel kökenlerini irdelemiştir. Ayrıca bu çalışma uygulanacak ekonomi politikaları açısından öngörü 
oluşturabilmesi için 1990-2010 dönemine ilişkin Türkiye’de insani gelişim endeksi ile kadınının çalışma hayatındaki yeri arasında bir ilişkinin 
olup-olmadığını test etme amacını taşımaktadır. Çalışmada ADF durağanlık testleri ile nedensellik ve EKK yönteminden yararlanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre oluşturulan modellerden sadece insani gelişim endeksi ile kadın istihdam oranları arasında anlamlı bir regresyon 
ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisinde kadın istihdamı, insani gelişme endeksinin nedenidir, 
şeklinde öne sürülen hipotez kabul edilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet temelli eşitsizlikler, kalkınma anlamında önemini koruyan ve pek 
çok sorunu bünyesinde barındıran bir konudur. Pek çok toplumda kadınlar, gerçek anlamda hayatın ortasında 
yer almakta, toplumsal ve kültürel farklılıklar kadına bakışı ve değer yargılarını farklı şekillerde ortaya 
koymaktadırlar. Bu bağlamda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınlara yönelik her türlü 
eşitsizliğe yol açan çok sayıda sebebin varlığı kabul edilmektedir. Temel argüman birçok ülkede kadınların 
erkeklerden fiziksel anlamda zayıf olduğudur. Diğer bir husus ise farklı din ve kültürlerde kadının sosyal 
anlamdaki rolünün çeşitli önyargılar barındırmasıdır. Öte yandan gelenekler dolayısıyla kadına aile içinde verilen 
rol, onun sosyal alanlarda konumunun görece daha düşük olmasına neden olmuştur. Tarihsel seyir 
incelendiğinde toplumsal süreçlerde kadın toplayıcı olarak avcı erkeğin yardımcısı konumunda olmuş, yerleşik 
hayatta evin temel gereksinimlerini karşılayan role bürünmüş, özellikle klasik devlet örgütlenme biçimlerinde 
savaşan erkeklerin savaş sırasında hanelerinden uzak olmaları sebebiyle daha fazla sorumluluk almıştır. 

Avrupa’da kadının sosyal hayata katılması Sanayi Devriminden itibaren başlamıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte 
sosyal, hukuki ve siyasi katılım hakları elde edilmeye başlanmış, ancak kas gücüne olan ihtiyaçtan dolayı 
üretimdeki katılımı görece daha az olmuştur. Günümüzde kadın eşitliği pek çok alanda hukuki olarak sağlanmış 
olmakla birlikte günlük hayata yönelik çok sayıda sorun içermektedir. Öyle anlaşılıyor ki toplumsal ihtiyaçları ve 
tedariki şekillendiren ekonomik sistemler bu konu ile yakından ilgi olup, sorunların çözümünde ideolojik 
etkenlerle beraber üretim biçimleri de yer almaktadır. 

Günümüzün kapitalist üretim biçimi kadına verdiği rol anlamında ister ucuz işgücü açısından değerlendirsin 
isterse kadının toplumsal hayata katılması açısından değerlendirsin nihai anlamda kadınlara yönelik hem Batı 
Avrupa ülkelerinde hem de diğer gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlikleri konu alan önemli çalışmalar yer 
almaktadır. Bu çalışmalar temel olarak Radikal Feminizm ve Post-Modern Feminist akımlardan ortaya çıkan 
kavramsal çerçevede değerlendirilebilir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı feminist düşünce ile yakından alakalı olup bu felsefenin ortaya çıkışında oldukça 
etkin bir rol üstlenmiştir. Farklı akademik geleneklerden esinlenen feministler, vurguladıkları alanlar ve 
yoğunlaştıkları konular itibariyle feminizmi farklı sınıflandırmaktadırlar. Kimileri piyasa taraftarları ile piyasa 
karşıtları şeklinde genel bir ayrımdan söz ederken, kimileri daha farklı sınıflandırmalar getirmektedirler. Bu farklı 
sınıflandırmalara örnek olarak Almond (2000) temel feminist akımları altı1 başlıkta toplarken Fellmeth (2000) 
ise temelde yedi çeşit2 feminizmin olduğunu belirtmektedir. Bu bölümde Fellmeth (2000)’in yaklaşımından 
hareketle kimi feminizm çeşitlerine kısaca yer verilecektir. İlk olarak yer verilecek liberal feminizm; Mary 
Wollstonecraft (1759-1797), Harriet Taylor Mill (1807-1858), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) gibi 
düşünürler ile 18. ve 19. yüzyılın uzun tarihinde kadın haklarını liberal felsefi anlayış temelinde ele almışlardır. 
Bireyin önemini ve özerkliği temel düşüncesini içeren liberalizm değerleri, temel olarak 17. yüzyılda geliştirilmiş 
olup, Avrupa’da eşitsizliğe dayanan feodal yapısal değerlere karşı çıkan kapitalizmin gelişmesiyle ortaya 
çıkmıştır (Ataman, 2009).Kadına eşit haklar hareketi, özellikle de oy hakkı mücadelesi temel olarak liberal 
düşünceye dayanmaktadır. Bu bağlamda Conway (2000) durumu şu şekilde özetlemektedir: “Erkeklerle aynı 
medeni, ekonomik ve siyasi haklar verilmekte olmasına rağmen, kadınların maruz kalmaya devam ettikleri bu 
şekil bir ayrımcılığı ortadan kaldırmak için piyasanın kısıtlanmasının gerekli veya arzu edilir bir şey olup olmadığı 
kanısı hâkimdir”. “…Yaygın bir şekilde sürmekte olan geleneksel cinsiyet rollerinin varlığının ve bunun 
onaylanmasının, kadınların ev dışı hayata katılmalarındaki fırsat eşitliğinin reddedilmeye devam edilişinin 
kendiliğinden bir parçasını oluşturup oluşturmadığı ya da buna katkıda bulunup bulunmadığıdır”. Bu yaklaşım 
özünde sosyolojik yaklaşımla ele alınan kadın konseptinin liberal ekonomik modele entegrasyonunun 
kuramsallaştırma zeminin de yaşanan sorunları yansıtmaktadır.  

Tüm bu bilgiler ışığında liberal feminizmde kadının yaşamında biyolojik etmenlerin rolünün asgarileştirilmesi 
gerektiği vurgusu yapılır ve Liberal feminizm, kadının özgürleşmesini, egemen olan erkeğin tanımladığı çalışma 
yaşamına kadınların katılmasında görmüştür. 

                                                             
1Muhafazakar feministler, liberalist feministler, sosyalist feministler ve lezbiyen feministler. 
2Liberal, radikal, sosyalist, Marksist, varoluşçu, psiko-analitik ve post modern feminizm. 
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Liberal feminizm ardından yer verilecek görüş tarihsel olarak bir kopuşu da ifade etmektedir. Marksist 
feministlere göre kadın kamusal üretimden dışlandığı için ezilmektedir. Sınıfsız bir toplumun en iyi toplum 
olduğu tezine dayanan Marksizm, cinsiyeti ayrı bir kategori olarak ele almamaktadır. Kadınların baskı altında 
bulunmasını evli çiftler arasındaki ilişkilerin değil, yapısal sorunların bir sonucu olarak görmektedir. Temel 
olarak Marks’ın sömürü ve yabancılaşma teorilerinde kullandığı metot, türlerin yaşamı ve toplumsal yaşamın 
kapitalist yabancılaşma şekilleri arasındaki gerginliğin ortaya çıkarılması, feminist çalışmalara ilham vermiştir 
(Eisenstein, 1999:197-199). Geleneksel Marksist düşüncede, Marks’tan ziyade Engels kadınların durumuna ışık 
tutan yazılar yazmıştır. Temel argüman kapitalist sistemde var olan sömürünün erkek üzerinde ücret köleliği 
yarattığı ve aile kurumunun kadının evdeki rolü ile de kadının ev köleliği şeklinde bir forma dönüştüğüdür. 
Dolayısıyla, ezilen sınıfın baskıdan kurtulması, aynı zamanda kadının da ayrımcılıktan ve sömürüden kurtulması 
demektir. Bu bağlamda Marksist yaklaşımda; kadınların proletaryanın kapitalizmi yok etmek için verdiği savaşın 
bir parçası olduğu konusunda fikir birliği vardır (İmançer, 2002: 156). 

Eğer kadınlar kapitalist sistem içerisinde kurtuluş veya iyileşme için reform istiyorlarsa, temel de bu 
olanaksızdır. Çünkü cinsiyetçilik kapitalist sistemde burjuva sınıfı için düşük iş gücü olarak oldukça işlevseldir.  
Bu bağlamda Marksist feministlere göre düşünceler ve politik programlar erkek ya da dişi olamazlar. 

Toplumda rekabet eden güçler, erkek ya da dişi değil, toplumda yer alış biçimlerine göre gerici, reformcu ya da 
devrimci olabilirler. 1970’li yıllardan bu yana Marksist feministler ve Radikal Feministler birbirlerine oldukça 
yakın durmuşlardır. Hem Marksistler hem de Radikal Feministler sosyal ilişkilerde radikal bir değişim arayışı 
içindedirler ve kendilerinin siyasal olarak sol kanatta olduklarını kabul etmektedirler. 

Kadın hareketinin günümüzdeki safhasında radikal feminizmin güçlü bir etkisi vardır ve birçok açıdan yaygın 
düşünce ve konumlar radikal feminizm argümanına dayanmaktadır. Liberal feminizmin pragmatik yaklaşımına 
zıt olarak toplumu yeniden biçimlendirmeyi ve kurumlarını da yeniden yapılandırmayı hedeflemektedir. 
Modern feminizm için ana teoriyi sağlayan radikaller toplumsal fabrika içinde işlenen kadının, toplumdaki 
yardımcı rolünün, toplumun devrimci yenilenmesi olmaksızın değişemeyeceğini savunmaktadırlar. Erkek 
hâkimiyetini yansıtan hiyerarşik ve geleneksel iktidar-güç ilişkisinin yerine siyasette ve örgütlenmede hiyerarşik 
olmayan ve otoriterizm karşıtı yaklaşımları getirmeye çalışmaktadırlar. Feminizmin bu güncel aşamasında 
üzerinde durulan asıl husus kadınının sömürülmesinin kökenlerine inmek ve kadının ezilme biçimlerini analiz 
etmektir. Gayle Rubin tarafından yapılan popüler bir tanımlamaya göre, cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemi, 
toplumun biyolojik cinsiyetini insan faaliyetinin ürününe dönüştürme amaçlı bir dizi düzenlemedir. Bunun 
anlamı, mevcut toplum; erkek ve kadının fiziği (cinsiyet) üzerine belirli doğruları kullanarak, erkeğin nasıl bir 
erkek, kadının ise nasıl bir kadın olması gerektiği üzerine erkeği güçlendirecek ve kadını güçsüzleştirecek bir dizi 
eril, kadınsal kimlik ve davranışlar (toplumsal cinsiyet) inşa etmektedir. 

Radikal feminizmde yer verilen aile kavramı kuramsal olarak Marksizm’in ‘burjuva devleti’ kavramı içindeki ‘aile’ 
eleştirisine oldukça yakındır. Aile, ataerkil düzen içinde kadınları erkeklere hizmet etmeye ve bunun hizmet 
etme rolünü kabul etmeye şartlandıran erkek egemen ideolojinin yeniden üretilmesini sağlayan kurum olarak 
görülmektedir. Bu nedenle aile kurumunu radikal feministler reddetmektedirler (İmançer, 2002:198). Onlara 
göre kadının kurtuluşu için hem kapitalizm hem de patriyarkinin tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir 
(Demir, 1997: 64-65). Bu noktada farklı bir görüş ise kadının olumsuz durumunun belirleyicisi, ekonomik veya 
tarihsel sınıf yapısından kaynaklanmadığı ve sorunun biyolojik örgütlenme ve gerçeklerden kaynaklandığı 
yönündedir (Eisenstein, 1999: 202). 

Diğer önemli feminizm çeşidi ise post-modern feminizmdir. Feminizm ile post-modernizmi sentezleyen post-
modern feministler, temel olarak 17. yüzyıldan bu yana modern bilim anlayışında, erkeğin bilim ve aklı temsil 
ettiği, kadının ise duygu ve mantıksızlığı çağrıştırdığı iddiasını veri kabul eden “erkek” merkezli bir bilim 
anlayışının olduğunu ileri sürmektedir. Bu anlamda kadın bilimsel bilginin üretilmesinde devre dışı bırakılmıştır 
ve yeni bilimsel anlayışta kadına ihtiyaç vardır (Tikcner, 1999: 46). Evrensel doğruların varlığını reddeden post-
modern yaklaşımlara göre, bir kişinin muhtelif/farklı kimlikleri tarihsel olarak ortaya çıkan toplumsal ortamlar 
içinde sürekli bir yapılanma ve yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Buna göre “kadınlar” da tekdüze 
kategori değildir ve bütün kadınları karakterize eden “zorunlu bileşenler” söz konusu olamaz (Tessler ve 
Warriner, 1997: 253; Lurie vd., 2001). Post-modernizm, sınırları belirli bir bütüncül yaklaşım sunmak yerine 
modernizmin yanlışlarını göstermeye dayalı olarak geliştirildiği için post-modern bir feminizm de ağırlıklı olarak 
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aynı yönelimi gerçekleştirmektedir. Bu özelliğinden dolayı akım, modern feminist akımlar gibi bütün kadınları 
içine alacak nitelikte genel ve kadının kurtuluşunu öngören teorik veya somut öneriler geliştiren bir yaklaşım 
değildir (Demir, 1997: 130). Bu durum özellikle Batılı feministlere eleştirilerde ileri sürülmüş, özellikle ABD’li 
feministlerin dünyanın geri kalanını göz önünde bulundurmadan kuramlar geliştirdiklerini ve kavramsallaşmaya 
neden oldukları dile getirilmiştir. Dolayısıyla durum farklı bileşenlerden oluşabilecektir ve genellemeler oldukça 
geçersizdir (Goldstein, 1999: 134). 

Bu çalışmada kadın istihdam göstergeleri ile insani gelişme indeksi arsındaki ilişkilerin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Toplumsal Cinsiyet kavramına yönelik teorik yaklaşımın temellerine yer verilerek, 
oluşturulan çerçeveye eleştirel bakış açısına dair yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Ayrıca Toplumsal Cinsiyet 
eşitliğine yönelik olarak Türkiye özelinde Kadın İstihdamı ile İnsani Gelişim Endeksi arasındaki ilişkiler 
ekonometrik yöntemlerle analiz edilmiştir. 

2. LITERATURE İNCELEMESİ 
Toplumsal cinsiyet kavramı kadın-erkek eşitliği kavramsal çerçevesinde değerlendirildiğinde kadınlık ve 
erkekliğin toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen bir olgu olduğu, öğrenilen veya öğretilen birer kalıp şeklinde 
form sergiledikleri ileri sürülmektedir. Bu kalıpların cinsler arasında sadece farklılaşma değil, aynı zamanda 
toplum içerisindeki davranışlarda kimlerin nerede ve nasıl duracağının ve aynı zamanda güç kaynaklarının da 
paylaşımını belirlediği vurgulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramını sosyoloji biliminde ilk kullanan Ann 
Oakley’dir. Oaklay’e göre ‘cinsiyet’ (sex) biyolojik erkek-kadın ayrımını anlatırken, ‘toplumsal cinsiyet’ (gender) 
erkeklik ve kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır 
(Marshall, 1998: 98). Farklı görüşe göre cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramı arasındaki ayrım kadınların 
erkeklerin egemenliği altındaki ikincil konumunu kadınların anatomilerine dayandırarak açıklayan genel kanıyla 
baş etmek amacıyla ortaya konulmuştur (Bhasin, 2003: 1). 

Özetle İngilizcede cinsiyet için ‘sex’, toplumsal cinsiyet içinse ‘gender’ kelimeleri kullanılmaktadır. 1970 yılından 
itibaren literatürde yer alan toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkek arasındaki farklılığın biyolojik unsurlar 
yanında toplumsal ve kültürel olarak oluşturulduğunun önemine vurgu yapmaktadır (Pilcher ve Whelehan, 
2004: 56; Kirman, 2004: 231). Kavramsal olarak Türkçede de bu şekilde bir ayrım gözetilmiş, özellikle kadınlara 
yönelik yapılan çalışmalarda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları kullanılmıştır. Bu alanda yapılan 
çalışmaların artması cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramı arasındaki ayrımın geçerli bir şekilde yapılmasını 
sağlamıştır (Dökmen, 2004: 2-3). 

Kavramsal açıdan cinsiyet, kadın ve erkek olmanın biyolojik ve fizyolojik yönünü isimlendirmekte, toplumsal 
cinsiyet ise toplumun kadın ve erkekten beklentilerini ifade etmektedir. Bu ayrıma göre toplumsal cinsiyet, 
kültürel değerlere, zamana ve mekana göre değişiklikler gösterecektir (Outhwaite, 2003: 252). Bu anlamda 
toplumsal cinsiyet rolünün biyolojik kökeni yoktur, cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantılar gerçekte 
hiç ‘doğal’ değildir şeklinde açıklanmaktadır (Bhasin, 2003: 2). Bu tanımlama post-modern feminist 
tanımlamanın özünü oluşturmaktadır. Soyun sürdürülmesinde kadın ve erkeğin üstlendiği rollere göre 
biçimlenen cinsiyet rolleri, kadın ile erkek arasında farklılıkları gündeme getirmiş, kadın- erkek biyolojilerinin 
değil toplumsallaşmanın ürünü olarak görünen bir bakış açısıyla kavramsallaştırılmıştır (Marshall, 1998: 98). 

Toplumsal cinsiyet ilişkileri ekonomik, sosyal ve politik pratiğin cinsiyet çerçevesinde yapılandırılmasıdır (Alkan, 
2005: 23).Toplumsal cinsiyet ilişkileri temel olarak cinsiyetler arasındaki hiyerarşik bir ilişkiye dayanmakta olup, 
söz konusu olan iktidar ve egemenlik ilişkisi gibi kabul görmektedir. Bu durum tüm toplumlarda mevcut ve 
bütün toplumsal alanı yapılandırmaktadır (Hirata vd., 2009:100). Toplumsallaşma sürecinde temel rol oynayan 
tüm kurumlar farklı oranlarda da olsa toplumsal cinsiyet ilişkilerinin düzenlenmesinde etkin bir rol 
oynamaktadır (Atauz vd., 1999: 2). 

Cinsiyete dayalı iş bölümü hiyerarşilere ve eşitsizliklere yol açmaktadır. Bunun nedeni, erkeklerin ve kadınların 
emeklerinin eşit ücretlendirilmemesi ve ödüllendirilmemesidir. Bu kavram, kadınlar ve erkeklerin faklı 
işlevlerinin bir bütünü değil, tersine toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl belirlendiğinin yanı sıra iktidar ve otorite 
alanlarının kurgu ve uygulama biçimlerine işaret etmektedir (Atauz vd., 1999: 4). 
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Toplumsal cinsiyet kavramının günümüz açısından nasıl değerlendirildiği veya gelişmiş toplumlar açısından ne 
şekilde tanımlandığı konusunda en iyi kaynak uluslararası metinlerdir. Bunlardan en önemlisi CEDAW (Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) dır. Yine bir başka uluslararası metin ise Avrupa Belediyeler 
ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yayınlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı bildirisidir. 
Yine uluslararası kurumlardan ILO konuya ilişkin çok sayıda sözleşmeyi hayata geçirmiştir. 

Uluslararası karşılaştırmalarda milli gelir düzeyi yüksek olan ülkeler “zengin”, insanlarının refah düzeylerinin ise 
yüksek olduğu varsayılmaktadır. Ancak, milli gelir sadece refahın bir boyutunu göstermektedir. Bu veriler, insan 
refahını tanımlamada yanıltıcı ve eksik bilgiler içerebilmektedir (Neumayer, 2004: 2).Bu nedenle Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1990 yılında insan gelişiminin göstergesi olarak milli gelir yerine İnsani 
Gelişme Endeksinin (İGE)3 kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Söz konusu endeks temelde Sen’in (1995) 
kapasite ve kazanımlar teorisine göre düzenlenmiştir. Neo-klasik İktisatçılara göre sürdürülebilirlik, zaman 
içerisinde refah seviyesinin azalmaması için kapasitenin temin edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma 
göre, kullanılan fiziki sermaye, beşeri sermaye, doğal sermaye ve sosyal sermayeden oluşan toplam sermayenin 
korunması gerekmektedir. 

Literatürde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsani Gelişim Endeksi kavramları etrafında çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Ancak Türkiye özelinde yapılan İnsani Gelişim Endeksi içerikli çalışmalarda genellikle bu alanda 
üretilen verilerin nasıl değerlendirilebileceği ve ne anlama geleceği üzerine yoğunlaşılmıştır. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini ele alan çalışmalar ise kavramsal içerikten ilerisine geçememiştir. 

Yumuşak ve Tuna (2002), beşeri kalkınma indeksi kavramını ele alarak, bu kavram etrafında Türkiye’nin genel 
bir değerlendirmesini yapmışlardır. 

Günsoy (2005a), 2. Dünya Savaşının ardından büyüme ve gelişme kavramlarındaki algının değişmiş olduğuna ve 
İGE’nin öneminin arttığına işaret ederek, günümüzde gelişimin nitel boyutlarının anlaşılmasında önemli 
olduğunu vurgulamıştır. İGE ile Sağlıklı yaşam hakkı arasındaki ilişkiye değinmiş, sağlık politikaları açısından 
değerlendirmelere yer vermiştir. Yine Günsoy (2005b) Eskişehir örneğinden hareketle iller bazında farklı İGE 
değerleri açısından bir değerlendirme yapmaktadır. 

Karataş (2005), Türkiye’de iller bazında insani gelişim endeksini değerlendirmiş, ekonomik gelişme ve insani 
kalkınma kriterleri açısından bir analiz yapmıştır. 

Demir (2006), BM tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Raporlarının içeriğini ve Türkiye verilerini dikkate 
alarak, ülkeler arası bir karşılaştırma yapmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin insani gelişmişlik düzeyinin artırılabilmesi için 
çeşitli senaryolar üretilmiştir. 

Gürses (2009), İGE verilerinden hareketle Türkiye ile diğer ülkelerin karşılaştırılmasını yapmıştır. İGE içerisinde 
yer alan verilerden eğitim-okullaşma oranlarının düşük olduğuna vurgu yapmış ve eğitim alanına yönelik 
politikalara öncelik verilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur. 

3. VERİ ve YÖNTEM 
Bu çalışmada 1990–2010 dönemine ait yıllık verilerden hareketle Türkiye’de İnsani Gelişim Endeksi ile Kadın 
İstihdam Oranları arasında herhangi bir ilişkinin olup-olmadığı analiz edilmiştir. Analizlerde kullanılan İnsani 
Gelişim Endeksi değerleri UNDP (2011) tarafından yıllık olarak yayınlanan Human Development Report isimli 
yayınlardan derlenmiş olup, kadın istihdamına ilişkin veriler ise TUİK’in (2014) internet veri tabanından 
alınmıştır. 

Kadın istihdamına yönelik serilerin tamamı indekse çevrilmiştir. Tahmin modellerinde İnsani Gelişim Endeksi 
İGE, Kadın İstihdam Oranından elde edilen endeks EFİ, Kadın İşgücüne Katılım Oranlarından elde edilen indeks 
PRFİ ve Kadın İşsizlik Oranlarından elde edilen indeks ise UNPFİ sembolleri ile ifade edilmektedir. 

                                                             
3İGE hesaplanmasında kullanılan değerler hakkında detaylı bilgi için bkz. Siggel, E. (2005), Development Economics: A Policy Analysis 
Approach, New York: Ashgate Publishing ve UNDP (United Nations Development Programme), 2005, Violent Conflict-Bringing the Real 
Threat into Focus, Human Development Report, Chapter 5, 151-181. 
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Analizlerde öncelikli olarak, ADF testinden hareketle modellerde kullanılan değişkenlerin birim kök içerip-
içermedikleri test edilmiştir. Daha sonra değişkenler arasında karşılıklı ilişki olup-olmadığı Granger Nedensellik 
testi ile araştırılmıştır. Son olarak değişkenler arası ilişkileri tahmin etmede En Küçük Kareler yöntemine 
başvurulmuş ve aşağıdaki tahmin modellerinden yararlanılmıştır: 

Model-1: ii eEFİİGE ++= βα ˆˆ  

Model-2: ii ePRFİİGE ++= βα ˆˆ  

Model-3: ii eUNPFİİGE ++= βα ˆˆ  
 

4. AMPİRİK BULGULAR 
Değişkenler arasındaki ilişkinin sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için öncelikle serilerin durağan olması, 
yani birim kök sorunu içermemesi gerekmektedir. Bu bağlamda durağanlık sınaması için kullanılan ADF 
(Augmented Dickey-Fuller) test sonuçları Tablo-2’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1: ADF Test Sonuçları 

Değişkenler Sabit Kritik Değer %5 Trendli ve Sabit Kritik Değer %5 Sonuçlar 

EFİ -1.85 -3.02 -1.36 -3.65 Not I(0) 

İGE -3.32 -3.02 -3.72 -3.65 Not I(0) 

PRFİ -1.90 -3.02 -2.36 -3.65 Not I(0) 

UNPFİ -1.61 -3.02 -3.07 -3.65 Not I(0) 

ΔEFİ -3.84* 3.02 -4.13* -3.67 I(1) 

ΔİGE -4.13* -3.04 -4.05* -3.69 I(1) 

ΔPRFİ -5.04* -3.02 -5.22* -3.67 I(1) 

ΔUNPFİ -4.79* -3.04 -4.66* -3.69 I(1) 

*t istatistik değerleri mutlak değer olarak Mac Kinnon kritik değerleri % 1, 5, 10 değerlerinden büyük olduğu için I(1) düzeyde birim kök 
içermemektedirler. 

Tablo-2’ye göre değişkenlerin birim kök içerdiği temel hipotezi ADF testi ile reddedilmemiş, ancak tüm 
değişkenlerin ilk farklarında durağan, I(1), hale geldikleri tespit edilmiştir. Değişkenlerinin tümünün birinci 
farklarında durağan olması nedeniyle, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup-olmadığı araştırılmış, 
Granger Nedensellik testi sonuçları Tablo-3’de özetlenmiştir. 

Tablo 2: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Sıra H0 Hipotez Göz. 
Sayısı F-İstatistik Olasılık Karar 

1 LIGE,LEFI’nin Granger nedeni değildir 19 3.76472 0.0492* KABUL 

 LEFI,LIGE’nin Granger nedeni değildir  1.78587 0.2038 RED 

2 LPRFI,LEFI’nin Granger nedeni değildir 19 1.22308 0.3239 RED 

 LEFI,LPRFI’nin Granger nedeni değildir  0.21879 0.8062 RED 

3 LPRFI, LIGE’nin Granger nedeni değildir 19 2.29373 0.1375 RED 
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 LIGE, LPRFI’nin Granger nedeni değildir  2.33677 0.1331 RED 

4 LUNPFI,LIGE’nin Granger nedeni değildir 19 0.00573 0.9943 RED 

 LIGE,LUNPFI’nin Granger nedeni değildir  7.21043 0.0070** KABUL 

5 LUNPFI,LPRFI’nin Granger nedeni değildir 19 0.00606 0.9940 RED 

 LPRFI, LUNPFI’nin Granger nedeni değildir  0.93263 0.4166 RED 

*Değerler % 5, ** % 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
Not: H0; Granger nedeni değildir, H1; Granger nedenidir. 
 

Tablo 3’te, daha önce ADF birim kök test sonuçlarına göre 1. farklarında durağan olan değişkenler arasındaki 
nedensellik tahmin edilmiştir. Buna göre 1. sırada yer alan, “İnsani gelişim endeksindeki değişme kadın istihdam 
oranlarındaki değişimin nedeni değildir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmiştir. Bu tespit “Kadın istihdam 
oranları insani gelişim endeksinin nedenidir” şeklinde oluşturulan H1 hipotezin kabulü anlamına gelmektedir. 
Yani, EFİ, İGE’nin nedenidir. Bu sonuç EKK ile tahmin edilmiş Model-1 sonuçları ile de uyuşmaktadır (Tablo-4). 4. 
sırada yer alan, kadınların işsizlik oranı ile insani gelişim endeksi arasındaki ilişkide, “İnsani gelişim endeksi kadın 
işsizlik oranının nedeni değildir” şeklinde kurulan H0 hipotezin reddi ile “Kadın işsizlik oranı, insani gelişim 
endeksinin nedenidir” şeklindeki H1 hipotezinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Buna göre 1. ve 4. sırada 
yer alan değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

EKK modeli çerçevesinde oluşturulan tahmin modeli sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 3: EKK Model Tahmin Sonuçları* 

  Katsayı Standart Hata t-istatistik Olasılık Düzeltilmiş R2 Durbin-Watson 

M
od

el
-1

 LEFI -0.163910 0.068690 -2.386217 0.0276 0.190088 1.661221 

C 0.422839 0.302565 1.397516 0.1784   

  F-istatistik: 5.694032 0.027584   

M
od

el
-2

 LPRFI -0.140379 0.084610 -1.659129 0.1135 0.080574 1.751479 

C 0.319230 0.372635 0.856683 0.4023   

  F-istatistik: 2.752710 0.113506   

M
od

el
-3

 LPRFI 0.029937 0.042479 0.704734 0.4895 -0.025817 1.554743 

C -0.440089 0.200774 -2.191957 0.0410   

  F-istatistik: 0.496650 0.489525   

*Bağımlı değişken: LIGE 

Tablo 4 incelendiğinde, Model-2 ve Model-3 ekonometrik ve istatistiki göstergeler açısından anlamlı değildir 
(%10 önem düzeyinde). Bu nedenle söz konusu modellerin tahmin parametreleri yorumlanmamıştır. İGE ile 
kadın istihdam oranı arasındaki ilişkiyi açıklayan Model-1 sonuçlarına göre, kadın istihdam oranı ile insani 
gelişme indeksi arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre kadın istihdam 
oranındaki bir birimlik artış, İGE’yi 0.16 oranında etkilemektedir. Model istatistiki olarak anlamlı olup, 
düzeltilmiş R2 değerinin 0.19 olması, ele alınan dönemde İGE deki değişmelerin % 19’unun kadın istihdamındaki 
değişimden kaynaklandığı anlamına gelmektedir. 

5. SONUÇ 
Bu çalışmada insani gelişim endeksi ile kadın istihdamı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Buradaki temel amaç 
politika yapıcıların yanı sıra, medya ve kamuoyunun büyüme ile kalkınma kavramları arasındaki farkı 
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gözetmeksizin, milli gelirdeki artışı bir refah göstergesi olarak ele alınmasında kuramsal sorunların yaşandığını 
göstermektedir. 

Kadınların işgücüne katılımının düşük olmasına bağlı olarak kadın yoksulluğunun arttığı temel bir argümandır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan kimi çalışmalarda Dünya’da 550 milyon çalışan yoksulun 330 
milyonunu kadınların oluşturduğu bilinmektedir. Türkiye özelinde işgücü piyasası incelendiğinde kadın çalışanlar 
arasında homojenlik bulunmadığı, bir tarafta eğitimli, kariyer yapan, yüksek ücretli kadınlar diğer tarafta ise her 
türlü güvenceden yoksun kadınların yer aldığı gözlenmektedir. Yine Türkiye’de kadın istihdamının genel 
özellikleri; kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu, göç ile şehirlere gelen kadınların istihdam 
dışında kaldığı ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamadıkları, genel olarak ücret düzeyleri düşük 
sektörlerde istihdam edildiği göze çarpmaktadır. Türkiye özelinde mevcut durum gelişmekte olan ülkeler ile 
benzer özellikler taşımaktadır. Kadınlar, işgücü piyasası içinde zorlukla yer bulurken kırsal kesimlerde genellikle 
ücretsiz aile işçisi, kentlerde kayıt dışı sektörlerde asgari ücretin altında çalışan ve evde süreksiz ya da sigortasız 
fason işlerde istihdam edilen konumundadırlar. 

Bu çalışmada Türkiye özelinde insani gelişme indeksi ile kadın istihdamı arasındaki ilişkilerin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 1990-2010 dönemi verilerinden hareketle Nedensellik ve Regresyon analizlerinden 
yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre tüm değişkenlerin birim kök içerdiği, ancak I(1) düzeyinde durağan hale geldikleri tespit 
edilmiştir. Aynı düzeyde durağan hale gelen değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin olup-olmadığı Granger 
Nedensellik testi ile araştırılmış, “Kadın İstihdam Oranı ile İnsani Gelişim İndeksi” arasında ve “Kadın İşsizlik 
Oranı ile İnsani Gelişim İndeksi” arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 
regresyon analiz sonuçları, kadın istihdam oranı ile insani gelişim endeksi arasında negatif ve istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Buna karşın, kadınların işgücüne katılımı ile insani gelişme indeksi 
arasında ve kadın işsizlik oranı ile yine insani gelişme indeksi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 
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ABSTRACT  
Is it possible to implement bank account number portability in banking industry just like telecommunication and pension system examples? 
In a mobile world where the customer behaviors and demands are changing rapidly, the idea of account number portability in banking 
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ÖZET  
Tüketicilerin, telekom ve bireysel emeklilik sektöründe deneyimledikleri telefon numarası ve sözleşme taşınabilirliği bankacılık sisteminde 
uygulanabilir mi? Mobil bir dünyada, tüketici davranışları ve tercihleri hızla değişirken, en az finansal hizmetler sektörü kadar yoğun 
rekabetin yaşandığı telekom ve bireysel emeklilik alanında, Türkiye'de uygulanan telefon ve sözleşme numarası aktarımının / 
taşınabilirliğinin bankacılıkta uygulanabilirliği, farklı açılardan değerlendirilmesi ve tartışılması gereken bir konu başlığıdır. Hesap numarası 
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sigorta primi, takas yöntemi ve yeri, rekabet kanunu gibi bir çok başlıkta incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki limitli 
uygulamalar ışığında, Türkiye’de uygulanmasının temel prensipleri, gereksinimleri ilerideki akademik ve sektördeki profesyonel çalışmalara 
rehberlik etmesi açısından, kavramsal olarak tartışılmış, incelenmiş ve banka hesap taşınabilirliği önerilmiştir. 
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1. GİRİŞ  

Dünya genelindeki tüm şirketlerde sürdürülebilir karlılık, bankacılık sektöründe ise, özellikle Türkiye’de, 
sermaye karlılığı ve aktif karlılığı en önemli gündem maddelerinden biri olarak yönetimlerin gündemini meşgul 
etmektedir. 2008 yılında ABD’de, Lehman Brothers Yatırım Bankası’nın “Global Finansal Kriz” yaratarak batması 
sonrası başlayan süreç ile beraber, bankacılık sektöründe ve dünyadaki uluslararası firmalar başta olmak üzere 
tüm şirketlerde bu başlıklar daha da önem kazanmıştır. Keynes’in “Likidite Tuzağı Teorisi”nin (Baydur ve Süslü, 
2011) deneyimlenmesine neden olan sıfır seviyelerindeki Merkez Bankaları politika faizi 2008’den bu yana en 
önemli para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak, Rahman ve Toyoda’nın 2009’da belirttiği gibi 
“Paranın Yansızlığı Teorisi” kapsamında (Tuğcu, 2015; Doğan 2005) dünya ekonomilerinin artan global likiditeye 
rağmen büyümüyor olması, ülke enflasyon oranlarının alınan tüm para politikaları kararlarına rağmen, global 
talebin ve büyümenin arttığını teyit edecek beklenti seviyelerine çıkmıyor olması, verimlilik, etkinlik, karlılık 
başlıklarını şirketler ve ülkeler özelinde daha elzem hale getirmektedir.  

Öte yandan, 1990’lardan sonra internetin ve mobil teknolojilerin ticari ve sosyo-kültürel hayata hızla girmesi ile 
dijitalleşme sürecinin tetiklediği bir tüketim dünyası oluşmaya başlamıştır. Finansal hizmetler sektöründe mobil 
bankacılık, internet bankacılığı, sosyal medya gibi başlıklar bir anda klasik pazarlama ve hizmet anlayışını 
değiştirmiştir. Paranın, elektronik devrelerde ve ikilik sayı düzeninde, dijital ekonomi çağı ile beraber yeni 
ödeme sistemlerinde hızla gelişmesi ve finans kurumu olmayan finansal aracıların piyasalarda aktif rol almaya 
başlaması, başta bankacılık olmak üzere, finansal hizmetler sektöründeki aracıların, yeni teknolojilere daha hızlı 
uyum sağlaması gerekliliğini doğurmuştur. Globalleşme, dijitalleşme, CRM ve alternatif dağıtım kanalları 
alanındaki inovatif çalışmalar dâhilinde, bilgisayarların ve internetin gelişimi ile finansal hizmetler sektörü yeni 
bir rekabet dönemine girmiştir. Dünyada artan kaydi para arzı, büyümesi yavaşlayan ekonomiler, müşteri 
taleplerindeki ve beklentilerindeki değişimler, sosyal medya ile iletişim formatlarındaki farklı interaktif 
etkileşimler ile bilançolarını daha verimli ve sonuç, odaklı yönetmek durumunda kalmaya devam etmektedirler. 
Yapay zekâ, robotik ve drone’lar gibi teknolojik gelişmeler, büyük veri, bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, 
yapay sinir ağlarda veri madenciliği, giyilebilir elektronikler, hologram, uzay teknolojileri, 3D yazıcılar gibi 4.ncü 
Sanayi Devrimi olarak nitelenen tüm yenilikçi gelişmeler devletleri, ekonomileri, sektörleri, şirketleri, bankaları, 
yöneticileri ve çalışanları yakından etkilemeye devam edecektir. 

Porter’ın “Değer Yaratma ve Rekabet Avantajı Kuramı” (Porter, 1985) kapsamında yeni gelir imkânları yaratmak 
ve/veya giderleri minimize etmek ya da küresel rekabette ve uzay yarışında öne geçmek amacı ile giderek ivme 
kazanan AR-GE faaliyetleri, bankacılıkta farklı gelişmeleri tetikleyebilir mi? Tüketicilerin, telekom ve bireysel 
emeklilik sektörlerinde deneyimledikleri telefon numarası ve sözleşme taşınabilirliği, bankacılık sisteminde 
hesap numaralarının taşınabilirliği şeklinde bu ve benzeri nedenler ile denenebilir mi?  

Hesap numarasının taşınabilirliği, “portability” veya “switching” olarak yabancı literatürde kelime karşılıklarını 
bulmuştur ve müşteri talimatına istinaden talimatı alan banka tarafından diğer bankaya emir göndererek 
hesabı/hesapları kendisine transfer etmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Bu taşıma işlemi kısmi veya tam olarak 
gerçekleştirilebilir. Kısmi taşımada daha çok eski bankadaki hesaptan yeni bankadaki hesaba yönlendirme, tam 
taşımada ise eski hesabın, hesap numarası dâhil tüm müşteri bilgileri ile yeni bankaya taşınması işlemi 
kastedilmektedir. 

Fransa’da UFC-Que Choisir adlı tüketici derneği, 2012’de regülatörlere bir talep yaparak “Bankacılıkta Hesap 
Numarası Taşınabilirliği” tartışmasını gündeme getirmiş (cbanque.com, 2012) ve konu Avrupa Birliği’nde 
yeniden tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmalar, EPC (European Payment Council) yani Avrupa Ödemeler Konseyi 
çalışmaları başlığı altında, 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana belirli dönemlerde devam etmektedir. SEPA 
(Single European Payment Area) yani Tek Avrupa Ödemeler Bölgesi kapsamında, İngiltere, İspanya, 
Macaristan’da ağırlıklı olarak 2007 ve 2008 yıllarında benzer tartışmalar yapılırken, Avustralya’da konu benzer 
zaman dilimlerinde hayata geçmek üzere araştırılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’nin banka hesaplarının 
taşınması ile ilgili 23 Temmuz 2014 direktifinin (Official Journal of the European Union, EUR-Lex, 2014) kabulü 
öncesinde, uzman (eskper) grubunun “Banka Hesapları ile ilgili Müşteri Mobilitesi” raporuna yönelik olarak, 
Alman Deutsche Bank’ın Avrupa Birliği ilgili komisyonuna verdiği cevabında (Speyer ve Schafer, 2007), pazardaki 
rekabet ve şeffaflık üzerine karşı görüşleri ve ulusal hesap numarası taşınabilirliği üzerine nispeten olumlu 
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görüşü bulunmaktadır. Bu konuda 2008 yılında yayımladığı (Deutsche Bank Research, 2008) ayrıca bir detaylı 
raporu daha bulunmaktadır. Avustralya’da eski Merkez Bankası başkanı Bernie Fraser, Avustralya Hükümeti’nin 
“Rekabetçi ve Sürdürülebilir Bankacılık Sistemi” için 2010 yılında attığı adım kapsamında konu üzerinde bir 
rapor hazırlanması için görevlendirilmiştir ve rapor 2011’de sunulmuştur. (Fraser, 2011). Çalışmanın başlangıç 
noktası, tüketici lehine hükümetin aldığı önlemler kapsamındadır ve bu konuda Türkiye’deki Başbakanlığın ve 
BDDK’nın Finansal Tüketicinin Korunması çalışmalarına benzemektedir. 

Ülkemizde ise banka müşterileri, her finansal ihtiyacını giderme aşamasında, zorunluluklar ve hesap işletim 
ücreti gibi finansal kaygılar nedeni ile farklı bankalar ile çalışmak durumundadırlar. Kurum çalışanları, maaş 
ödeme işlemlerinde, şirketlerinin tercihi doğrultusunda kurumsal çalışılan bankadan ücret ödemelerini almak 
zorunda kalmaktadır. Bu tarz işlemler, müşterilerin üzerinde bir operasyonel külfet olarak devam ederken, 
aslında sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılığı (ROA) rasyoları düşmeye devam eden bankacılık sektörünün 
operasyonel maliyetlerini arttıran bir etkiye sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Teorik olarak, bankalar arasında banka hesaplarının taşınabilirliği teknolojik, pazarlama ve operasyon gibi ana 
başlıklar kapsamında mümkün olmakla beraber, konunun Türkiye özelinde ve dünyadaki bankacılığın temel 
işleyiş ve operasyonel süreçleri çerçevesinde detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Mevzuat ve yasalar bu 
anlamda ilk sırada gelmektedir. Rekabet Kanunu, Avrupa Birliği ilgili müktesebatı, Kara Para Aklama ve ilgili 
mevzuatı, IBAN (International Bank Account Number), Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi) sistemi, 
çek ve kredi kartı takası, SWIFT (Society Worlwide Interbank Fund Transfer), hangi hesapların taşımaya konu 
olabileceği, sermaye yeterliliği, zorunlu karşılıklar ve tasarruf mevduatı sigorta primleri, zamanaşımı, bankacılık 
kanunu ve müşteri bilgilerinin gizliliği, veraset kanunu, otomatik fatura ve maaş ödemeleri, kayıt saklama 
zorunluluğu, ücret ve komisyonlar, bankacılık hizmet sözleşmeleri, kredi kartı takası, internet bankacılığı ve 
diğer dağıtım kanalları, ana bankacılık sistemleri, iç kontrol ve risk yönetimi gibi birçok başlıkta konunun 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu kavramsal ve kuramsal çalışma, Türkiye’de konusunda bir ilk olarak, ileride bu alanda yapılabilecek akademik 
ve profesyonel çalışmalara temel teşkil etmesi açısından, farklı başlıklar ışığında, konuya uygulanabilirlik 
açısından öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Takip eden bölümlerde sırası ile, literatür taraması yapılmış, örnek 
ülke uygulamaları incelenmiştir. Benzerlikleri açısından bireysel emeklilik ve telekom sektörlerindeki mevzuat 
ve uygulama adımları özetlenmiştir. Yöntem ve tartışması aşamasında, Türkiye’deki bankalar arasındaki işbirliği 
örnekleri ve olumsuz piyasa uygulamaları üzerinden konunun önemi tartışılmış ve kimin inisiyatifinde ele 
alınması gerektiği önerilmiştir. Bulgular bölümünde, hangi kritik konuların öncelikle ele alınması ve incelenmesi 
gerektiği öneri olarak listelenmiştir ve son olarak sonuç bölümünde bir özetle banka hesaplarında numara 
taşınabilirliğinin Türkiye’de ele alınmasının faydalı olacağı kanaati vurgulanmıştır. 

2. LİTERATÜR ANALİZİ 
Bankacılıkta hesap numaralarının taşınabilirliği konusu dünya genelinde çok fazla ülkede gündeme gelen bir 
konu olmamıştır. Avrupa Birliği komisyonlarında görüşülmüş olsa da, Hollanda, İsveç, Fransa, Norveç, İngiltere 
dışında pratikte diğer birlik ülkelerinde daha az gündeme gelmiştir. Dünyada Avustralya’da uzun süre Hazine 
Müsteşarlığı nezdinde gündemde kalmıştır. Türkiye’de ise bu konuda hiçbir çalışmaya, bankacılık alanında ne 
akademik olarak ne de profesyonel olarak rastlanmamıştır. Bankacılıktaki uygulamalara ve örneklere geçmeden 
önce, Telekom ve Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Sistemi’nden örneklere ve mevzuat ile uygulamalara 
bakılmasının, bankalar arasında hesap taşımanın uygulanabilirliği açısından fikir ve yön vereceği 
düşünülmektedir.  

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın, 9 Kasım 2012 tarihinde 28462 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında bir emeklilik şirketinde müşteri 
tarafından sahip olunan bir sözleşme başka bir emeklilik şirketine kendi talebi veya şirket katkı paylı ise sponsor 
şirketin talebi ile aktarılabilir. Eğer ilk defa oluşan bir sözleşme ise emeklilik şirketinde fon ve sözleşmenin 2 
sene, eğer aktarıma konu olmuş bir sözleşme ise en az 1 sene ilgili emeklilik şirketinde kalmış olması şekil şartı 
bulunmaktadır. Süreç olarak ise, müşteri talebine istinaden 5 gün içinde aktarım ile ilgili dokümanların eski 
şirket tarafından müşteriye iletilmesi ve talebin kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde aktarım 
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sağlanarak, 2 gün içinde de Emeklilik Gözetim Merkezine bilgisi ulaştırılmalıdır. Bu süreçte varsa Devlet Katkı 
Payı ile birikimlerin tamamı aktarılır. 

Türkiye’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde kurulmuş olan “Numara Taşınabilirliği 
Sistemi (NTS)” 9 Kasım 2008 tarihinde hayata geçmiştir. Uygulamada, operatörlerin müşterileri tarafından 
yapılan numara aktarma/taşıma talepleri GSM operatörleri tarafından NTS'ye iletilmekte ve ilgili güncel 
mevzuat çerçevesinde gerekli taşıma ve çalıştırma işlemleri yapılmaktadır. Sabit telefon hatlarında ise numara 
taşınabilirliği 10 Eylül 2009 tarihi itibariyle hayata geçmiştir. Sistemin hayata geçtiği günden bu çalışmanın 
tarihine kadar geçen dönemde 90 milyona yakın mobil hat numarası, 1 milyon adede yakın olarak da sabit 
telefon hattı numarası taşımaya konu olmuştur. (BTK, nts.gov.tr, 2016). Son BTK raporu ise (Bloomberght, 
2015), mobil numara taşımanın yavaşladığını ve sabit telefonlarda numara taşımanın fazla tercih edilmediğini 
göstermektedir. 

Telekom sektöründe ilgili mevzuat kapsamında “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği (Yönetmelik)”, 01/02/2007 
tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve sonrasında yürürlüğe girmiştir. Tanım olarak numara 
taşınabilirliği ise, operatörlerin abonelerinin telefon numaralarını değiştirmeye gerek kalmaksızın, karşı 
operatöre verdiği talimata istinaden, telekom hizmetleri aldığı mevcut operatörünü ve aldığı hizmetin türünü 
değiştirebilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi içinse, operatörler arasında “Merkezi 
Referans Veri Tabanı (MRVT)” adı ile taşınmış numaralar, bu numaralara ilişkin yönlendirme ve operatör bilgileri 
ile diğer ilgili bilgilerin tutulduğu ortak bir referans veri tabanı oluşturulmuştur. Abone taşıma işlemleri ise 
özetle aşağıdaki prensipler çerçevesinde yapılmaktadır. 

• Numara taşıma işleminin başlayabilmesi için hat sahibi abonenin yeni abonesi olmak istediği operatöre 
başvurması gerekir. 

• Abonenin başvurusunda, taşınacak hat numarası, kimliğini ispatlayıcı kimlik bilgileri, mevcut operatör 
bilgisi, tercih ettiği taşıma zamanı ve abonesi olmak istediği yeni operatör bilgileri bulunur ve yeni 
operatör ile numara taşıma gerçekleştikten sonra geçerli olacak yeni abonelik sözleşmesini imzalar. 

• Talebi alan yeni operatör eski operatöre gönderilmek üzere, bilgileri en geç 2 gün içerisinde, MRVT’ye 
gönderir. Bilgiler doğru ise, eski operatör 2 gün içerisinde taşıma işlemine onay verir ve onaydan 
itibaren 48 saat içinde numara taşıması gerçekleşir. Eğer yönetmelikte yer alan sebeplerle (telefon 
numarasının başkasına ait olması, kendi operatöründen değişiklik talep etmesi, bilgilerin yanlış olması, 
daha önce yapılmış ve süreci devam eden başka bir taşıma talebi olması gibi)  talep ret oluyorsa yine 2 
gün içerisinde bunu karşı tarafa bildirir. 

• Onay sonrasında, MRVT taşınacak telefon hattının numarasını ve taşıma zamanını çağrı başlatan tüm 
operatörlere bildirir. Numaranın fiilen taşınacağı tarih ve saat ise, yeni operatör tarafından hat 
sahibine bildirilir. İlgili tarih ve saatte eski operatör sisteminde numaranın aktivasyonunu kapatır ve 
MRVT üzerinden bu karşı operatöre ulaştığında yeni operatör kendi sisteminde numarayı aktive eder. 

• Telefon hattına dair numaranın taşıma işlemi, abonenin talebinden itibaren en fazla 6 gün içerisinde 
tamamlanır. 

Mobil telefon numaralarının taşınabilirliğinin müşteri kazanımı, pazar fiyatları ve rekabet üzerine araştırmasının 
(Cho, Ferreira ve Telang, 2013) bulgularına göre, 15 Avrupa ülkesindeki 47 mobil operatör arasında 1999 ile 
2006 yılları arası ampirik olarak incelenmiş ve uygulamanın fiyatları %7.9 oranında düşürdüğü, talep fiyat 
elastikiyeti ölçümleri sonucunda müşterilerin kişi başına 2.86 Euro ek kazanımı olduğu ve numara taşımanın bu 
anlamda rekabet açısından iyi sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. 

Telekom sektöründe numara taşınabilirliği ile ilgili Türkiye’de yapılan bir pazar araştırması raporunda (Güngör 
ve Evren, 2010) yer alan bulgular ise, bu anlamda bankacılık sektöründeki hesap numarası taşınabilirliği 
açısından da önemli fikirler verecektir.  

Telekom sektöründe numara taşınabilirliği dünyada ilk kez Singapur’da devreye alınmış, Avrupa Birliği’ndeki ilk 
uygulama 1999 yılında mobil numara taşınabilirliği ile İngiltere’de olmuştur. 2002 yılında, Evrensel Hizmet 
Direktifinin 30. Maddesi ile birliğe üye ülkelerde mobil hizmetler dâhil kamu hizmetlerinden yararlanan tüm 
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abonelere numaralarını değiştirme hakkının sağlanması yükümlüğü getirilmiştir. Numara taşınabilirliği 
uygulamasının temelde dört olumlu etkisi bulunmaktadır. Numara değiştirme maliyetlerinin azalması, artan 
rekabet nedeniyle tüketici lehine fayda sağlanması, erişim maliyetlerine katlanmadan hizmete erişebilme ve 
tüketicinin numaraya yönelik haklarının artması ile artan faydadır.   Numara taşınabilirliği kullanıcı bağımlılığı ve 
değiştirme maliyetlerini azaltıcı etkisiyle ilgili piyasada rekabeti artırıcı bir sonuç doğurmaktadır. 

Her ne kadar Türkiye özelinde ilgili rapora göre araştırma sonuçları hakim operatörün pazar kaybı, operatörlerin 
reklam ve promosyon bütçelerinde artış, abone kayıp (churn) oranlarında yükselme, tarife kampanyalarında 
müşteri lehine ücretsiz kullanım ile çeşitlilik, taşıma imkanı nedeni ile diğer hatların iptali gibi, operatörler 
açısından maliyet doğurucu veya olumsuz görünen sonuçlar doğurmuş olsa da, numara taşınabilirliğinde esas 
kazanımın tüketici memnuniyetinin artırılması, şeffaflık, sürdürülebilirlik olması temel amaç ve beklentidir. 
Bankacılık açısından konu değerlendirildiğinde, ücret, komisyonlar, hesap açma operasyonel maliyetleri gibi 
unsurlar dikkate alındığında, benzer beklentiler dâhilinde konunun öncelikle ele alınması beklenmelidir. Nitekim 
Başbakanlığın 5 Haziran 2014 tarihli “Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması 
Stratejisi ve Eylem Planları Konulu Başbakanlık Genelgesi” bu beklentileri teyit edecek şekildedir.  

Bankacılıkta ise, hesap numarası taşınabilirliği üzerine yapılan literatür çalışmasında limitli sayıda ülkede yapılan 
çalışmalar bulunmaktadır.  

Fransa parlamentosunda 2014 yılında yapılan görüşmeler öncesinde, tüketici haklarına yönelik çalışmalar yapan 
UFC Que Choisir Derneği’nin yayınladığı rapora göre (Quechoisir.com, 2014) bankalarından memnun olmayan 
müşterilerin oranı %25 iken sadece %3’lük bir kesim başka bankada hesap açıp çalışmaya başlamıştır. Senede 2 
kere bankalarına uğrarlarken, bu Fransa’da telekom ve sigortacılıktaki oranın 1/5’i, AB ortalamasının 1/3’ü 
seviyesinde kalmıştır. Bu rapora göre, yıllık %12,12 değişim oranı ile İspanya en çok banka hesabı değişikliğinin, 
Yunanistan ise %2,36 ile en düşük değişikliğin yaşandığı ülkelerdir. Finlandiya ise 17,44 yıl ile en uzun banka 
hesap ilişkisinin yaşandığı ülkedir. Tek para birimi Euro’ya geçiş sonrası, paranın basım, dolaşım maliyetlerini en 
aza indirgemek üzere, SEPA kapsamında IBAN (International Bank Account Number) Uluslararası Banka Hesap 
Numarası uygulaması hayata geçmiştir. Ortada tek para birimi var ise, her ülkede farklı elektronik fon transferi 
ve takas sisteminin olmasının Avro’nun dolaşım maliyetlerinde bir kazanım sağlamadığı fark edilince, parasal 
birliğin bütünleşmesini kolaylaştırmak üzere bu çalışmalar hızlanarak devam etmiştir. Tüm Avrupa’da 
bankalarda yeknesak, standardize edilmiş 26 haneli banka hesap numaraları ile “IBAN No” tüketici ve 
kurumların ve bireylerin günlük hayatına girmiştir.  

Aynı rapora göre (Que Choisir, 2014), 2013 yılında Fransa’da Bain Consulting danışmanlık firması tarafından 
yayımlanan “Customer Loyalty in Retail Banking 2013” araştırma raporuna göre, 15 bankanın yaklaşık 10.000 
müşterisi ile yapılan araştırmada, Fransız bankaları araştırmaya konu 26 ülke arasında Net Promoter Score’u 
(NPS) en düşük ülke olarak çıkmıştır. Raporda, SEPA’dan gelen IBAN banka hesap kodları ile Avrupa ve Fransa 
genelinde, hesap numaralarında bir standartizasyon oluşması nedeni ile hesap numaralarının taşınabilirliğinin 
teknik olarak mümkün olduğu belirtilmiştir ki, Türkiye’de IBAN standardına geçmesi nedeni ile bu imkâna sahip 
olacaktır. Que Choisir’in raporunda ayrıca, numara taşınabilirliğinin mümkün olmasına rağmen önündeki olası 
engeller şu şekilde sıralanmıştır:   

• Hizmetle ilgili bilgiye ulaşma maliyeti 
• Hizmeti terk etme, hesap kapama, taşıma maliyeti 
• Prosedürün zorluğu ve uzunluğu maliyeti 
• Yeni bankanın uygulamalarına alışma zorluğu 
• Yeni bankada hizmet seviyesinden memnun olmama olasılığı 

Her ne kadar AB direktifi ile banka hesap numarası taşınabilirliği kabul edilmiş olsa ve Fransa’da ve 
Avustralya’da gündemi yoğun olarak meşgul etse de, uygulamada işlerlik kazanmış olan dünyadaki ilk başarılı 
örnek ülke olarak İsveç “The Bank Giro” Sistemi olarak görünmektedir. Onu eski hesaptan yeni hesaba paraları 
13 ay boyunca otomatik yönlendiren Norveç’teki “Overstapservice” hesap taşıma sistemi takip etmektedir. 
(Consumer International, 2012) 2015 yılı Nisan ayında, Fransa’da Senato’nun 1560 sayılı düzenlemesi ile kısmi 
hesap taşınabilirliği kabul edilmiştir. Kısmi hesap taşınabilirliği, müşterinin yeni bankasına verdiği talimata 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Finansal_Tuketicinin_Korunmasina_Iliskin_Duzenlemeler/13587finansal_erisim_finansal_egitim_ve_finansal_tuketicinin_korunmasi_stratejisi_ve_eylem_planlari_konulu_basbakanlik_genelgesi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Finansal_Tuketicinin_Korunmasina_Iliskin_Duzenlemeler/13587finansal_erisim_finansal_egitim_ve_finansal_tuketicinin_korunmasi_stratejisi_ve_eylem_planlari_konulu_basbakanlik_genelgesi.pdf
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istinaden, eski bankasından paraların ve bu hesaba gelen transferlerin, yeni hesabına otomatik olarak transfer 
edilmesi (yönlendirmesi) anlamına gelmektedir.(Le Figaro, 2015) 

Avrupa Tüketici Organizasyonunun 2012’de yayınlandığı rapora göre (BEUC, 2012), hesap numarası 
taşınabilirliği üye ülkelerde zorunlu tutulmuş olmasına rağmen, işlerlik kazanmakta zorlanılmıştır. Bunun 
sebepleri arasında ise, yapılmaması halinde uygulanacak cezaların belirsizliği, tüketicilerin tam ve birebir hesap 
taşıma olmaması halinde, eski ve yeni hesapları arasında paraların taşınmayacağı korkusu ve direktifin sadece 
ulusal bazda hesap taşımayı öngördüğü, Euro ve SEPA’ya rağmen sınır ötesi hesap taşımalarının belirsizliği gibi 
sebepleri göstermiştir.  

Deutsche Bank Reserch’ün 2008 tarihli raporunda banka hesap numarası taşınabilirliği üzerine birçok başlık 
detaylı olarak incelenmiştir. Avrupa Birliği komisyonun özellikle rekabetin yeterli olmadığı, tüketicilerin şeffaf 
bir hizmet anlayışı ile karşılaşamadığı, fiyat ve hizmetler ile ilgili olarak tüketiciler arasında asimetrik 
enformasyon bulunduğu, sektörde sürdürülebilirlik açısından bu anlamda risklerin bulunduğu şeklinde 
görüşlerine cevaben rapor farklı savları ele almıştır. Öncelikle, perakende bankacılıkta rekabetin yüksek olduğu, 
ulusal taşınabilirlik ve sınır ötesi üye ülkeler arasında taşınabilirlik şeklinde iki farklı taşıma durumunun 
bulunduğu ve konunun bu şekilde iki farklı başlıkta ele alınması gerekliliği belirtilmiştir. Ancak, ileride 
(kastedilen IBAN ve takas/EFT sistemlerinin günümüzde olduğu gibi birleşmesi durumudur) bu iki sistemin 
birleşmesi gerekliliği ve bu anlamda “bir ölçü hepsini kapsar” anlayışının doğru olmayacağı, bunlardan hareketle 
farklı mevzuat başlıklarının düzenlenmesi gerekliliği, üye ülkeler bazında müşteri sadakatinin genelde yüksek 
olduğu ve taşımanın ülke bazında değerlendirilmesi gerektiği aktarılmıştır. Yine, müşterilerin 
bilgilendirilmesinde bir sorun bulunmadığı, esas ürünler bazında değil, ürün paketlerinde (örneğin, çek, kredi 
kartı, otomatik ödemenin birlikte sunulması) şeffaflık olamayabileceği, dolayısı ile vadesiz hesapların bu 
anlamda esas sorun olarak görülemeyeceği ifade edilmiştir. Hollanda’da hesap taşınabilirliği olmasına rağmen 
çok az sayıda aktarım işlemi yapıldığını, çok daha önemli olarak IBAN ve SWIFT BIC standartlarının yeni hesap 
standartları ile yer değiştirmesinin gerekeceği ve Know Your Customer (KYC) ile kara para aklama gibi başlıklar 
nedeni ile operasyonel risklerin bulunduğu raporda örnekleri ile beraber aktarılmıştır. 

Mart 2015’de İngiltere’de yayımlanan rapora göre (Moorhouse Consulting, 2015), 5 farklı iş modeli ile 
bankalarda hesap numaralarının taşınabilirliğinin mümkün olduğu görülmektedir. 2013 yılında devreye alınan 
“Current Account Switch Service” kapsamında, İsveç örneği gibi 12 ay boyunca hesaba gelen para hareketlerinin 
yeni hesaba yönlendirilmesi öngörülmektedir. Özellikle, KYC noktasında merkezi bir veri tabanında banka hesap 
bilgilerinin tutulması gereksinimi, Türkiye’deki Kredi Kayıt Bürosu’ndaki Findeks kapsamlı kredi bilgilerinin ve 
skorlarının ortak havuzda tutulması örneğini akla getirmektedir.  

Son olarak, banka hesap numarası taşınabilirliği üzerine en kapsamlı çalışmalardan birisi Avustralya’da 
yapılmıştır. Avustralya’da tam hesap taşınabilirliği üzerine Hazine’nin yaptırdığı araştırma çalışmasına göre 
(Australian Government Treasury, 2012) merkezi bir veri tabanı üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirilmesi 
gerekmekte, İngiltere, Hollanda, İsveç örnekleri üzerinden bunun çok maliyetli olacağı görüşü öne çıkmaktadır. 
Bu kapsamda, son gelişme olarak, önerinin bankalarca ret edildiği kaynak taramasında karşımıza çıkmaktadır. 
(Eyers, 2015) 

3. YÖNTEM VE TARTIŞMA 
Numara taşınabilirliğinin hayata geçirilebilmesi açısından farklı yaklaşım olasılıkları bulunmaktadır. Regülatör 
kurumların bu konuda inisiyatif alması veya almaması durumuna göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 
İnisiyatif alınmayarak kamu otoritelerince bir düzenleme yapılmaması durumunda, telekom operatörü 
değiştirme maliyetlerinin ortaya çıkması ve yüksekliği durumu, tarife, ücret ve komisyonların yüksekliği ve 
tüketicilerin bunlarda mecbur kalması olasılığı, tüketici lehine diğer faydaların azalması genel olarak rastlanılan 
ana başlıklardır. Operatörlerin kendi inisiyatifine konunun bırakılması durumunda ise, aralarında 
anlaşamamaları, işlevsel ve etkin olmayan bir yapının kurulması, tüketici lehine zaman kaybı gibi riskler ön 
plana çıkmaktadır. Otoritenin düzenleme yapması halindeki en büyük risk ise, yapının ve sürecin işletilememesi 
durumudur.  

Yaklaşım olasılıklarına göre yaşanabilecek bu başlıklar, bankacılıktaki hesap numarası taşınabilirliğinin 
değerlendirilmesi noktasında benzer çıkarımlar olarak görülebilir. Türkiye örneğinde, Bankacılık Düzenleme ve 
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Denetleme Kurumunun (BDDK) ücret, komisyonlar ile ilgili yeni düzenlemesi devreye alınana kadar, tüketiciler 
birçok bankacılık ürün ve hizmetinde keyfi uygulamalar ile karşılaşmış ve finansal hizmetlere ulaşım imkânı ya 
da banka/hesap değişiminde ek maliyetlere (süre, açma/kapama, iki kere aynı maliyete tabii olma gibi) 
katlanmak durumunda kalmışlardır. Bu noktada, bankaların ilk dönemlerinde kendilerine tehdit olarak 
gördükleri “Fatura Ödeme Merkezleri (FÖM)” gerçeği Türkiye’de aslında bankacılık sektörünün karşılayamadığı 
bu durumlar nedeni ile doğmuştur. İlk zamanlarında, basında yer alan dolandırıcılık, kara para aklama ve benzer 
nedenler ile BDDK, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankaların gündemine olumsuz olarak giren FÖM’ler, G-20 
toplantılarında gündeme gelen ve üye ülke olarak Türkiye’nin de altına imza koyduğu “Finansal Tabana 
Yayılma” başlığı kapsamında, yasal düzenleme ile Temmuz 2013’den itibaren gerekli mevzuat şartlarının 
gerçekleşmesi şartı ile işlevsellik kazanmıştır. Benzer bir durum, piyasadaki “POS Tefeciliği” olarak yine 
örneklendirilebilir. BDDK’nın kredili mevduat hesaplarının ve kredi kartlarının faiz oranlarına bir üst bant 
getirmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami faiz oranlarının üstüne 
çıkılamaması durumuna kadar, bankalarca bu ürünlere uygulanan faiz oranlarının yüksekliği ve refinansman 
ihtiyaçları nedeni ile tüketicilerce yasal olmayan bu kurumlarca gidermek gerçeği ile sektörü ve ekonomiyi yüz 
yüze bırakmıştır. Ödeme sıkıntısına giren banka müşterileri, çalıştıkları bankalarda kredi geri ödemelerini 
yapılandıramadığı noktada, sanki ortada gerçek bir mal satışı varmış gibi, üye işyerlerinde kredi kartı ile yeni bir 
ödeme tablosu oluşturmakta, iskontolu olarak üye işyerinden aldıkları tutarlar ile mevcut kredilerini 
kapatmaktadırlar. Faiz marjlarının yüksek olması, bu anlamda bankalardan çok yasal olmayan kesimlere 
yaramakta ve tüketicinin aleyhine durumları daha çok doğurmaktadır. Bu sebeple, tüketici ve sektörün gelişimi 
lehine regülatörün yaptığı düzenlemelerin olumlu sonuçlarının, numara taşınabilirliğinin değerlendirilmesi 
noktasında dikkate alınması önemli bir kazanım olacaktır. Keza, operatörlerin kendilerinin inisiyatif alması 
olasılığına örnek olarak Türkiye’den yine bankacılık sektöründe Bankalararası Kart Merkezi (BKM) şirketi örneği 
verilebilir. Türkiye’deki bankaların kredi ve banka kartı takası, kart ve POS cihazının farklı bankalara ait olduğu 
not-on-us işlemlerin takası ve mutabakatı için kurdukları altyapı ve şirket, numara taşınabilirliği için hem örnek 
bir iş modeli, hem de bir değişim takas merkezi olasılığı olarak değerlendirilebilir. Olumsuz yönü ise, bankaların 
kendi inisayitifi ile kurduğu BKM’ye rağmen, Türkiye’de uzunca bir süre ATM’lerin ortak kullanıma 
açılamamasının ve Altın Nokta ve Ortak Nokta diye iki ayrı yapının var olmasının nihai tüketici için zorluklar ve 
ek maliyetler doğurması olarak görülebilir. Buradan en önemli çıkarım, Türkiye açısından banka hesaplarının 
taşınabilirliğinin gündeme gelmesi halinde, bunun kamu otoritesi koordinasyonda ve takibinde yürütülmesinin 
süreci olumlu ve hızlı yönde ve tüketici lehine daha fazla geliştireceği şeklinde bir öneri olarak görülmektedir. 
İnisiyatiflere son örnek olarak, bankaların kendi inisiyatifi ile TBB çalışma gruplarında kurduğu, 7 Haziran 2004 
tarihi ile TBB tarafından duyurusu yapılan ancak filli uygulamada bankaların yürürlüğe alamadığı Doğrudan 
Borçlandırma Sistemi (Bankalararası Tahsilat Sistemi) örnek olarak verilebilir. (TBB, 2004) 

TCMB’nin EFT sistemindeki sorgulama özelliğini kullanarak çalışması hedeflenen sistemde, müşterinin çalıştığı 
veya çalışmak istediği bankaya vereceği talimata istinaden, bir diğer çalıştığı bankadaki hesabına EFT aracılığı ile 
borç verilerek, talimatı alan bankadaki hesabına alacak geçilmesi işlemi olarak özetlenebilecek Doğrudan 
Borçlandırma Sistemi, bu özelliği ile genel olarak Numara Taşınabilirliği çalışmasına her bakımdan en yakın 
örnek olarak görünmektedir. TCMB EFT sistemi Türkiye’de 1 Nisan 1992 yılında hizmete girmiştir. 24 Nisan 2000 
tarihinde EFT2 ile ikinci kuşak EFT Sistemine geçilmiş ve sistemde tek taraflı gönderim dışında var olan tek 
taraflı alacaklandırma imkânı işletim kurallarının uzlaşma ile belirlenememesi nedeniyle hayata geçememiştir. 
Hedeflenen “Doğrudan Borçlandırma Sistemi”, 7 Haziran 2004 tarihinde 27 bankanın protokolü kendi 
inisiyatifleri ile Bankalar Birliği çatısı altında imzalaması ile yürürlüğe alınmıştır. Ancak ATM’lerin ortak 
kullanımında veya yabancı para cinsinden (dövize natık) düzenlenen çeklerin takasında olduğu gibi, çok şubeli 
bankaların başta müşteri kaybı ve rekabet gibi kaygıları nedeni ile sistem günlük hayatta uygulama 
bulamamıştır. Günümüzde halen, bankalar ancak kendilerinin ulaşabildiği ve kredi açmayı uygun gördüğü 
müşterilerle çalışabilmektedirler ve bayi, distribütör gibi listelerini kendileri ile paylaşıp alacak yönetimini 
kolaylaştırmak isteyen ana tedarikçi firmalara bekledikleri oranda hizmet seviyesini sağlamakta 
zorlanmaktadırlar. Bu nedenle, KOBİ’lerin krediye ve finansal hizmetlere ulaşımındaki güçlükler kadar ana 
tedarikçi firmaların alacak ve risk yönetimi çalışmaları ve hizmet kalitesi, müşteri kapsama alanı, bankanın gelir 
imkânı olumsuz etkilenmekte, sistemde bütünsel bir kazanım gerçekleşmemektedir. Türkiye’den verilebilecek 
bu örnek, “Banka Hesap Numaralarının Taşınabilirliği” anlamında, regülatörlerin devrede olmasının gerekliliği 
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üzerine de önemli bir sebep olarak gösterilebilir, ayrıca sektörde bir çalışmanın başlatılması halinde, yapılan bu 
çalışmalardan faydalanabilir. 

Türkiye’de banka hesap numaralarının taşınmasına gerek var mıdır? Bu konuda, literatürdeki örneklere ve 
mevcut finansal hizmetlere ulaşımda yaşanan sıkıntılara bakıldığında, finansal ve teknolojik boyutu ayrıca 
incelenmek üzere, tüketiciler açısından sorunun cevabının açık bir şekilde evet çıkacağı beklenmelidir. Örneğin; 
maaş ödeme bankasını değiştiren bir şirketin çalışanları faturalarına ait otomatik ödemelerini eski bankasından 
yeni bankasına taşırken bütün fatura kurumları ile ve her iki banka ile tek tek uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu 
yüzden genelde hesaplarını eski bankada kapatmamakta ve fatura ödeme talimatlarını iptal etmemekte, 
maaşları yeni bankada hesaba yattığında, aynı gün EFT ile tekrar eski bankaya transfer edilerek fatura 
ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, aslında taraflar arasında kazanan bulunmamaktadır. Müşteri 
zaman ve işlem maliyetine katlanırken, maaşı ödemeye aracılık eden yeni bankanın çapraz satış rasyosu 
artmamakta, eski maaşın ödendiği bankada ise operasyon bankası olmaya devam edilmesi nedeni ile bir kazanç 
olmazken operasyonel maliyetler artmaktadır. İşlem maliyetlerine her üç tarafça katlanılmaya devam edilirken, 
bundan dolayı verim alamayan bankalar işlem maliyetlerini, hesap işletim ücreti gibi isimler altında 
müşterilerine yansıtmakta ve müşteriler daha çok mutsuzlaşırken, müşteri deneyimi de olumsuzlaşmaktadır. 
Ayrıca, analitik CRM çalışmaları kapsamında bankaların müşteri kayıp ve erime rasyolarının da, inaktif 
hesapların çokluğu nedeni ile realistik hesaplanamadığı, bu inaktif hesapların tasarruf bilincine ve makro 
raporlamalara olumsuz yansıdığı da ayrı bir durum saptaması olarak kayıtlara geçmektedir.  
 

Tablo 1: Türkiye’deki Tasarruf Mevduat Adedi Gelişimi  

 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Web Sitesi. Ana Sayfa, Banka ve Sektör Bilgileri, Veri Sorgulama Sistemi, İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler. 
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/illere-ve-bolgelere-gore-bilgiler/73 (Erişim Tarihi: 15.01.2016) 

Bankacılıkta hesap numarası taşınabilirliği, aslında hizmet taşınması anlamında, Telekom’daki roaming 
(operatörler arası dolaşım) işlemlerine benzetilmektedir. ATM’lerde veya SWIFT MT940 mesaj tipinde hesap 
hareketi sorgulama ve gönderimi, not-on-us işlemler ile başka banka ATM ve POS’undan kart ile işlem yapma 
hizmet taşımasına örneklerdir. (Jain ve Kudidhi, 2015) Hindistan’da nüfusun yoğunluğu, banka ve şube 
sayılarının çokluğu dikkate alındığında, hesap numaralarının taşıma alternatifini kolaylaştırmak için yazılımın 
yeknesak hale getirilmesi üzerine akademik olarak yapılmış bir öneriye yine literatürde rastlanılmıştır. (Agarwal, 
2013) 

Banka Hesap Numarası Taşınabilirliği - BHNT (Bank Account Number Portability – BANP) üzerinde limitli ülke 
uygulamalarında ve literatürde tam bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bu anlamda, bir kıyaslama yapılırsa, kredi 
kartlarında VISA ve MASTERCARD’ın dünya genelinde koyduğu işlem standartları gibi üzerinde uzlaşılmış ve bir 
takas, mutabakat ve switch sistemi bulunmamaktadır.  

Tüm incelenen ülkelerde, şeffaflık, pazara giriş ve rekabet, tüketiciye yönelik kazanımlar, serbest piyasa 
ekonomisi, bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi gibi ana başlıklar üzerinden konunun tartışıldığı 
görülmekle beraber, Hollanda örneğinde olduğu gibi, banka hesaplarının taşınabilirliği noktasında, sistemi 
devreye alan ülkelerde hala tüketicilerin büyük bir yüzdesinin bu imkandan habersiz olduğu görülmüştür. 
Hollanda’da Monitor Financial Sector ve The Netherlands Authority for Consumers & Markets adlarındaki 
kamuya ait alt çalışma organizasyonları, ilgili raporlarında (Beck, Bijlsma, Bikker ve Sinderen, 2014), Ekonomi 

http://www.tbb.org.tr/tr
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/4
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/60
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/illere-ve-bolgelere-gore-bilgiler/73
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/illere-ve-bolgelere-gore-bilgiler/73
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Bakanlığınca yapının daha ileriye taşınması ve yaygınlaşması için başta Dutch Payments Association 
(Betaalvereniging Nederland) olmak üzere, konunun daha detaylı incelemesini tavsiye etmiştir. Buradan 
hareketle, Türkiye’de yapılacak bir çalışmanın varlığı halinde, en önemli başlıklardan birinin 
tüketicilerin/müşterilerin düzenli ve ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesi gerekliliğidir. 

Son olarak, finansal hizmetlerin mobil ödemeler, mobil para transferleri, mobil sigorta uygulamaları ile dünyada 
mobilleştiği göz önüne alındığında, yukarıda sayılan diğer ülke örnekleri de dikkate alındığında, numara 
taşınabilirliğinin tüm taraflar için birçok açıdan fayda sağlayacağı savunulmaktadır. 

4. BULGULAR 
Dünyadaki örneklere ve uygulamanın benzeri diğer sektör kıyaslamalarına bakıldığında, banka hesaplarının 
taşınabilirliği teknik, süreç ve mevzuat olarak mümkün olmakla beraber, bu çalışmalara başlayacak olan ülkeler 
açısından işlemler o kadar basit olmayacaktır.  Türkiye için de aşağıdaki ana başlıklarda ilerlenecek çok yol 
bulunmaktadır. 

“Banka Hesap Numaralarının Taşınabilirliği” için izlenmesi gereken adımlar ve dikkate alınması gereken konular, 
aşağıdaki başlıklar dâhilinde özetlenmektedir. 

Öncelikle, konu BDDK, TMCB gibi regülatörlerce mi, yoksa BKM örneğinde olduğu gibi bankaların kendi 
inisiyatifinde mi sürdürülecektir? Burada kamunun konuyu “Finansal Tüketicinin Korunması” kapsamında ele 
alması daha doğru olacaktır. 

Taşımalarda tam, kısmi taşıma şeklinden hangisinin tercih edileceği, bunların takas, taşıma merkezinin neresi 
olacağı, sıfırdan mı kurulacağı yoksa TCMB EFT, TBB’ye bağlı Kredi Kayıt Bürosu (KKB) veya BKM’nin Switch 
altyapılarının mı kullanılacağı netleştirilmelidir. 

2/7/2009 tarih ve 27276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Numara Taşınabilirliği 
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan “Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar” 
dokümanında yer aldığı ve telekomda olduğu gibi, kanunen ve buna dayalı yönetmelikler ile banka hesap 
numaralarının taşınması ile ilgili başvuru ve diğer gerekli formlarının düzenlenmesi en önemli gereksinimlerden 
biridir. 

Taşıma işlemlerinde sürecin nasıl başlayıp, ne zaman ve nasıl sonlanacağı, yılda kaç kere taşınabileceği, kimlerin 
hangi aşamada sorumluluk ve yükümlülüklerinin bulunduğu tespit edilmeli ve mevzuatla netleştirilmelidir. 

Hangi hesap türlerinin taşınabileceği, örneğin vadeli mevduat, kredi ve yatırım hesaplarının veya KOBİ gibi tüzel 
hesapların taşımaya konu olup olmayacağı, müşteri hesaplarında bloke var ise bu işlemin yapılıp 
yapılamayacağı, hesaplardan ayrılan munzam ve zorunlu karşılıkların nasıl çalışacağı (2 haftada bir TCMB’ye 
ayrılan zorunlu karşılıklar açısından), taşıma işlemlerinden bir ücret alınıp alınmayacağı, hangi dağıtım 
kanallarından başvuru alınabileceği, geriye dönük stopaj, vergi, vb. yasal durumların oluşması halinde bunun 
yeni hesaptan veya müşterilerden nasıl tahsil edileceği gibi konuların karara bağlanması gerekmektedir. 

Sermaye yeterliliği ve risk yönetimi açısından, fraud, sahtecilik, Know Your Customer (Müşterini Tanı), Kara Para 
Aklama ve Terörizmin Finansmanı gibi MASAK (Mali Suçlar) kapsamında mevzuatın nasıl etki edeceği ve 
uygulamada neler yapılacağı, mahkeme kararı ile haciz işlemlerinde veya veraset işlemlerinde hesap taşımanın 
nasıl etkilenebileceği ve bunların nasıl yönetileceği yine incelenmesi gereken konulardır. 

Rekabet Kanunu ve Bankacılık Kanununda yer alan hususlar, kayıtların 10 yıl saklanması zorunluluğu ile müşteri 
bilgilerinin gizliliği hükümleri dâhilinde konunun irdelenmesi gerekmektedir. 

Fatura ödeme talimatları, çek karnesi, kiralık kasa, kredi kartı, kredili mevduat hesabı, internet şube gibi hesaba 
bağlı bankacılık işlem ve hizmetlerinin statüleri ayrıca incelenmelidir. Her ne kadar IBAN ile hesap numaralarına 
bir standart getirilse de, diğer bankada hesap numarası çakışmaları olasılığı göz ardı edilmemelidir. Özetle, 
bankacılığın birçok temel taşı ve detaylı işleyişinin incelenmesi gerekmektedir. 
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5. SONUÇ 
Mobil bir dünyada, tüketici davranışları ve tercihleri değişirken, bir bankadan diğer bir bankaya taşınmak 
durumunda kalınan fatura talimatları, kredi hesapları, vade sonunda başka bir bankada faiz oranı farkı nedeni 
ile açılan yeni birikim ve yatırım hesapları, aslında hizmet sektöründe müşteri odaklılığı bu kadar ön plana 
çıkaran bankalar için mutlaka değerlendirilmesi gereken birer konu başlığıdır. Ayrıca, “Finansal Tüketicinin 
Korunması ve Finansal Hizmetlere Erişim” kapsamında kamunun önderliğinde yapılan çalışmaların önemli bir 
parçasını oluşturacak bir hizmet türü olarak görülmektedir. 

Fakat bankacılıkta hesap numarası ve otomatik ödeme talimatlarının taşınabilirliğine öncelikle mevzuat 
açısından bakılması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu’na göre “Bankacılık Sırrı” kapsamında müşteri bilgilerinin 
izinsiz paylaşımı suçtur. Ayrıca, MASAK dâhilinde kara para aklamanın, terörizmin finansmanının engellenmesi, 
bankaların müşterilerini tanıma (KYC- Know Your Customer) zorunluluğu bulunmaktadır. Yine mevzuat gereği 
bankacılıkta ve ticari hayatta kayıtların elektronik veya basılı olarak 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Böyle bir yapının hayata geçirilmek istenmesi durumunda, diğer önemli konular arasında hangi takas merkezi 
veya sisteminin kullanılacağı veya olacağı ya da hangi hesapların taşınabilir olabileceğinin de karara bağlanması 
gerekmektedir. Keza, tam veya kısmi taşıma, regülatör veya bankaların inisiyatifi ile mi sürecin işletileceği 
konuları da iş modellerinin netleştirilmesi açısından önemlidir. Tabii bunların dışında, teknolojik yapının nasıl 
kurulacağı, işlemlerde operasyonel risk yönetiminin nasıl yapılacağı ve hesaplanacağı, sermaye yeterlilik rasyosu 
dâhil, munzam karşılıklara olan etkisi gibi konular da önemlidir. Hesapların yıl içinde kaç kez taşınabileceği, 
fatura ödeme talimatları ve banka (debit) kartlarının nasıl etkileneceği gibi birçok başlığa daha bakılması 
gerekmektedir.  

Banka müşterileri, zorunluluklar ve hesap işletim ücreti gibi finansal kaygılar nedeni ile farklı bankalar ile 
çalışmak durumunda kalabilmektedirler. Türkiye özelinde, cari açık ve enflasyon nedeni ile kaydi paranın 
kontrol edilmek istendiği bir dönemde, kredi kartları ve kredi limitlerinin kontrollü bir şekilde yönetilmesinin 
arzulandığı bir ortamda, kayıt dışı ekonominin kayıtlanmasına çalışılan bir yerde, hesap sahiplerince bile kontrol 
edilmekte zorlanılan hesap sayılarının numara taşınabilirliği ile azalması sayesinde birçok işlemin kolaylaşması 
ve operasyonel verimlilik mümkün olabilir. 

Sonuç olarak, yukarıdaki paragraflarda özetlediğimiz bulgular ve tartışmalar göstermektedir ki, üyesi olmak için 
çalıştığımız Avrupa Birliği müktesebatına göre bankacılıkta numara taşıma işlemlerini yapmamız kaçınılmazdır. 
Bu çalışmamız, bundan sonraki benzer konu başlıklarına bir temel teşkil edecek ve detaylı analizler için 
Türkiye’deki ilk çalışma olarak ışık tutacaktır. 
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ABSTRACT  
The aim of this study is to compare finance articles published in highest-impact journals and developing country–addressed journals from a 
bibliometric perspective. For this purpose, it compares finance papers published in the Turkish-originated journals Journal of Economics, 
Business and Finance (IIF) and Journal of Accounting and Finance (known as Mufad) with those published in the world’s most influential 
journals, Journal of Finance (JOF) and the Review of Financial Studies (RFS), in terms of research collaboration, author self-citation, average 
length, average age of reference, and JEL category, for the period covering 2010–2014. Our results show that Turkey-addressed journals 
have a smaller average number of authors, number of references, and author self-citation compared with high-impact journals. However, 
we also observe in comparison that Turkish female academicians have made more contributions to the finance literature, and the average 
article length (in page numbers) is increasing in Turkish journals. Finally, Turkish academicians are more likely to be generalists, compared 
with Western Academicians, who tend to concentrate in narrower research fields.  
 

Keywords: Finance studies, bibliometric analysis, comparative analysis, journal rankings, finance journals. 
JEL Classification: G00, M20 
 
 

 

1. INTRODUCTION 

One may argue that academic-finance-journal publishing began in 1917 in the United States, with the 
publication of the Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Another pioneer was the Journal of Business, which 
began publishing in 1928 but closed because of the increasing number of specialized journals. Currently, the 
most influential academic journals in finance are the Journal of Finance (JOF), which began publishing in 1946; 
the Journal of Financial Economics (JFE), which began in 1974; and the Review of Financial Studies (RFS), which 
began in 1987. 

Developed countries are ahead regarding the impact of journals as observed in other fields of science. Merigo 
and Yang (2014), in investigating the number of articles published, citations, and H-indices of the most 
influential finance journals (JOF, JFE, RFS and Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFOA), determined 
that the United States, with two-thirds of the articles and 50% of the citations in these publications, was the 
most productive country, with Canada coming in at a distant second and England third. Despite ranking 25th, 
Turkey closely followed the developed countries.  Only India as a developing country ranked higher than 
Turkey. Hsu and Chiang’s (2015) bibliometric analysis of financial-crisis papers published in SSCI-indexed 
journals between 1926 and 2013 found the United States and England at the top, while Turkey ranked 16th. 
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Bibliometric analyses of scientific studies generally analyze the articles published in a single journal. By 
contrast, this study provides a comparative bibliometric analysis between two top finance journals, the Journal 
of Finance (JOF) and the Review of Financial Studies (RFS), and two Turkish journals: the Journal of Economics, 
Business and Finance and the Journal of Accounting and Finance (Mufad). 

The rest of this article is organized as follows: Section 2 consists of a literature survey; Section 3 explains data 
and methodology; Section 4 describes empirical findings; and Section 5 details conclusions. 

2. LITERATURE SURVEY 
To perform a comparative bibliometric analysis of finance research articles in the selected academic journals, 
this study uses as measures research collaboration, author self-citation, average number of pages, average age 
of references, and JEL categories. One feature that makes this study unique is that it provides a comparative 
analysis of articles in developing countries like Turkey and those of developed countries.  

Except for the JEL category analysis, the analyses are performed for all of the papers in the journals mentioned. 
Journal of Finance articles are not included in the JEL comparison, as the publication does not contain JEL 
codes. The literature overview relating to the measures used in the study includes research collaboration, 
number of self-citations, average number of pages, average number of references, average age of references, 
and JEL category analysis. 

2.1. Research Collaboration 
Katz and Martin (1997) describe a research collaboration as consisting of researchers coming together with the 
common purpose of producing new scientific knowledge. The number of authors on economics papers has 
increased in recent years. Kosnik (2015) used the social network effect to explain this increase, because multi-
authorship decreased social distance among the authors. 

Rijnsoever and Hessels (2011) argued the following as collaboration motivations among the authors included in 
their literature search: accessing expertize and instruments, efficiency of interdisciplinary study, increasing 
funding opportunities, gaining prestige and visibility, and forming a knowledge repository to overcome large, 
complex problems.  

Katz and Martin (1997) found that, among the analyzed institutions on a national basis, at least 5%–15% of the 
studies were collaborative. Rath and Wohlrobe (2015) determined an increase in collaborative publications, 
including 700,000 papers on economics in RePEc between 1991 and 2013. Guerrero-Baena et al. (2014) 
determined that 83% of the 347 business finance articles in the Scopus database had two or more authors for 
the period between 1980 and 2012. Alkan and Ozkaya (2015) calculated that 84% of the research by Turkish 
academicians in SSCI between 1980 and 2014 was multi-authored.     

Researchers have observed different results regarding the value of the research collaboration. For example, 
Avkiran (1997) claimed that research collaborations in the finance field did not generate more quality articles 
and that there was no significant difference between the number of citations in multi-author papers and those 
in single-author papers. On the contrary, Gazni and Didegah (2011) found a significant correlation between the 
number of institutions that contributed to publication and citation frequency in the publications of Harvard 
University Press between 2000 and 2009, showing that the larger the number of institutions involved, the more 
normalized the average citation frequency. Levitt (2015) observed that in 19 social science disciplines, articles 
with at least two authors caused a significant positive citation effect for all the disciplines, although additional 
authors only had an impact on certain disciplines. However, the finance studies with up to three authors 
increased the number of citations.  

2.2. Number of Self-Citations 
Author self-citation and its role in the scientific production process have polarized the academic world. Some 
parts of the scientific world see self-citations as a tool that artificially empowers the author’s position in the 
science community by increasing the  citations. However, bibliometric specialists tend to accept reasonable 
author self-citation as a natural part of scientific communication (Glanzel et al., 2004). 
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Aksnes (2003) claims in his most-cited study that the least-cited articles have the most author self-citations and 
that a strong positive correlation exists between the number of authors and the number of author self-
citations. Fowler and Aksnes (2007), examining more than half a million citations of articles by Norwegian 
scientists, determined that, statistically, no significant difference existed between author’s stock  of self-
citation and the number of the citations of the authors’ subsequent research.    

Seeing self-citations as the product of authors’ deceptive approaches will be a prejudiced outlook, because 
authors often must cite their previous research, on which they have built their new work, for other 
academicians who work in a related field and direction.  

2.3. Average Number of Pages 
The page number of a study is one of the considered variables in the bibliometric analysis. Kosnik (2015) has 
assumed that articles with more pages examine subjects more deeply. However, its use as a measure is limited. 
Because of different page limits and page dimensions and font sizes of each journal force the use of different 
methods to evaluate the number of pages. Thus, the alternative method for comparing the number of pages in 
papers is to analyze the trend in the number of pages by years rather than counting the number of pages for 
the period. 

Card and Vigna (2013) examined the most qualified five economic journals between 1970 and 2012 and found 
that the number of pages per article increased in all fields over the past 40 years. Falagas et al. (2013) claimed a 
positive relation between the paper’s length, the citation number, and the impact factor, because the 
methodology and findings of the study are presented and discussed in detail. Habibzadeh and Yadollahie (2010) 
reached the same result regarding citations, also advising that editors revise their views on limiting the number 
of pages. In one of the rare studies in the field of accounting and finance in Turkey, Hotamisli and Erem (2014) 
found that between 2005 and 2013 the number of pages varied between 10 and 17 in the Journal of 
Accounting and Finance. 

2.4. Average Number of References  

Garfield (1979) mentions that the average number of references in an article in a specific area is the most 
correct criterion for measuring the citation potential. However, the quality of the references are also 
important. Indeed, Marx and Bornmann (2015), examining the Web of Science database for the years 1990, 
1995, 2000, and 2005, demonstrated that the number of references during these years multiplied, affecting the 
average number of citations registered to the database of Web of Science. Ucar et al. (2014) found 8 references 
in 1972 and 25 references in 2013 in their analysis of 8 engineering journals, observing that, especially during 
the 2000s, the increasing number of search engines in turn increased this number rapidly. Glanzel and 
Schoepflin (1999) determined the average number of references as 20.8 in papers in business fields. Uzun 
(1998) examined Turkish-addressed studies between 1987 and 1996 and found that each article contained, on 
average, 24 references.  

2.5. Average Age of References  

Bibliometric analysis in the literature uses reference age to indicate whether articles follow current studies and 
last findings. Lariviere et al. (2008) has found that in studies on the Thomson Scientific database between 1900 
and 2004, the average age of literature has increased consistently since the early 1970s.  

Glanzel and Schoepflin (1999) calculated the average age of the references in the field of business as 10.9 
years. Schӓffer et al. (2011) claimed that finance research has followed new researches closely, in a study 
including the bibliometric analysis of the most qualified four finance journals that focused on the age of 
citations between 1988 and 2007,  

2.6. JEL Category Analysis 
The JEL category system simplifies research via universal classification of economics studies. Cornelius and 
Persson (2006) observed that researchers in the field of finance were likelier to use quantitative methods. 
Guerrero et al. (2014) found that in business finance research, capital budgeting was the most studied area, 
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leading other fields by 64%. Schäffer et al. (2011) observed that three out of four studies in the field of finance 
were classified by the following JEL codes: asset pricing, market microstructure, proxy conflict, initial public 
offering, financial intermediation, and term structure represented three out of four of the studies in the field. 
The authors also determined a concern regarding domestic capital markets, law-finance relations, and 
investment funds. 

Examining the accounting and finance articles in the Journal of Faculty of Business of İstanbul University of 
Turkey between 1972 and 2007, Sakin (2008) found that business finance, security management, and financial 
markets were the top three JEL classifications. Hotamisli and Erem (2014) observed that authors of finance 
papers published in Mufad used the JEL classifications of financial performance, public economy, and financial 
markets. 

3. DATA AND METHODOLOGY 
This study compares the finance articles published in the highest-impact journals with those of developing 
country–addressed journals from a bibliometric perspective, because bibliometry in particular has recently 
started to direct science and technology policies of the institutions and countries (Zan, 2012). For this purpose, 
as a case, this study compares papers published in Turkey-originated journals with those published in the 
highest-impact journals. The authors of this study expect this comparison between articles by foreign and 
Turkish academicians to show the degree to which studies of finance published in Turkey conform with those 
published worldwide. In this regard, this study performs a comparative bibliometric analysis of 999 finance 
articles published between 2010 and 2014 in the Journal of Finance (JOF), Review of Financial Studies (RFS), 
Economics, Business and Finance (IIF) and the Journal of Accounting and Finance (Mufad). Table 1 shows the 
statistics of the articles as analyzed by year. 
 

Table 1: The Number of the Finance Articles Published in Four Journals by the Years 
 

                   2010                 2011              2012         2013   2014  TOTAL 

JOF          69                    60                  60                 67                      71      327 
RFS             122            107                  95                 83                      93      500 
IIF                      9              11     10                  16                      11        57 
MUFAD         33              20     20                  21                      21      115 
TOTAL     233            198               185                187                    196      999 

 

The following paragraphs specify the characteristics of the journals analyzed.  

Journal of Finance (JOF): This journal has been determined as the most prestigious finance journal for the 
study period 2010–2014, according to the weighted citation index (SJR) of the SCImago Journal & Country 
Rank, a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information 
contained in the Scopus database (Elsevier B.V.). The journal is also a part of the American Finance Association.  

Review of Financial Studies (RFS): The RFS, published by Society for Financial Studies (SFS), ranks second 
behind the Journal of Finance in importance according to the SJR for the study period 2010-2014.  

Journal of Economics, Business and Finance (IIF): The IIF is one of the few Turkish journals indexed in SSCI 
within the analysis period, chosen for its comparability in the index context with the two most influential 
journals in the world.  

Journal of Accounting and Finance (Mufad): This Turkish journal has provided an important platform in Turkey 
for academic studies in the field of accounting and finance for about 17 years, as field index searches indicate. 
Published by the Science and Research Association of Accounting and Finance Academicians, Mufad is similar 
to the Journal of Finance and Review of Financial Studies in its affiliation with an association.  
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4. EMPIRICAL FINDINGS 

4.1. Analysis of Research Collaborations with Non-Educational Institutions 
Figure 1 shows that the Turkish publication IIF published almost three times more number of collaborative 
studies with non-educational institutions like central banks, research centers and other government agencies 
as did JOF and RFS. Mufad, another Turkish journal, published far below the average of the other three journals 
regarding academic and non-academic collaborations. 
 

Figure 1: Average Share of Authors From Non-Educational Institutions  

 
 
Figure 2 shows that inter-institutional collaboration varied between 5% and 10% in JOF and RFS between 2010 
and 2014; despite fluctuations in Turkish journals, the overall trend is increasing.  
 
Figure 2: Average Share of Authors From Non-Educational Institutions by Year 
 

 
 

4.2. Analysis of Number and Composition of Authors 
Figure 3 shows that the number of authors in JOF and RFS was greater than that in the Turkish journals. 
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Figure 3: Average Number of Authors 
 

 
 

Figure 4 shows that the average number of authors in JOF and RFS fluctuated around 2.50 in the best journals 
during the study period, while the average number of authors in Turkish journals moved in a relatively narrow 
range.  
 

Figure 4: Change in Average Number of Authors by Year 
 

 
 

Figure 5 shows that Turkish female academicians made two times more contributions to the field than did 
female authors in the developed countries. When one considers that the ratio of the female academicians in 
Turkey is 43% as of 2014 (Oktay, 2014), 35%–40 % in the United States, and 30%–40% in the EU as of 2013 
(Times Higher Education, 2013), one may conclude that the Turkish academic world is in a highly developed 
position regarding gender composition. However, Figure 6 shows that while the number of female authors 
published in Turkish journals has fluctuated over the years. But a decline is also observed in the appearance of 
female researchers in the Turkish journals.  The two leading global journals demonstrate a slow but steady 
increase in the number of female researchers. 
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Figure 5: The Share of Female Authors 
 

 
 

Figure 6: Change in Number of Female Authors by Year 
 

 
 

4.3. Analysis of Average Number of Pages  
As mentioned before, author instructions, the number of page limit and font size of the journals are different. 
Accordingly, these limitations should have been taken into consideration with regard to the analysis of the 
number of pages. While Mufad and IIF journals both have a 25-page limit, JOF’s page limit is 60, and RFS has no 
limit. 

As seen in Figure 7, the number of pages of per article in all journals increased over the 2010–2014, but the 
increase in number of pages per article was relatively significant in the Turkish journals compared to the other 
two journals. Hence, the number of pages of articles in Mufad increased from 13.84 to 18.50 and the number 
of pages per article in IIF increased from 20.89 to 26.09.  
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Figure 7: Change in Number of Pages per Article (2010=100) 

 
 

4.4. Analysis of the Average Number of References  
This section describes the analysis of the 44,576 references in the finance articles published between 2010 and 
2014. Table 2 provides the distribution of the number of references to journals and years.  
 

Table 2: The Number of References in the Finance Articles 
 

 2010              2011              2012              2013              2014              Total 

JOF 3316         2588   2959           3098    3493           15454 
RFS 5832         5104   4414           4023             4532           23905 
MUFAD   769           494                 469                541              627                2900 
IIF             333                395                348             623     618             2317 
Total    10250         8581   8190           8285   9270           44576 
 
Articles in the two most influential journals averaged 47 references, which IIF, of the two Turkish 
journals, managed to approach.  
 

Figure 8: Average Number of References  
 

 
 

Nonetheless, as Figure 9 shows, the number of references in the articles published in the Turkish journals 
demonstrated a relatively steady increase. When one takes into account the averages of 2014, the IIF journal 
ranked first with 56 references.  
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Figure 9: Change in Average Reference Number by Year 

 
 

4.5. Analysis of Self-Citation 
The number of self-citations (approximately 2.4) in the most qualified journals during the study period is 
extremely high compared with the articles published in Turkish journals. While the Turkish journal IIF 
demonstrated improvement in the area of self-citation, the self-citation number in Mufad decreased 
significantly, as Figure 11 shows.  
 

Figure 10: Average Number of Self-Citations 

 
 
Figure 11: Change in Self-Citation Numbers By Year 
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4.6. Average Age of References  
The average reference age of an article in the study is calculated as the average of the difference between the 
article’s publication year and the publication year of each of the references it cites and then the average age of 
references of each paper is calculated.  While the average reference age of the three journals (JOF, RFS, and IIF) 
is 11.8 years, Mufad has the youngest reference age with 9 years. These findings are compatible with those of 
Glanzel and Schoepflin (1999), who have found that the average age of references in the business field is 10.9 
years. JOF, RFS and IIF journals approach this age range.  
 

Figure 12: Average Reference Ages of Journals 

 
 

4.7. JEL Category Analysis 
This study includes JEL categories exceeding 5% of all categories in a year of the journal. Because Journal of 
Finance articles do not contain JEL codes, this comparison does not include them. Figure 13 shows the share of 
the JEL categories within the study period. 
 

Figure 13: Share of JEL Categories 

 

The most studied field among the articles published in all of the selected journals is financial economics. 
However, articles in Turkish journals on financial economics lag far behind the Western journals. Another 
significant result is that Western journals contain a much greater number of microeconomics studies than do 
Turkish journals. Finally, Turkish journals publish articles detailing mathematical and quantitative methods at a 
far higher rate than do foreign journals.  
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It is also important to determine the subcategories studied in financial economics as the most studied category. 
Table 3 shows the distribution of financial economics subfields over the five years included in the analysis. 

Table 3: Subcategories of the Financial Economics 
 

                             MUFAD             IIF                   RFS 

G01: Financial Crises                       ●   
G10: General (Financial Markets)                 ● 
G11: Portfolio Choice, Investment Decisions                              ●                   ● 
G12: Asset Pricing, Trading Volume, Bond Interest Rates              ●        ● 
G14: Information and Market Efficiency, Event Studies,  Insider Trading          ●                   ● 
G15: International Financial Markets                               ●                   ● 
G21: Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages     ●                   ●                ● 
G28: Government Policy and Regulation                 ●   
G30: General (Corporate Finance and Governance)                              ● 
G32: Financing Policy, Financial Risk and Risk                                             ●                                 ● 
Management, Capital and Ownership Structure, 
Firm Value, Goodwill 

As Table 3 shows, while the articles published in the RFS, one of the most prestigious journals following the 
recent studies, focused on just three subcategories, the articles in IIF and Mufad were distributed around eight 
subcategories and six subcategories respectively. Among the three journals, banks, financial institutions 
accepting deposits, microfinance institutions and mortgage (G21) categories were the common subcategories.  

5. CONCLUSION 
This study aims to investigate differences between papers in high-impact journals and developing country–
originated journals in the field of finance by comparing two Turkish journals with two leading global high-
impact journals. The results are as follows. 

In both Turkish journals, publication of collaborative research is an increasing trend. But while the one indexed 
in SSCI included more collaborative studies compared with the highest-impact journals, the other Turkish 
journal published far fewer collaborative studies, on average, than the other three journals.  

Although the average number of authors in Turkish journals was smaller than the average in the highest-impact 
journals, Turkish female academicians made more contributions to finance literature. 

The average article length in Turkish journals has been increasing in recent years relative to the high-impact 
journals. It is possible to claim that Turkish studies have gained depth. 

Turkish journals remained behind the two highest-impact journals with regard to the number of the references 
in the articles published, even though the average number of references in Turkish publication articles has 
been increasing steadily.  

The number of self-citations in articles published in the most-qualified two journals were extremely high when 
compared with the articles published in the Turkish journals.  

While the average age of references in the SSCI-indexed Turkish journal is around that of the high-impact 
journals, the non-SSCI-indexed Turkish journal had the youngest average references. 

Financial economics is the JEL category most often selected for articles published in the selected journals. 
However, the number of studies in the category of financial economics in the Turkish journals remained far 
behind those in the Western journals. Furthermore, Turkish academicians prefer a wide range of study areas 
compared with Western academicians, who prefer to narrow their scope of study. 
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ABSTRACT  
The integrated model is a new model that is recently developed in order to build the management information systems (MIS's) by using the 
classical approach system development methodology. The integrated model aims to address the drawbacks of the classical approach in 
consumption additional time and cost while building the MIS's. The integrated model was subjected to two tests by using the mathematical 
probability theories in order to ensure the validity of the integrated model in its missio. The tests results have recorded the success of the 
integrated model in its mission. These tests are considered as internal tests, and thus, the integrated model still needs to an external 
practical test, in order to achieve a complete testing system for the integrated model, which will increase the confidence of the systems 
builders in using the integrated model. From here, this research uses the theory of net present value (NPV) financial function to implement 
a theoretical-practical test in order to test the validity of the integrated model in its work and mission. 
 

Keywords: Management information system, MIS, integrated model, net present value, NPV.  
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1. INTRODUCTION 
The integrated model is a new model that is developed recently by Mohammad Abu Omar and Dr.Khairul 
Anuar Abdullah (Omar & Abdullah, 2015a) in order to build the management information systems (MIS’s) by 
using the classical approach, which is one of the systems development methodologies. The integrated model 
aims to overcome the drawbacks of the classical approach in consumption additional time and cost while 
building the (MIS’s)(Omar & Abdullah, 2015a). 

The drawbacks of the classical approach in building the (MIS’s) come from the permanent use of all stages of 
the information system life cycle (ISLC) that is adopted by classical approach; because in many cases, the 
building of (MIS’s) by using the classical approach doesn't need the use of all stages in the (ISLC) that is adopted 
by classical approach, and this makes the classical approach consumes additional time and cost without really 
needing it(Omar & Abdullah, 2015a) . 

The integrated model addresses the classical approach drawbacks through its work, that can be summarized as 
in the following (Omar & Abdullah, 2015a): 

A. The integrated model finds a new classification of the management problems that may be solved by building 
the MIS.  

B. According to the new classification of the management problems, the integrated model develops new sub-
approaches from the classical approach to solve some of these management problems, without using all stages 
in the (ISLC) that is adopted by classical approach, and this avoids the classical approach to consuming 
additional time and cost while building the (MIS's) to solve the management problems. 
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1.1. The Management Problems Classification in the Integrated Model 
The integrated model classifies the management problems that may be solved by building the (MIS’s) into 
three main categories, as follows (Omar & Abdullah, 2015a, b): 

- First category management problems: this category includes to the following management problems: 
 
a- First order management problems. 
b- Second order management problems. 
 
- Second category management problems: this category includes to the following management problems: 
 
a- First level management problems. 
b- Second level management problems. 
 
- Combined management problems: this category includes to the following management problems: 
 
a- First combined management problems. 
b- Second combined management problems. 
c- Third combined management problems. 
d- Fourth combined management problems. 
 
Each one of the previous management problems has its special nature and characteristics. 

1.2.The Developed Sub-Approaches in the Integrated Model 
The classical approach adopts in its work the information system life cycle (ISLC)(Aktas, 1987), which consists of 
the series of defined stages or phases, which should occur when building the MIS These stages are:Planing 
Stage, Analysis Stage,  Design Stage, Development& Programing Stage, and Test &Maintenance Stage,as 
depicted in the following figure(Aktas, 1987),(Omar & Abdullah, 2015a): 

Figure 1: The Information System Life Cycle (ISLC) of Classical Approach. 

 

 

 
 

The integrated model develops new sub-approaches from the classical approach life cycle which have a 
minimized life cycle compared with the current classical approach life cycle, these sup-approaches are used to 
solve some of the management problems that are found by the integrated model in order to save the time and 
cost when using the classical approach to build the (MIS's) to solve the management problems. These new sub-
approaches are as follows (Omar & Abdullah, 2015a): 

- MIS New Approach (1): 

This sub-approach is developed from the classical approach life cycle to solve some of the management 
problems without consumption additional time and cost, these problems are: first order management 
problems and second combined management problems. According to the nature and characteristics of these 
management problems(Omar & Abdullah, 2015a),the MIS new approach (1) skips the second stage (Analysis 
Stage) in the information system life cycle (ISLC) that is adopted by the classical approach, and thus, the MIS 
new approach (1) uses four stages instead of five stages, as in the following figure(Omar & Abdullah, 2015a): 
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Figure 2: The MIS New Approach (1)  

 

 

 

- MIS New Approach (2):  

This sub-approach is developed from the classical approach life cycle to solve some of the management 
problems without additional consumption in time and cost, these problems are: first level management 
problems and third combined management problems. And according to the nature and characteristics of these 
management problems(Omar & Abdullah, 2015a) the MIS new approach (2) skips the third stage (Design Stage) 
in the information system life cycle (ISLC) that is adopted by the classical approach, and thus, the MIS new 
approach (2) uses four stages instead of five stages, as in the following figure(Omar & Abdullah, 2015a): 

 

Figure 3: The MIS New Approach (2)  

 

 

 

 

- MIS New Approach (3):  

This sub-approach is developed from the classical approach life cycle to solve one of the management 
problems without additional consumption in time and cost, these problems are: first combined management 
problems. And according to the nature and characteristics of these management problems (Omar & Abdullah, 
2015a), the MIS new approach (3) skips the both second stage (Analysis Stage) and third stage (Design Stage) in 
the information system life cycle (ISLC) that is adopted by the classical approach, and thus, the MIS new 
approach (3) uses three stages instead of five stages, as in the following figure(Omar & Abdullah, 2015a): 

Figure (4): The MIS New Approach (3)  

 

 

 

 

The integrated model stays the use of the current approach of a classical approach to solve the other 
management problems that are not solved by the previous three developed sub-approaches. The current 
approach of the classical approach is named as MIS classical approach, as in the following figure (Omar & 
Abdullah, 2015a): 

Figure 5: The MIS Classical Approach 
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The following figure shows the integrated model structure and work (Omar & Abdullah, 2015a): 

 

Figure 5: The Integrated Model Structure and Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The use of this integrated model has been tested by using the mathematical probability theories, to prove how 
efficiently and successfully the model works, and the tests results confirm the success of the integrated model 
in its work (Omar & Abdullah, 2015b), but these tests are considered as internal tests, so, the integrated model 
still needs to an external practical test, which will increase the confidence of system-developers in the 
integrated model, accordingly, this paper uses the net present value (NPV) to implement a theoretical practical 
test to the integrated model.  

 2. RESEARCH METHODOLOGY 

The integrated model was subjected to the evaluation through two tests, which are: 

A- Testing the integrated model by using the simple random sampling (SRS)probability theory(Mohammad Abu 
Omar and Khairul Anuar,2015). This test is implemented to examine if the integrated model can achieve its 
mission in solving the management problems through the building of the (MIS's) by using the classical approach 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(1)                                                Omar, Abdullah 

__________________________________________________________________________________ 
54 

 

0 (1 )

n
t

t
t

CPVC
r=

=
+∑

0 (1 )

n
t

t
t

BPVB
r=

=
+∑

1
(1 )tr+

1
(1 )tr+

0 (1 )

n
t t

t
t

B C
r=

−
+∑

3 31 1 2 2
0 0 2 3 .......

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
n n

n

B CB C B C B CB C
r r r r

−− − −
− + + + + +

+ + + +

without consumption additional time and cost, the tests results show the success of the integrated model in its 
work with the percentage of 62.5%. 

B- Testing the integrated model by using the probability tree diagram (Mohammad Abu Omar and Khairul 
Anuar,2016). This test is implemented because it gives more accurate results compared with the simple 
random sampling probability test, and the test results have recorded a new success of the integrated model 
work with the percentage of more than 58%. 

The previous tests are considered as internal tests[2],[6], and there is a recommendation for future work to 
implement an external theoretical test which is a practical test(Omar & Abdullah, 2015a),(Omar & Abdullah, 
2015b), in order to increase the confidence of the integrated model work, and from here, this research is done 
in order to implement this theoretical practical test. 

This research uses the theory of the net present value (NPV) financial function to implement a theoretical 
practical test to the integrated model.  The net present value (NPV) helps the investors to invest in the best 
project, because the NPV provides a comparison between the offered projects, and this helps the investors to 
invest in the best project. The NPV is defined as the difference between the present value of cash inflows and 
the present value of cash outflows, the NPV can also be defined as the difference between the present value 
of benefits (PVB) and the present value of costs (PVC) (Brealey, 2012). In the following is the structure and 
analysis of the NPV mathematical formula: 

The present value of cash benefits (inflows): 

Where: 
t: Time. 
n: The life of the project. 
Bt: Are the benefits in year t. 
r: The discount rate. 
        : The discount factor. 

 

The present value of cash costs (outflows): 

Where: 
t: Time. 
n: The life of the project. 
Ct: Are the costs in year t. 
r: The discount rate. 
        : The discount factor. 

 

And therefore, the NPV= PVB – PVC 

 

So, the net present value (NPV) =  

 

And thus,the NPV =  

 
Where: 
B0: Are the benefits at the beginning of the project (at year 0). So, B0 is usually = 0. 
C0: Are the cost at the beginning of the project (at year 0), which are known as: the initial cost of the 
investment. 
Bt – Ct: Are the cash flow (net cash flow) at year t. 
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Now, and by substituting B0 = 0, the NPV will be as is follows: 

 

The NPV =  

 

Hence, the NPV formula can be written as is follows:  

 

The NPV =   

 

And, in order to obtain the general mathematical formula to the NPV;  the (B t- Ct) will be substituted by (Ft), as 
in the following: 

 

The NPV =   =  

 

 
Where:  
t: Time. 
n: The life of the project. 
Ft: Are the net cash flow in year t. 
r: The discount rate. 
        : The discount factor. 
 
C0: Are the cost at the beginning of the project (at year 0), which are known as: the initial cost of the 
investment. 

The NPV theory in evaluation of the projects states that the project will be accepted for investment, if and only 
if the NPV of this project is greater than zero,(NPV> 0), and in the cases of NPV is smaller or equal to zero 
(NPV<= 0), the project will be rejected for investment(Brealey, 2012),. 

If there are two projects, and there is a need to choose one of them for the investment, and both of them have 
a value of NPV which is greater than zero (NPV> 0), the project of the highest NPV value will be chosen(Brealey, 
2012). 

This research will apply the NPV theory as a practical theoretical test to the integrated model as in the 
following procedure: 

Step1: Apply the general mathematical formula of NPV on the project which uses the (ISLC) of the classical 
approach, which the integrated model defines it as: MIS classical approach. 

Step2: Apply the general mathematical formula of NPV on the following projects: 

a- The project which uses the developed sub-approach: MIS new approach(1), that is developed by the 
integrated model. 

b- The project which uses the developed sub-approach: MIS new approach(2), that is developed by the 
integrated model. 

c- The project which uses the developed sub-approach: MIS new approach(3), that is developed by the 
integrated model. 

Step3: Implement a comparison between the results of the previous two steps by using the theory of NPV; to 
test the validity of the integrated model in its work. 

31 2
0 2 3 .......

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
n

n

FF F FC
r r r r

− + + + + +
+ + + +0

0 (1 )

n
t

t
t

F C
r=

−
+∑



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(1)                                                Omar, Abdullah 

__________________________________________________________________________________ 
56 

 

Now, the steps(1and 2) will be implemented through the following example, and the step(3), will be 
implemented in the section(4). 

Application Example: 

A company is seeking to invest in one of the projects, the period of the investment is (n) years. According to 
this investment, there is an initial cost of the investment which is the cost of building the management 
information system (MIS), and also, there will be the net cash flows through the years of the investment. 

- The implementation of (step 1) on the application example: 

Assuming that the company will build the required MIS by using the (ISLC) that is adopted by the classical 
approach, that is defined by the integrated model as: MIS classical approach. In this case, the building process 
of the (MIS) will be done through the sequential stages of the (ISLC) that is adopted by classical approach, 
which is as follows: 

Figure 6: Information System Life Cycle (ISLC) of Classical Approach, (MIS Classical Approach).  

 

 

 

 

So, the initial costs of the investment in this projects, which are the costs of building the required (MIS), will be 
the summation of the cost in each stage of the (ISLC). Now, assuming that the cost in each stage of the MIS 
classical approach, as follows: 

- The cost of planning stage is: X1 

- The cost of analysis stage is: X2 

- The cost of design stage is: X3 

- The cost of development& programing stage is: X4 

- The cost of maintenance stage is: X5 
 
And thus, the initial cost = (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) 

And the general formula of the NPV will now be applied, as is follows: 

 

The NPV =   = 

 

And by substituting the initial cost ( C0 ) by: (X1 + X2 + X3 + X4 + X5), the NPV general formula will be defined as 
(NPV 1), as in the following equation(1): 

 

The NPV 1 = ...... (1) 

 

- The implementation of (step 2- a) on the application example: 

Assuming that the company will build the required (MIS) by using the developed sub-approach: MIS new 
approach(1), that is developed by the integrated model. In this case, the building process of the (MIS) will be 
done through the sequential stages of the MIS new approach(1), which are as follows: 
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Figure 7: The MIS New Approach (1)  

 

 

 

 

So, the initial cost of the investment in this projects, which are the cost of building the required (MIS), will be 
the summation of the cost in each stage of the MIS new approach(1). Now, assuming Now, assuming that the 
cost in each stage of the MIS new approach(1), as follows: 

- The cost of planning stage is: X1 

- The cost of analysis stage is: X2 = 0; (Because it is skipped by MIS new approach(1)). 

- The cost of design stage is: X3 

- The cost of development& programing stage is: X4 

- The cost of maintenance stage is: X5 

And thus, the initial cost = (X1 + X3 + X4 + X5) 

And the general formula of the NPV will now be applied, as follows: 

 

The NPV =     = 

 

And by substituting the initial costs ( C0 ) by: (X1+ X3 + X4 + X5), the NPV general formula will be defined as (NPV 
2), as in the following equation(2): 

 

The NPV 2 =  …. (2) 

  

- The implementation of (step 2- b) on the application example: 

Assuming that the company will build the required (MIS) by using the developed sub-approach: MIS new 
approach(2), that is developed by the integrated model. In this case, the building process of the (MIS) will be 
done through the sequential stages of the MIS new approach(1), which are as follows: 

Figure 8: The MIS New Approach (2) 

 

 

 

  

So, the initial cost of the investment in this projects, which are the costs of building the required (MIS), will be 
the summation of the cost in each stage of the MIS new approach(2). Now, assuming that the cost in each 
stage of the MIS new approach(2), as follows: 

- The cost of planning stage is: X1 

- The cost of analysis stage is: X2 

- The cost of design stage is: X3= 0; (Because it is skipped by MIS new approach(2)). 
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- The cost of development& programing stage is: X4 

- The cost of maintenance stage is: X5 

And thus, the initial cost = (X1 + X2 + X4 + X5) 

 

And the general formula of the NPV will now be applied, as is follows: 

 

The NPV =                                  = 

 

And by substituting the initial cost ( C0 ) by: (X1 + X2 + X4 + X5), the NPV general formula will be defined as (NPV 
3), as in the following equation(3): 

 

The NPV 3 =  ....... (3) 

 

- The implementation of (step 2- c) on the application example: 

Assuming that the company will build the required (MIS) by using the developed sub-approach: MIS new 
approach(3), that is developed by the integrated model. In this case, the building process of the (MIS) will be 
done through the sequential stages of the MIS new approach(3), which are as follows: 

Figure8: The MIS New Approach (3)  

 

 

 

 

So, the initial cost of the investment in this projects, which are the cost of building the required (MIS), will be 
the summation of the cost in each stage of the MIS new approach(3). Now, assuming that the cost in each 
stage of the MIS new approach(3), as follows: 

- The cost of planning stage is: X1 

- The cost of analysis stage is: X2 = 0; (Because it is skipped by MIS new approach(3)). 

- The cost of design stage is: X3= 0; (Because it is skipped by MIS new approach(3)). 

- The cost of development& programing stage is: X4 

- The cost of maintenance stage is: X5 

And thus, the initial cost = (X1+ X4 + X5) 

And the general formula of the NPV will now be applied, as is follows: 

 

The NPV =   = 

 

And by substituting the initial cost ( C0 ) by: (X1 + X4 + X5), the NPV general formula will be defined as (NPV 4), as 
in the following equation(4): 
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The NPV 4 =   ........(4) 

 

3. FINDINGS and DISCUSSION 

Here, this research implements a comparison between the expected values that may be resulted from the (NPV 
1) from one side and the expected values that may result from the (NPV 2), (NPV 3), and (NPV 4), from the 
other side. 

3.1. The Comparision Between the Expected Values of (NPV 1) & (NPV 2) 
The (NPV 1), is the NPV of the project which builds the management information system (MIS) by using the MIS 
classical approach, which is the (ISLC) that is adopted by the classical approach.  And as it is mentioned in the 
research methodology, the (NPV 1) has the following equation: 

 

The NPV 1 = 

 

On the other hand, the (NPV 2), is the NPV of the project which builds the management information system 
(MIS) by using the MIS New approach(1), which is a new approach, that has been recently developed by the 
integrated model. And as it is mentioned in the research methodology, the (NPV 2) has the following equation: 

 

 The NPV 2 = 

 

The mathematical comparison between the equations of (NPV 1) and (NPV 2) gives the following results: 

a- The equation of the (NPV 1) has the negative part: - (X1+X2+X3+X4+X5)  

b- The equation of the (NPV 2) has the negative part: - (X1+X3+X4+X5) 

So, it is obviously that the negative part of the equation of (NPV 1) is larger than the negative part in the 
equation of (NPV 2), and this will lead to the following results and facts: 

(NPV 2) > (NPV 1): The value of (NPV 2) is larger than the value of (NPV 1),  this fact will lead to the following 
results according to the NPV theory: 

1- The possibility that the (NPV 2) is larger than zero (NPV 2 > 0) is higher than the possibility that the (NPV 1) is 
larger than zero. And hence, the possibility of the acceptance the project in case of (NPV 2) is higher than the 
possibility of the acceptance the project in case of (NPV 1), so, the project that uses the developed MIS new 
approach(1) will have a higher acceptance in the (NPV) test, than the project that uses the MIS classical 
approach. 

2- In case that both of (NPV 1) and (NPV 2) have values larger than zero, the project in the case of (NPV 2) will 
be chosen, and not the project in the case of (NPV 1), on other hand, the project that uses the developed MIS 
new approach(1) will be chosen and not the project that uses the MIS classical approach. 

And thus, the previous results confirm the surpass of the MIS new approach(1) compared with the MIS classical 
approach, in building the management information systems, on the other meaning, the results confirm the 
success of the integrated model in building the MIS’s by using the developed MIS new approach(1). 
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4.2. The Comparision Between the Expected Values of (NPV 1) & (NPV 3) 

The (NPV 1), is the NPV of the project which builds the management information system (MIS) by using the MIS 
classical approach, which is the (ISLC) that is adopted by the classical approach.  And as it is mentioned in the 
research methodology, the (NPV 1) has the following equation: 

 

The NPV 1 = 

 

On the other hand, the (NPV 3), is the NPV of the project which builds the management information system 
(MIS) by using the MIS New approach(2), which is a new approach, that has been recently developed by the 
integrated model. And as it is mentioned in the research methodology, the (NPV 3) has the following equation: 

 

The NPV 3 =   

 

The mathematical comparison between the equations of (NPV 1) and (NPV 3) gives the following results: 

a- The equation of the (NPV 1) has the negative part: - (X1+X2+X3+X4+X5)  

b- The equation of the (NPV 3) has the negative part: - (X1+X2+X4+X5) 

So, it is obviously that the negative part of the equation of (NPV 1) is larger than the negative part in the 
equation of (NPV 3), and this will lead to the following results and facts: 

(NPV 3) > (NPV 1): The value of (NPV 3) is larger than the value of (NPV 1),  this fact will lead to the following 
results according to the NPV theory: 

1- The possibility that the (NPV 3) is larger than zero (NPV 3 > 0) is higher than the possibility that the (NPV 1) is 
larger than zero. Hence, the possibility of the acceptance the project in case of (NPV 3) is higher than the 
possibility of the acceptance the project in case of (NPV 1). Therefore, the project that uses the developed MIS 
new approach(2) will have a higher acceptance in the (NPV) test, than the project that uses the MIS classical 
approach. 

2- In case that both of (NPV 1) and (NPV 3) have values larger than zero, the project in the case of (NPV 3) will 
be chosen, and not the project in the case of (NPV 1), on other hand, the project that uses the developed MIS 
new approach(2) will be chosen and not the project that uses the MIS classical approach. 

And thus, the previous results confirm the surpass of the MIS new approach(2) compared with the MIS classical 
approach, in building the management information systems, on the other meaning, the results confirm the 
success of the integrated model in building the MIS’s by using the developed MIS new approach(2). 

3.3. The Comparision Between the Expected Values of (NPV 1) & (NPV 4) 

The (NPV 1), is the NPV of the project which builds the management information system (MIS) by using the MIS 
classical approach, which is the (ISLC) that is adopted by the classical approach.  And as mentioned in the 
research methodology, the (NPV 1) has the following equation: 

 

The NPV 1 = 

 

On the other hand, the (NPV 4), is the NPV of the project which builds the management information system 
(MIS) by using the MIS New approach(3), which is a new approach, that has been recently developed by the 
integrated model. And as it is mentioned in the research methodology, the (NPV 4) has the following equation: 
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 The NPV 4 = 

 

The mathematical comparison between the equations of (NPV 1) and (NPV 4) gives the following results: 

a- The equation of the (NPV 1) has the negative part: - (X1+X2+X3+X4+X5)  

b- The equation of the (NPV 4) has the negative part: - (X1 +X4+X5) 

So, it is obviously that the negative part of the equation of (NPV 1) is larger than the negative part in the 
equation of (NPV 4), and this will lead to the following results and facts: 

(NPV 4) > (NPV 1): The value of (NPV 4) is larger than the value of (NPV 1),  this fact will lead to the following 
results according to the NPV theory: 

1- The possibility that the (NPV 4) is larger than zero (NPV 4 > 0) is higher than the possibility that the (NPV 1) is 
larger than zero. And hence, the possibility of the acceptance the project in case of (NPV 4) is higher than the 
possibility of the acceptance the project in case of (NPV 1), so, the project that uses the developed MIS new 
approach(3) will have a higher acceptance in the (NPV) test, than the project that uses the MIS classical 
approach. 

2- In case that both of (NPV 1) and (NPV 4) have values larger than zero, the project in the case of (NPV 4) will 
be chosen, and not the project in the case of (NPV 1). And on other hand, the project that uses the developed 
MIS new approach(3) will be chosen and not the project that uses the MIS classical approach. 

And thus, the previous results confirm the superiority of the MIS new approach(3) compared with the MIS 
classical approach, in building the management information systems. Additionally, the results confirm the 
success of the integrated model in building the MIS’s by using the developed MIS new approach(3). 

3.4. The Evaluation of the validity of the Integrated Model of Building   
the Management Information Systems 
The previous results of the NPV test, prove the superiority of all new approaches: MIS new approach(1), MIS 
new approach(2), and MIS new approach(3) on the MIS classical approach which uses the ISLC that is adopted 
by the classical approach. And because the new approaches: MIS new approach(1), MIS new approach(2), and 
MIS new approach(3) have been developed by the integrated model which uses them in building the MIS's in 
order to solve more than 62% of the management problems that are defined by the integrated model (Omar & 
Abdullah, 2015b), so the research’s results confirm the success and the validity of the integrated model in its 
work. 

4. CONCLUSION 
This research uses the theory of net present value (NPV) to implement a theoretical practical test for the 
integrated model, and the test results confirm the success and validity of the integrated model in improving the 
use of the classical approach in building the management information systems (MIS’s). Since the research 
implements a comparison between building the (MIS) by using of the new sub-approaches that are developed 
by the integrated model which are: MIS new approach(1), MIS new approach(2), and MIS new approach(3), and 
building the (MIS) by using the (ISLC) that is adopted by the classical approach,and the comparison results show 
the superiority of the sub-approaches: MIS new approach(1), MIS new approach(2), and MIS new approach(3) 
that are developed by the integrated model, compared with the (ISLC) that is adopted by the classical 
approach. 
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ABSTRACT  
Lease certificate market ha been growing on both government and private sector front in Turkey. Lease certificates are issued as asset based 
and they distribute rental income as opposed to conventional bonds paying interest to its investors. Investors of the lease certificates face 
with liquidity risk and high transaction costs due to large bid and ask spreads. Investing in Turkish lease certificates through Exchange Traded 
Fund can improve the lease certificate market and thus helps increasing the liquidity in the secondary market. The proposed Index (and also 
the Exchange Traded Fund) will differ from the existing indices by distributing the rental income of the lease certificates. In this paper we 
tried to set the rules and calculation methodology for Turkish Public Lease Certificates Index such that an Exchange Traded Fund, distributing 
rental payments will be constructed upon the Index. 
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1. INTRODUCTION 
Global Islamic Finance assets have grown at a compounded annual growth rate (CAGR) of 16.94% within the 
period of 2009 – 2013 and reached to 1.9 trillion U.S. Dollars in the first half of 2014 according to Islamic Finance 
and The Real Economy report by KFH Research Ltd. The rapidly growing industry is attracting both the States and 
the private sector ranging from banks to companies.   

Turkey has entered into Islamic Finance industry along with the foundation of the first Islamic Bank in 1985 
(Okumus,2014). However, Turkey has not been active in the other areas of Islamic Finance like debt instruments, 
life and non- life insurance, asset management and brokerage up until recently.   

The publication by The General Directorate of Revenue Policies on Taxation of Sukuk (Leasing Certificates) in 
Turkey indicates that the regulatory framework and tax incentives in between 2010-2012 paved the way for the 
formation of the Lease Certificates market in Turkey.   

Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury (The Treasury) has started issuing Public Lease 
Certificates denominated in Turkish Lira and U.S. Dollar which are designed to comply with the Islamic Law since 
2012.  The Treasury aims to diversify the borrowing instruments, attract a broader base of investors and fulfill 
the investment needs of the Islamic Banks (called as Participation Banks in Turkey) and individuals who are 
sensitive to interest which is banned by the Islamic Law. Lease certificates being asset based and paying rent 
instead of interest comply with the tenets of Islamic Bonds which is commonly known as Sukuk.  

On the private sector side, Participation Banks started issuing U.S. Dollar denominated lease certificates in 2010 
(Uyan,2011) and Turkish Lira denominated lease certificates in 2013 according to Turkey Islamic Finance Report 
2014. Participation Banks initially were considering lease certificates as an expensive alternative to their 
participation accounts (time deposits), however after observing conventional investors were also showing 
interest to the lease certificates they had become more active in borrowing through lease certificates. Lease 
certificates have also enabled Participation Banks to extend the duration of their liabilities and improved their 
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cash management abilities. According to news on Reuters, other private sector companies are also on their way 
to borrow from the financial markets via Lease Certificates. 

The investors of the lease certificates are Participation Banks, individuals with interest sensitiveness, mutual and 
pension funds which can only invest in interest free products, conventional mutual and retirement funds and 
foreign investors with interest sensitiveness, trusts and corporates which are also sensitive to interest.       

Borsa Istanbul and Turkish Treasury data indicate that total amount of Turkish Lira denominated lease 
certificates reached to 6.5 billion TL, a mere 1.5% of the total Turkish Lira based debt. The U.S. Dollar 
denominated lease certificate issues totaled 2.75 billion U.S. Dollar, consisting 3.15% of the total foreign debt.     

As it is indicated above the lease certificate market is quite new and showing promise for the growth in the 
future. However, there are some obstacles preventing the growth of the lease certificate market.  

The biggest obstacle is the lack of enough liquidity in the secondary market trading. The investors should be able 
to liquidate the lease certificates with the current market prices when they needed to. Such that a liquid 
secondary market for lease certificates is crucial for the upcoming lease certificate offerings.  

Some issuers of the lease certificates recently started to address the problem by quoting double sided prices in 
line with current market prices for their issues in order to provide liquidity comfort for the investors. 

On the other hand individual and corporate investors with interest sensitiveness are thought to have a better 
understanding of the lease certificates within the upcoming years.  

The growth of the lease certificate market is important for the Participation Banks and the Islamic pension / 
mutual funds as well as Istanbul to become regional finance center with a developed Islamic Finance industry. 

Another capital market investment vehicle to contribute the growth of the lease certificate market is the 
Exchange Traded Funds (ETFs). 

ETFs combine the benefits of the equities and the mutual funds. ETFs invest into a portfolio by emulating an 
Index. The index can be comprised of bonds, equities, commodities or other types of assets. ETFs are open ended 
funds which allow the creation and redemption of the fund shares.  

Global ETF industry reached to around 2.6 trillion U.S. Dollars as of July 2014. Pension funds, government 
agencies, private banks and individual investors have been investing through ETFs according to Investor Guide to 
ETFs by iShares. 

Investing in Turkish lease certificates through Exchange Traded Funds can improve the lease certificate market 
and thus helps increasing the liquidity in the secondary market. The investors obtain the benefits of investing in a 
basket of lease certificates and avoid of the liquidity problems of investing directly into lease certificates. 

In this paper we tried to set the rules and calculation methodology for Turkish Public Lease Certificates Index 
such that an ETF distributing rental payment will be constructed upon the Index. 

2. BOND INDEXATION IN TURKEY        
The first bond indices have been calculated and published by Istanbul Stock Exchange (currently named as Borsa 
Istanbul) since 1996 (Kona,1997). Today several companies and institutions such as FTSE, iBoxx, Borsa Istanbul 
and Turkish Institutional Investors’ Association (TKYD) calculate and publish Turkish Lira based bond indices. 
According to Capital Markets Board of Turkey (SPK) data, there are two TL based bond index tracker Exchange 
Trading Funds. One is founded in 2007 by Finansbank and tracking FTSE Turkish Lira Government Bond Index. The 
other one is founded by Is Investment in 2008 and was tracking iBoxx Turkey Benchmark Bond Index. The fund 
started tracking Is Investment Long Term Bond Index, calculated by Milenyum Ltd. after 18.02.2013 according to 
the company website. 

3. FTSE TURKISH GOVERNMENT BOND INDEX 
The Index is created and calculated by FTSE International Limited as part of the FTSE Global Bond Index Series. 
According to the index factsheet, the index was launched in 26th June 2006 with a base date of 31th December 
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2004. The index is constructed from domestic bonds with a minimum notional amount outstanding of one Billion 
Turkish Lira and includes both straight bullet bonds and zero coupon bonds. FTSE calculates both price and total 
return indices by using prices of Borsa Istanbul. The index is calculated real-time from 06:30-14:00 GMT & End-
of-Day. The settlement is T+0 in the morning and T+1 in the afternoon. The index is rebalanced monthly at the 
end of the last business day of the month, with bonds removed when their maturities fall below 6 months. New 
issues are included once a month after the close of the last business day of the month. The index is managed 
according to a publicly available set of rules and is designed to act as the foundation for ETFs, Structured 
products and Index tracking funds. 

FTSE Istanbul Bond ETF (FBIST) is founded by Finansbank A.S.in 24th October 2007 and tracking FTSE Turkish Lira 
Government Bond Index. According to the fund web site, The FBIST provides exposure to a basket of Turkish 
fixed income securities with a single transaction. 

According to FBIST manager Ince M.(personal communication October 22, 2014), the ETF is  all-bonds fund 
meaning the fund invests to all bullet and zero coupon Government bonds with a minimum notional amount 
outstanding of  one Billion Turkish Lira. The fund reinvests equally the coupon proceeds. The bonds with less 
than 6 months to maturity are removed with the rebalanced at the end of the last business day of the month. 
The bond reissues do not change the weightings of the bonds. If there is no market transaction and thus no 
market price for a certain bond, the valuation is made through the last traded price plus the accrued interest. 

4. IS INVESTMENT LONG TERM BOND INDEX  
The Index is calculated and published by Milenyum Ltd. According to the Is Investment Long Term Bond Index 
ETF prospectus, the index includes eight Turkish Lira denominated straight bullet or/and fixed coupon 
Government Bonds with a minimum notional amount outstanding of one Billion Turkish Lira. Each bond is equally 
weighted and each weight is 12.50%. The bonds with more than 180 days to maturity will be included. The bonds 
are required to be listed with the Borsa Istanbul Exchange. Eight bonds with the longest maturity will be included 
within the index amongst the bonds comply with the index criteria. If the eligible number of bonds for the Index 
is less than eight, the weighting will be equally distributed amongst the remained bonds.     

The Index will be revised in each February, May, August and November. Revision is made on the 2nd Friday of the 
month and the application to the index on the 3rd Friday of the month. The coupon proceeds are assumed to be 
reinvested in the Index. The index is calculated continuously in every 15 seconds by using last prices of Borsa 
Istanbul during the exchange hours. In the lack of the daily basis market transaction the valuation is made 
through the last traded price plus the accrued interest.   

5. CONTRUCTING AN INDEX FOR THE TURKISH PUBLIC LEASE CERTIFICATES      
As pointed above, we aim to lay the ground for an ETF investing in to the Turkish Lira based public lease 
certificates. The ETFs provide investors to buy or sell a basket of investment vehicles in a simpler way. In this case 
ETF investors would be investing into a portfolio of public lease certificates. 

Lease Certificates are designed to provide investor interest free fixed rental returns in specific periods. Given 
that, ETF and the underlining Index would also distribute the coupon proceeds to its investor instead of 
reinvesting within the fund.  

In this section we try to construct a lease certificates Index that can be tracked by ETFs.  

5.1. Bond Indexing Principles 
There are various aspects and difficulties of constructing a bond index due to the nature of the bond markets. A 
joint commission of EFFAS (The European Federation of Financial Analyst Societies) and ISMA (International 
Securities Market Association) set out standardized rules of constructing bond indices (Brown, 1994). They have 
proposed a set of rules for indices in order to answer to different aspects and obstacles of constructing bond 
indices in various markets. We will implement the index construction rules along with the local market conditions 
and needs in constructing an Index for the Turkish Public Lease Certificates.   

Basic principles of index construction process are (Shariffmuddin and Chong, 2013); 
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 Comprehensive and Accurate               

- An index should reflect the performances of new investments and existing holdings under a 
realistic representation of market condition. 

- This also provides a fair representation of available investment opportunities.  
 

Transparent 

- Index methodology and rules are published and made known to users. 
- Along with index levels, daily index statistics are available to users. 

Replicable 

- Market participants should be able to replicate the indices for performance measurements. 
- The index should allow market participants to derive a realistic baseline strategy. 

Stable 

- Changes of index compositions should occur infrequently unless an index breaches the pre-
specified ground rules which are both understandable and predictable. 

- Preferably, changes should not lead to investors executing significant transactions to keep 
pace with the index levels. 

Contains accessible characteristics and information   

- Price, coupon rate and risk statistics are all available and accessible for investors. 
- Historical index and price levels are available for time series analysis. 

Investable 

- Bonds are investable and do not contain barriers of entry. 
- For example, an international index should not contain bonds that discourage foreign 

ownership. 
 

5.2. Index Construction 
Our aim in this study is to construct an Index, based on Turkish Lira denominated public lease certificates such 
that Exchange Traded Funds can emulate the Index. A typical investor who would like to invest in lease 
certificates but do not want to take liquidity risk or high transaction costs due to large bid-ask spreads can invest 
in ETF’s. The Index (and also the ETF’s) will differ from the existing indices by distributing the rental income of the 
lease certificates. Rental income distribution is considered crucial for individual investors of lease certificates.  
 

Types of Bond Index 

Bond index types categorized as All-bond index, Tracker index and Bellwether index. All-bond indices include all 
available bonds in the sector both liquid and illiquid which fit into the basic bond rules. As for a Tracker index, 
several market related conditions like market value, liquidity and rating would be applied to the bonds to be 
included in the index. A Bellwether index on the other hand includes only the most liquid benchmark issues 
(Brown, 1994, p.19). 

The proposed public lease certificate index would be an All-bond index since it will include all issues regardless of 
issue size, liquidity and rating. According to Borsa Istanbul data there are currently four public lease certificate 
issues. The Treasury issues lease certificates with 2 years maturity, fixed rental income with coupons payable in 
every 6 months and the nominal issue size greater than one billion Turkish Lira.              

Portfolio Emulation  

The index should reflect the changes in its underlying portfolio. When there would be a change in the prices of 
the constituting bonds, the index should observe same proportion of change. The index computation is based on 
arithmetic calculation. The arithmetic calculations are chain-linked meaning that the index value at time (t) is 
calculated by multiplying the index value in time (t-1) by the aggregated one day percentage change in the value 
of the underlying bonds (Pawaskar, Roy and Darbha, 2002). 
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Bond Weightings 

Mainly in bond indexing, each individual bond’s weighting is calculated either with the issue size or with market 
value such that higher outstanding amount of an issue implies higher liquidity within the secondary market 
(Kilimci, Er and Çerçil, 2014). Equal weighting is also a method of defining bond weighting in some indices as it 
has been the case for Is Investment Long Term Bond Index.    

We will use outstanding nominal value weighting in indexing public lease certificates. Reissues of the certificates 
will not change the weighting.   

Bond Specifications 

The proposed index will include all Turkish Lira denominated public lease certificates traded in Borsa Istanbul 
regardless of issue size, liquidity or rating. The Treasury currently issues certificates with fixed coupon payments 
based on lease contracts. If the Treasury issues Floating Rate Certificates in the future, they should be excluded 
from the index as recommended by EFFAS (Brown, 1994, p. 59). 

The public lease certificates are strippable meaning the coupon payments and redemption payments can be 
traded separately. In indexing we would disregard striping and treat the certificates as one cash flow. 

Turkish Treasury issues lease certificates with 2 years maturity since launching the first issue in 2012. The 
Treasury rolls over the certificates upon the redemption of the current issues. 

Maturity Sub-Groups 

Typically, different investor groups have different investment perspectives in bond investing. Investors like 
pension funds or insurance companies prefer to invest in to long term bonds. So their benchmark index should 
reflect the long term bond portfolio. Accordingly, sub-indices should be calculated in addition to the total index 
calculation. EFFAS suggested maturity sub–groups of 1-3 years, 3-5 years, 5-7 years, 7-10 years, over 10 years 
and irredeemable securities (Brown, 1994, p. 36). As in the case of Malaysia, maturity sub-groups are designed as 
bonds with residual maturity of 0.25 to 1 year, 1-3 years, 3-7 years and over 7 years (Shariffmuddin and Chong, 
2013, p.4). 

As indicated above, our aim is to construct an index which will emulate the portfolio of Exchange Traded Funds 
investing in to public lease certificates. The proposed ETF will invest in all certificates with different maturities. 
Such that we do not propose any maturity sub-groups at this point.  

Treatment of the Coupon Payments    
The proposed ETF product is designed to eliminate investors’ liquidity and high transaction cost risks in investing 
public lease certificates. A typical individual investor of public lease certificates could be identified as someone 
looking for interest free products and periodical rental income. Given that the proposed ETF should also 
distribute periodical rental income in order to fulfill the needs of the investors. Once the public lease certificates 
in the portfolio of ETF make coupon payment then the ETF will also make the same payment to its investors 
same day or the next day.  

Thus the proposed index itself should reflect the coupon payments. We will calculate the clean price index 
(calculated as using clean prices of bonds without accrued rental income), gross price index (calculated as using 
dirty prices of bonds) and total return index (calculated as using the clean price plus accrued rental income and 
coupon payments). 

Since the ETF will deliver coupon payments to its investors ETF will take gross price index as benchmark index. 
However clean price and total return indices will be also calculated for the investors to track performance of the 
ETF.  

Pricing and Settlement Date 

The indices will be calculated continuously by using last prices of Borsa Istanbul during the exchange hours. In 
the lack of the daily basis market transaction, the valuation is made through the last traded price plus the 
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accrued rental income. The settlement will be T+0 in the morning and T+1 in the afternoon in line with the Borsa 
Istanbul settlement date. 
 

Portfolio Rebalancing 

Index portfolio rebalancing means inclusion, exclusion and re-allocation of the bond constituents (Shariffmuddin 
and Chong, 2013, p.5). There is not a common practice of portfolio rebalancing frequency when we review 
current indices. 

As for the Turkish market, FTSE Turkish Government Bond index is rebalanced monthly but Is Investment Long 
Term Bond Index is rebalanced four times in a year. 

The proposed indices will be rebalanced daily. New issues will be included on the first date of trading at Borsa 
Istanbul. The certificates in the portfolio will be removed when they mature and the proceeds will be reinvested. 

6. INDEX CALCULATION FORMULAE 
Indices will be calculated continuously during the Borsa Istanbul bond trading sessions.  
We use the following notation in calculations mainly in line with EFFAS (Brown, 1994, pp. 72-80). 

P : Clean price of the certificate (without accrued rent) 
Pi,t  : Clean price of the ith certificate at time t  
AR : Accrued rental income   
N : Nominal value of amount outstanding 
Y : Redemption yield to maturity date 
L : Life to maturity date 
D : Duration 
X : Convexity 
C : Coupon rate as percent 
Gi,t : Value of any coupon payment received from the ith certificate for settlement at time t or since time (t-
1) 
R : Redemption price of the certificate 

 

Clean Price Index (PI) 

 PI0 = 100 

 PIt = PIt-1    x  
� 𝑃𝑖,𝑡 𝑥 𝑁𝑖,𝑡−1𝑖

� 𝑃𝑖,𝑡−1𝑖  𝑋 𝑁𝑖,𝑡−1
 

Gross Price Index (GI)       
The accrued rent income (ARI) in the index is: 

  ARIt =   
∑ 𝐴𝐴𝑖,𝑡 𝑥 𝑁𝑖,𝑡−1𝑖
∑ 𝑃𝑖,𝑡𝑖  𝑋 𝑁𝑖,𝑡−1

   

 
Thus the gross price index (GI) is: 

 GIt = PIt x (1+ARIt) 
Total Price Index (TR)       

TR0 = 100 

 TRt = TRt-1   x   
∑ (𝑃𝑖,𝑡+𝐴𝐴𝑖,𝑡+𝐺𝑖,𝑡) 𝑥 𝑁𝑖,𝑡−1𝑖
∑ (𝑃𝑖,𝑡−1𝑖 + 𝐴𝐴𝑖,𝑡−1) 𝑥 𝑁𝑖,𝑡−1
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Average Coupon (CO)  

COt =   
∑ 𝐶𝑖,𝑡 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖

∑ 𝑁𝑖,𝑡𝑖
  

Average Life (LF)  

 LFt =   
∑ 𝐿𝑖,𝑡 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖

∑ 𝑁𝑖,𝑡𝑖
 

Average Duration (DU) 

 DUt =   
∑ 𝐷𝑖,𝑡 𝑥 �𝑃𝑖,𝑡+𝐴𝐴𝑖𝑡� 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖

∑ �𝑃𝑖,𝑡+𝐴𝐴𝑖,𝑡� 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖
 

Average Convexity (CX) 

 CXt =   
∑ 𝑋𝑖,𝑡 𝑥 �𝑃𝑖,𝑡+𝐴𝐴𝑖𝑡�𝑥  𝑁𝑖,𝑡𝑖

∑ �𝑃𝑖,𝑡+𝐴𝐴𝑖,𝑡� 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖
 

Average Current Yield (CY) 

 CYt = 100 x    
∑ 𝐶𝑖,𝑡 𝑥  𝑁𝑖,𝑡𝑖
∑ 𝑃𝑖,𝑡 𝑥 𝑁𝑖,𝑡𝑖

 

 
7. CONCLUSIONS 
In this paper we tried to construct an index based on Turkish Public Lease Certificates such that it will lead to the 
creation of Exchange Traded Funds benchmarking the proposed index. The proposed ETFs will deliver rental 
income to the investors when the underlying certificates make coupon payments. The very basic purpose of such 
ETFs is to eliminate the liquidity risk and high transaction costs for the investors of these lease certificates. The 
same index methodology can be applied to the private sector lease certificates issues as well.  
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ABSTRACT  
In this study examined the relationship between financial performance and stock returns of fourteen energy companies active in Borsa 
Istanbul has been examined. In this context, firstly ten ratios Which were drawn from financial statements of these companies, determined 
and all the determined ratios were calculated separately for each company. By using the TOPSIS method, one of the multi-criteria decision 
analysis (MCDA), the calculated ratios were first converted into TOPSIS scores which reflects general company performance. After that, the 
relationship between TOPSIS scores and average annual returns of the companies were tested by panel data analysis. The conclusion that 
there is a short-term cointegration between TOPSIS score and stock returns of companies has been inferred from the test results. However, 
mutual causality between TOPSIS scores and stock returns result has not been encountered. 
 

Keywords: Energy sector, performans analysis, TOPSIS method, panel causality test. 
JEL Classification: C02, C23, G39 
 
 

 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARI İLE 
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ 
 

 

 ÖZET  
Bu çalışmada, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören on dört enerji şirketinin finansal performansları ile hisse senedi getirileri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle şirketlerin finansal tablolarından yararlanılarak on adet oran belirlenmiş ve belirlenen 
oranlar her bir şirket için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan oranlar; ilk önce Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKVY)’nden birisi olan 
TOPSIS yöntemi kullanılarak genel şirket performansını gösteren TOPSIS skorlarına dönüştürülmüştür. Daha sonra TOPSIS skorları ile 
şirketlerin yıllık ortalama getirileri arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Test sonuçlarında şirketlere ait TOPSIS skorları ile hisse 
senedi getirileri arasında kısa dönemli bir eş-bütünleşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak TOPSIS skorları ile hisse senedi getirileri 
arasında karşılıklı bir nedensellik sonucuna rastlanılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji sektörü, performans analizi, TOPSIS yöntemi, panel nedensellik testi 
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1.GİRİŞ 
Enerji, en basit tanımıyla iş yapabilme yeteneğidir. Enerjiye olan ihtiyaç, tarih boyunca hep var olmuştur. Önceleri 
hayatta kalmak için kas gücüyle elde edilen enerji, zamanla doğal kaynaklar ve yakıt kullanarak, artan nüfus, insan 
ihtiyaçları ve teknolojiyle birlikte büyük bir hızla artmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte endüstri makineleşmiş, 
dolayısıyla enerjiye olan bakış açısı yeni bir boyut kazanmıştır. Endüstriyi besleyen enerji için hammadde arayışları 
ülkelerin stratejilerini değiştirmiş, savaşlar çıkmış ve enerji bir güç kaynağı haline gelmiştir. 

Enerjinin gündelik yaşamdaki yerinin ve etkinliğinin artması; enerji sektörünün iş hacmini çoğaltırken, yapısını da 
daha dinamik hale dönüştürmektedir. Ayrıca bu durum enerjinin ekonomiler içindeki payını ve önemini 
arttırmakta ve ülkelerin uluslararası ilişkilerine doğrudan veya dolaylı olarak etkide bulunmaktadır. 

Türkiye’de rekabetçi, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası oluşturmak amacıyla Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuştur. Böylece, enerji piyasası, kurumsallaşmasını tamamlayarak, piyasanın 
düzenlenmesini ve denetlemesini organize bir yapı içinde gerçekleştirme imkanı elde etmiştir. Ülkemizde enerji 
piyasası ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. EPDK,  gerçekleştirdiği faaliyetleri ile enerji 
sektörünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir (Ergül, 2010).  

Çalışmamızda öncelikli olarak, finansal oranların performans ölçümü olarak kullanılması ve hisse senedi getirileri 
ile olan ilişkiden kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın devamında ulusal ve uluslararası yapılmış benzer çalışmaların 
yer aldığı literatür kısmına yer verilmiştir. Daha sonra çalışmada kullanılacak olan veri seti ve yapılacak testler 
açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında da 2010-2014 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören enerji 
şirketlerinin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilerek her yıl için şirketlere ait TOPSIS skorları 
elde edilmiştir. Yine 2010-2014 yılları arasında her yıl için şirketlerin hisse senedine ait yıllık ortalama getirileri 
hesaplanmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören 14 şirketin 5 yıllık TOPSIS skorları ile hisse senedi getirileri arasında 
ilişki panel veri analizi test edilmiştir.   

2. FİNANSAL ORANLARIN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ OLARAK KULLANILMASI VE  
    HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLE İLİŞKİSİ 
Performans ölçümünde kullanılan yöntemlerden en yaygın ve uygulaması kolay olanı oran analizidir. Tek girdinin 
tek çıktıya oranı olarak tanımlanan oran analizi (ya da rasyo analizi) yaklaşımında her bir oran, performansla ilgili 
boyutlardan bir tanesini göz önüne almaktadır. 

Finansal oranlar, işletmelerin likidite, büyüme, karlılık gibi temel konularda güçlü ve zayıf taraflarının 
belirlenmesini sağlamaktadır (Hitchner,2003). Finansal oranlar yardımıyla işletmelerin durumunu karşılaştırmak 
da mümkün olmaktadır. Bu karşılaştırma iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki işletmeyi kendi içinde 
karşılaştırmak, ikinci ise işletmeyi sektördeki kendine benzer bir başka işletme ile karşılaştırmaktadır 
(Crowther,2004) 

İşletmenin performansını kendi içinde karşılaştırırken, işletmenin geçmiş yıllara ait oranları kullanılmakta ve 
bunların yıllar itibariyle gösterdiği değişiklik dikkate alınmaktadır. Ayrıca bütçe hedeflerinin karşılanıp 
karşılanmadığına da bakılmaktadır (Uygurtürk& Korkmaz, 2012) . İşletmenin bir başka işletme ile performans 
karşılaştırması durumunda ise ilgili oranlar aynı zaman aralığında her iki işletme için hesaplanmaktadır. 
Dolayısıyla işletmelerin mali tablolarındaki aynı iki finansal verinin oran değerleri karşılaştırmaya konu 
olduğundan, işletmelerin performans karşılaştırması rahatlıkla yapılabilmektedir (Walton,2000). Finansal oranlar, 
geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu kullanıcı kitlesinin başında kreditörler, işletme yöneticileri, mevcut veya 
potansiyel ortaklar, finansal analistler ve akademik araştırmacılar gelmektedir (Osteryoung&Constand, 1992) 

Finansal oranlar şirket performansının ölçümünde kullanılmasının yanında hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 
finans disiplininde pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Yatırımcılar hisse senetlerine yatırım yaparken 
getirilerini etkileyen firmalara ait finansal oranları doğru anlamalı ve doğru bir şekilde analiz etmelidir.  

3. LİTERATÜR 
TOPSIS yöntemi her sektörde kullanılabilecek ve karar vermeyi kolaylaştıran bir yöntem olarak finans 
literatüründe yerini almıştır. Özellikle, 1970’li yıllardan sonra şirketlerin finansal performanslarının ölçülmesi ve 
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değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. TOPSIS yöntemi ve finansal oranlar ile hisse senedi arasındaki 
ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmektedir. 

Çonkar, vd. (2011) çalışmalarında Borsa İstanbulda yer alan büyük ölçekli on adet şirketin finansal oranlarını 
kullanarak 2007 ve 2008 yılları için şirketlerin finansal performanslarını TOPSİS yöntemi ile belirlemişlerdir. Nihai 
olarak şirketlerin TOPSİS sonuçları ile derecelendirme kuruluşlarının şirketlere verdikleri kurumsal yönetim notu 
karşılaştırılmıştır. 

Deng, Yeh&Willis (2000) Çin’de şirket değerlendirmesinde kullanılan finansal oranların anlamlı ve yararlı bilgileri 
sağlayarak, verilecek kararlarda etkin rol oynadıkları için finansal oranları kullanarak, şirket içi performansların 
ölçümünde ve değerlendirilmesinde TOPSIS yönteminin basit ve etkili bir yol olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Feng &Wang (2000) havayolu işletmelerinin performansını inceledikleri çalışmalarında, beş Tayvan havayolu 
şirketinin ulaştırma ve finansal göstergeleri olarak toplam 22 değişken kullanarak TOPSIS yöntemini uygulamışlar 
ve bu işletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde finansal göstergelerin daha etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Acar (2003) çalışmasında; 150 civarında işletme üzerinde 11 oran ile finansal performans analizi yapmıştır. Ayrıca 
çalışmada içe dönük ve dışa dönük analizlerden bahsedilmiş ve sonuç olarak finansal oranların finansal 
performansa etkilerinin önemlilik düzeyleri tespit edilmiştir. 

Yurdakul ve İç (2003); Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve İMKB’ye kayıtlı 5 büyük işletmenin 
1998-2001 finansal tablolarından elde edilen finansal oranları kullanarak firmaların derecelendirilmesine yönelik 
bir model geliştirmiş ve TOPSIS yöntemi yardımıyla genel firma performansını gösteren tek bir puana çevirmiştir. 
Çalışma sonucunda; söz konusu işletmelerin İMKB’deki hisse değerleri ile TOPSIS yönteminden elde edilen 
sonuçlar birbiriyle tutarlı çıkmıştır. 

Yalçıner vd. (2005) firmaların ilgili dönem rasyoları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amacıyla Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizi yapılmıştır. VZA 
sonuçlarına göre, etkin olan şirketlerle onların hisse senedi getirileri arasındaki ilişki, ekonomik istikrarın 
sağlandığı dönemlerde yüksek derecede çıkmıştır. TFV indeksi unsurları bazında yapılan analizde, Teknik Etkinlik 
Değişimi – Teknolojik Değişim ve Teknik Etkinlik Değişimi – Ölçek Etkinliği Değişimi unsurlarında artış olan hisse 
senetlerinin pozitif getiri elde etme olasılığı çok yüksek çıkmıştır. 

Kalaycı ve Karataş (2005) yaptıkları çalışmada,  hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkiler temel 
analiz yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, metod olarak faktör ve regresyon analizleri kullanılmıştır. 
Çalışma, imalat sanayi alt sektörleri olan gıda ve içecek; kimya, petrol ve plastik ürünler ve orman, kağıt ve basım 
sektörlerini kapsamaktadır. 1996-1997 yılları için, şirketlerin 6 aylık periyotlarla açıklanan mali tablolarından elde 
edilen kârlılık, faaliyet, finansal kaldıraç, likidite ve borsa performansı oranları kullanılarak, bu sektörlerdeki 
firmaların ilgili dönemde hisse senedi getirileri açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, ilgili sektörlerde 
hisse senedi getirilerinin kârlılık, borsa performansı ve verimlilik oranlarıyla açıklandığı görülmüştür. 

Shih, Shyur& Lee (2007) yerel bir kimya şirketinin insan kaynaklarında personel seçimi için TOPSIS  yöntemini 
kullanmışlar ve karar vermede TOPSIS yönteminin güçlü bir yöntem olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Mahmoodzadeh vd.(2007) çalışmalarında net bugünkü değer, getiri oranı, fayda maliyet analizi ve geri ödeme 
süresi gibi geleneksel proje değerlendirme yöntemleri ile FAHP ve TOPSIS metotlarını kullanarak farklı projelerin 
tercih sıralamasını belirlemişlerdir. 

Eleren&Karagül (2008) Türkiye ekonomisinin performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmalarında, 1986-
2006 dönemi içinde 7 tane temel ekonomik göstergeden hareketle TOPSIS yöntemi ile her yıla ait tek bir 
performans puanı belirlemeye çalışmışlar ve 1986 yılının en iyi, 1999 yılının ise en kötü ekonomik performansın 
görüldüğü yıllar olarak tespit etmişlerdir.  

Bülbül& Köse (2009) gıda sektörünün finansal performansının hem tüm sektör hem de şirket bazında 
değerlendirilmesinde TOPSIS ve ELECTRE yöntemlerini kullanmışlar ve bu yöntemlerin finansal performans 
değerlendirilmesinde sağlıklı sonuç alınmasına imkan verdiklerini ortaya koymuşlardır.  



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(1)                                                  Sakarya, Yildirim 

__________________________________________________________________________________ 
74 

 

Ergül (2010) Borsa İstanbul’da işlem gören enerji şirketlerinin mali performanslarının değerlendirilmesinde 
TOPSIS yöntemini kullanmış ve TOPSIS yönteminin enerji sektörünü ve sektörde faaliyette bulunan şirketlerin 
mali analizde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

Dumanoğlu & Ergül (2010) da yaptıkları çalışmalarında 2006-2009 sürecinde Borsa İstanbul’da işlem gören onbir 
teknoloji şirketinin mali tablolarını kullanmışlardır. Şirketlerin mali performansları 8 adet rasyo kullanılarak 
TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak teknoloji şirketlerinin mali performanslarına ilişkin analiz 
sonuçlarının temel analiz sonuçlarını doğrular nitelikte olduğuna ulaşmışlardır. Dolayısıyla TOPSIS yönteminin 
finansal performans ölçümünde başarılı bir şekilde sonuç verdiğini doğrulamışlardır. Teknoloji sektöründe 
faaliyette bulunan benzeri şirketlerin aynı kriterler ile karşılaştırılarak mali başarılarının belirlenmesi ve 
sıralanmasına imkan veren TOPSIS yöntemi; teknoloji şirketlerinin mali performansının hem sektör için hem de 
şirket bazında daha başarılı değerlendirilmesine olanak sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Şalvarcı (2010) çalışmasında, imalat sektöründeki şirketlerde bağımsız değişken olarak finansal oranlardan 20 
adet  oran kullanılarak hisse senetleri ile getirileri ve finansal oranlar arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını 
test etmiştir. Analizinde biri doğrusal model ve dokuz tanesi doğrusal olmayan model olmak üzere toplam 10 
adet farklı model kullanmıştır. Çalışmasının sonucunda hisse senetleri ile finansal oranlar arasında çoğunlukla 
doğrusal olmayan ilişkinin varlığını tespit etmiştir.  

Yükçü &Atağan (2010) yıllarında yaptıkları çalışmalarında bir holdinge bağlı aynı sektörde faaliyet gösteren üç 
işletme için performans göstergeleri olarak TOPSIS yöntemi kullanılarak hangi işletmenin daha iyi performans 
gösterdiği ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu ilgili holdinge ait 3 işletmeyi 4 farklı değerlendirme ölçüsüne 
göre yapılan analizde şirketlerin performanslarına göre sıralaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda TOPSIS yöntemi 
karar vericiye farklı değerlendirme seçeneklerini ortak bir paydada birleştirebildiği için daha objektif bir 
değerlendirme yapılabilme imkanı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Karaca ve Başcı (2011) çalışmalarında, İMKB 30 endeksinde 2001-2009 dönemi için panel veri analizi kullanarak 
hisse senedi getirileri ile finansal rasyolar arasında bir ilişkinin olup olmadığını test etmişlerdir. Net kar marjı, esas 
faaliyet kar marjı, varlıkların devir hızı ve özsermayenin devir hızı rasyolarının istatistiki açıdan hisse senedi 
getirilerini açıkladıklarını bulmuşlardır.  

Uygurtürk&Korkmaz (2012) Borsa İstanbul’da işlem gören 13 ana metal sanayi işletmesinin 2006-2010 dönemine 
ait mali tablolarını kullanılarak, işletmelerin finansal performanslarını TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. 
Öncelikle işletmelerin finansal güçlülüğünü ortaya koymak amacıyla finansal oranlar hesaplanmış, daha sonra 
hesaplanan oranlar; TOPSIS yöntemi kullanılarak genel şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. 
Hesaplanan performans puanları işletmelerin sıralandırılmasında kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ana metal 
sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin performans puanlarının analiz döneminde genel olarak 
değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Akbulut ve Rençber 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada; Borsa İstanbul’da işlem gören İmalat sektöründeki 
32 işletmenin 2010-2012 dönemini kapsayan üç yıllık finansal performansları ile pazar değeri/defter değeri 
oranları karşılaştırılmıştır. Analizde finansal performansı ölçmek için 10 adet değişken ve borsa performansı için 
pazar değeri/defter değeri oranı kullanılarak TOPSIS yöntemi ile performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

4. VERİ SETİ 
Enerji şirketlerinin mali performanslarını incelemek üzere 2010-2014 döneminde hisse senetleri Borsa İstanbul’da 
işlem gören 14 enerji şirketinin finansal tabloları ve yıllık ortalama getirileri çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 5 
yıllık süreçte finansal oranların hesaplanmasında kullanılan bilgiler, Borsa İstanbul’un ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nun (KAP) resmi internet sitelerinde yayınlanan mali tablolardan elde edilmiştir(Borsa İstanbul, 2015; 
KAP, 2015). Hisse senedi getirilerini elde etmek için ise hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. 
Hisse senedi günlük kapanış fiyatları mynetten elde edilmiştir. Analiz kapsamında performansları analiz edilecek 
enerji şirketleri Tablo1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Çalışma Kapsamına Alınan Enerji Şirketleri 

Borsa Kodu Şirketin Adı 
AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş 
AKSUE AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş 
ANELE ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş 
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş 

AYEN AYEN ENERJİ A.Ş 

AYGAZ AYGAZ A.Ş 
EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş 

GEREL GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş 

IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ KAYANAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş 

PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 

TRCAS TURCAS PETROL A.Ş 

TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş 

ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 
 

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Oran analizi, şirketlerin mali performanslarının değerlendirmesinde, bilanço ve gelir tablolarında yer alan 
kalemler arasındaki ilişkilerin zaman içerisinde oluşturdukları eğilimlerinin incelenmesinde kullanılmaktadır. Oran 
analizi, şirketlerin mali tablolarında yer alan kalemler arasındaki ilişkileri daha anlamlı duruma getirmektedir. Bu 
nedenle, iki mutlak performans göstergesi arasında göreli ilişki kuran “Oran Analizi”nden faydalanılmıştır. 
Araştırmada, şirketlerin mali performansını ortaya çıkartacak oranların seçimine dikkat edilmiştir. 

Araştırmanın analizi üç aşamadan oluşmaktadır. Analizin ilk adımında; enerji sektörünün performansını 
açıklayacak finansal oranlar belirlenmiş ve ardından oran analizi metodu kullanılarak, finansal oranlar her bir 
enerji şirketi için ayrı ayrı hesaplanmıştır. İkinci adımda ise, enerji şirketleri için hesaplanan finansal oranlar Çok 
Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS yöntemi kullanılarak, genel şirket performansını 
gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Ardından 3. aşamada şirketlerin yıllık ortalama hisse getirileri ile TOPSIS 
sonucu elde edilen skorlar arasında bir eş-bütünleşme ve nedenselliğin olup olmadığı test edilmiştir.  

Çalışma kapsamına dahil edilen finansal oranlar Tablo 2’de kodlanarak listelenmiştir. 

Tablo 2: Finansal Oranlar ve Kodları 

NO KOD ORANLAR 
1 L1 Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
2 B1 Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasif(Aktif)) 
3 B2 Özkaynaklar/Pasifler(Aktifler) Özkaynaklar/Pasifler(Aktifler) 
4 B3 Finansman Oranı ( Özkaynaklar/ Toplam Yabancı Kaynaklar ) 
5 B4 KVYK/Toplam Pasifler ( KVYK/ Toplam Pasifler ) 
6 B5 Duran Varlıklar / Devamlı Ser. Duran Varlıklar / (Özkaynaklar+UVYK) 
7 F1 Aktif Devir Hızı (Net Satışlar / Aktifler ) 
8 F2 Özkaynak Devir Hızı (Net Satışlar / Özkaynaklar) 
9 K1 Öz Sermaye Karlılığı (Net Kar/ Özkaynak) 

10 K2 Aktif Karlılığı (Net Kar/ Toplam Aktifler) 

 
Araştırma kapsamına alınan ve Borsa İstanbul’da enerji sektörünün mali analizinde kullanılan finansal oranlar 
aşağıda açıklanmaktadır. 

http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=945
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=957
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1002
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1006
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1011
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1504
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1029
http://kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1411
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Cari Oran: Finansal performans analizlerinde kullanılan en yaygın oranlardan biri olan cari oran, dönen varlıkların 
kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilme 
kapasitesinin (Net İşletme Sermayesi) değerlendirilmesinde kullanılmaktadır(Akdoğan&Tenker, 2010). 

Finansal Kaldıraç Oranı: Toplam yabancı kaynakların toplam aktiflere oranıdır. Şirketlerin aktiflerinin yüzde 
kaçının borçlarla finanse edilmekte olduğunu gösterir. Bu oranda meydana gelecek değişiklik, özsermaye 
karlılığını da değiştirecektir(Berk, 2007). 

Özkaynaklar / Pasifler (Aktifler): Kaynakların ne kadarının özkaynaklardan oluştuğunun göstermektedir. 
Özkaynakların aktif toplamına oranı varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse 
edildiğini ortaya koyar. Oran işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyar. Oranın yüksek olması 
işletmenin uzun vadeli borçlarını ve bunların faizlerini ödemede herhangi bir güçlükle karşılaşmayacağını belirtir. 
Başka bir anlatımla, işletmeye kredi verenlerin emniyet marjının yeterli olduğunu gösterir. Bu oranın zaman 
içerisinde yükselme eğilimi göstermesi, genelde yönetimin başarısı olarak değerlendirilir. 

Finansman Oranı: Bu oran, özkaynakların, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamına bölünmesi ile elde 
edilir. İşletmenin mali bağımsızlık derecesini gösteren oran, ödeme gücü katsayısı, borçlanma katsayısı veya 
finansman oranı adları ile de ifade edilmektedir. Finansman oranının yüksek olması; işletmeyi, alacaklı 
durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. 

KVYK / Toplam Pasifler: İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini 
gösterir. Oranın yüksek olması, aktifin büyük bir bölümünün kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiş 
olduğunu gösterir. Duran varlık grubunun kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi hiç arzulanmaz. 

Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye: Duran varlıkların ne ölçüde uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklarla 
finanse edildiğini gösterir. Oranın 1’den küçük olması istenir. Oranın 1’den büyük olması duran varlıkların bir 
kısmının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 

Aktif Devir Hızı: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğinin ölçümünde kullanılan bir orandır. Oranın 
düşük olması, işletmenin tam kapasite ile çalışmadığını gösterir. 

Özkaynak Devir Hızı: Özsermayenin ne ölçüde verimli kullanıldığını belirten bir göstergedir. Oranın yüksek 
olması; işletme özsermayesinin çok ekonomik ve verimli bir biçimde kullanıldığını belirtir. 

Öz Sermaye Karlılığı: İşletmenin öz sermayesini verimlendirme derecesini gösteren orandır. İşletme sahip ve 
sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir. İşletmenin yönetimindeki 
başarı derecesi ile karlılık durumunun analizinde, anılan oran, önemli bir göstergedir. 

Aktif Karlılığı: Varlıkların işletmede ne ölçüde verimli kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında kullanılır. 

Borsa İstanbul’da işlem gören “AKENR, AKSEN, AKSUE, ANELE, AVTUR, AYEN, AYGAZ, EMKEL, GEREL, IPEKE, 
PETKM, TRCAS, TUPRS, ZOREN” borsa kodlu enerji şirketlerinin, enerji sektöründeki mali performanslarının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla “Cari Oran, Finansal Kaldıraç Oranı, Özkaynaklar/Aktifler, Finansman 
Oranı, KVYK/Toplam Pasifler, Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye, Aktif Devir Hızı, Özkaynak Devir Hızı, Özsermaye 
Karlılığı, Aktif Karlılığı” oranlarından yararlanılmıştır.  

Çalışmada bu oranlar seçilirken diğer bazı oranlarda denenmiştir. Örneğin; Asit-Test Oranı, Stok Devir Hızı, Stok 
Bağımlılık Oranı gibi oranlar stoklar kalemine bağlı olarak analizi yapılan oranlardır. Ancak analize dahil ettiğimiz 
bazı şirketlerin stok kalemleri çok düşük ve hiç olmadığından dolayı şirket performans değerlendirmesin anlamlı 
sonuçlar vermeyeceği düşünülerek analize dahil edilen oran gruplarından çıkarılmıştır. 

Analizde kullanılan oranlar genel olarak kullanılmayan oranlarında açıklayıcısı olarak seçilmeye çalışılmıştır. Bir 
adet likidite oranı, beş adet borçluluk oranından, iki adet faaliyet oranından, iki adet de karlılık oranından 
yararlanılmıştır. Çok amaçlı karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS yöntemi ile sektörün mali 
performansı analiz edilerek, Borsa İstanbul’da işlem gören enerji şirketleri derecelendirilmektedir. 

 

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(1)                                                  Sakarya, Yildirim 

__________________________________________________________________________________ 
77 

 

6. TOPSIS YÖNTEMİ 
Karar verme problemi, en uygun seçenekler arasından en iyi seçeneği belirleme sürecini kapsamaktadır. Çok 
değişkenli karar verme problemleri karşısında bir karar vermek durumunda olanlar için TOPSIS, ELECTRE, AHP, 
Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS gibi çeşitli çok amaçlı karar verme yöntemi bulunmaktadır. Çok amaçlı karar verme 
yöntemleri arasında son yıllarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan TOPSIS yöntemi, birden fazla 
kriter ve karar vericiye dayalı değerlendirmelerde başarılı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.  

TOPSIS (Technigue for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi karar amaçlı yapılan çalışmalarda 
çok sık kullanılan yöntemlerden biridir. TOPSIS yöntemi ELECTRE yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve çoklu 
karar verme problemlerinin çözümünde en çok kullanılan yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. TOPSIS 
yöntemi, Hwang&Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme tekniği olarak geliştirilmiştir. TOPSIS, pozitif-
ideal çözüm(PIS) ile negatif-ideal çözüm (NIS) noktalarını belirlemeye çalışır. PIS, faydanın en yükseğe, maliyetin 
en düşük olduğu çözüm noktası iken NIS ise faydanın en düşük, maliyetin en yüksek olduğu çözüm noktasını ifade 
etmekte kullanılır. TOPSIS yaklaşımının temelinde en çok tercih edilen alternatifin sadece pozitif ideal çözüme en 
yakın olan değil aynı zamanda negatif ideal çözüme en uzak mesafede olan alternatif olduğu fikri yatmaktadır 
(Dumanoğlu & Ergül, 2010).  

TOPSIS’in karar vericiler tarafından sıkça kullanılıyor olmasının nedeni, sınırlı sayıda öznel (sübjektif) girdiye 
gereksinim duymasından kaynaklanmaktadır. Yöntemde kullanılan tek öznel değişken faktör ağırlıklarıdır. TOPSIS 
yönteminin temel üstünlükleri; basit ve anlaşılabilir, iyi bir hesaplama etkinliğine sahip olması ve basit bir 
matematiksel denklemden hareketle her bir alternatifin göreceli performansının ölçülmesine imkan sağlamasıdır 
(Yeh,2002) 

Tablo 3: Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Karşılaştırılması 

ÇKKV Teknikleri Hesaplama 
Zamanı Basitlik Matematik 

İşlemleri Güvenilirlik Veri Türü 

TOPSİS Orta Orta Kritik Orta Orta Nicel 
AHP Çok Fazla Çok Kritik Maksimum Zayıf Karışık 

MOORA Çok Az Çok Basit Minimum İyi Nicel 
VİKOR Az Basit Orta Orta Nicel 

ELECTRE Fazla Orta Kritik Orta Orta Karışık 
PROMETHEE Fazla Orta Kritik Orta Orta Karışık 

Kaynak: (Vatansever &Uluköy, 2013) 

TOPSIS, Yoon ve Hwang tarafından 1980 yılında geliştirilmiştir ve ELECTRE yönteminin temel yaklaşımlarını 
kullanır. Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanır ve çözüm süreci ELECTRE yöntemine 
nazaran daha kısadır. TOPSIS yöntemi 6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Yöntemin ilk iki adımı ELECTRE 
yöntemi ile ortaktır. Aşağıda TOPSIS yönteminin adımları tanımlanmıştır. 

Adım 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması: Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar 
noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi karar verici 
tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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ijA matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını verir. 

Adım 2: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması: Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından 
yararlanarak ve aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.  
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       ( i=1,…..,m ; j=1,………,n)                                           (1) 

R matrisi yandaki gibi elde edilir:
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Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması: Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık 

değerleri ( iw )  belirlenir (∑
=

=
n

i
iw

1
1). Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili iw  değeri ile 

çarpılarak V matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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Adım 4: İdeal ( *A ) ve Negatif İdeal ( −A ) Çözümlerin Oluşturulması: TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme 
faktörünün monoton artan veya azalan bir eğilime sahip olduğunu varsaymaktadır.  

İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun 
değerlerinin en büyükleri (ilgili değerlendirme faktörü minimizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. İdeal çözüm 
setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 







 ∈∈= '* min(),(max JjvJjvA ijiij

i
                                              (2) 

(2) formülünden hesaplanacak set { }**
2

*
1

* ,...,, nvvvA =  şeklinde gösterilebilir. 
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Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerinin  
en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif ideal 
çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 







 ∈∈=− 'max(),(min JjvJjvA ijiij

i
                                 (3) 

(3) formülünden hesaplanacak set { }−−−− = nvvvA ,...,, 21  şeklinde gösterilebilir. 

Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 'J  ise kayıp (minimizasyon) değerini göstermektedir. Gerek ideal 
gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı yani m elemandan oluşmaktadır. 

4. adımda ideal A* ve negatif ideal A-çözüm setleri oluşturulmuştur. A* seti için V matrisinin her bir sütunundaki 
en büyük değer, A-seti için V matrisinin her bir sütunundaki en küçük değer seçilmiş ve setler kriterlerin amaca 
hizmet edişine göre düzenlenmiştir. 

Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması: TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme 
faktör değerinin İdeal ve negatif ideal çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık 
Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım (

*
iS ) ve Negatif İdeal Ayırım ( −

iS ) Ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. İdeal ayırım ( *
iS ) ölçüsünün hesaplanması (4) 

formülünde, negatif ideal ayırım ( −
iS ) ölçüsünün hesaplanması ise (5) formülünde gösterilmiştir. 

∑
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Burada hesaplanacak *
iS  ve −

iS  sayısı doğal olarak karar noktası sayısı kadar olacaktır. 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması: Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (
*
iC ) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal 

ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması 
aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

                                                                         *
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Burada *
iC  değeri 10 * ≤≤ iC  aralığında değer alır ve 1* =iC  ilgili karar noktasının ideal çözüme, 0* =iC  

ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir. 

Daha sonra bulunan 𝐶𝑖∗değerleri büyüklük sırasına göre dizilerek karar noktalarının (alternatiflerin) önem sıraları 
belirlenmektedir. 
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7. PANEL VERİ ANALİZİ 
Panel veri analizi yöntemi, zaman boyutuyla ilgili yatay kesit verilerinin kullanılarak, iktisadi ilişkilerin tahmin 
edilmesidir. Panel veri analizi yöntemi ile yapılan çalışmalarda birimler ve zaman içinde birimlerde ortaya çıkan 
değişimler gösterilmektedir. Ayrıca panel veri analiziyle açıkça ölçülemeyen, sayısal olarak ifade edilemeyen 
faktörlerin etkileri de ölçülür.  Bununla birlikte panel veri analizinde bireyler, ülkeler, firmalar ve hane halklarına 
ait yatay kesit gözlemleri, belli dönemleri kapsayacak şekilde bir araya getirilir (Tatoğlu, 2012: 2). 

Bir zaman serisinin istatistiksel analizi yapılmadan önce, o seriyi yaratan sürecin zaman içerisinde sabit olup 
olmadığının yani serinin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Durağan olmayan seriler arasında 
ekonometrik analizler yapıldığında, sahte regresyon denilen yanıltıcı bir sonuçla karşılaşılmakta, bir başka ifade ile 
geleneksel t, F testleri ve R2 değerleri sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Panel veri analizinden önce serilerin 
durağan olup olmadıkları test edilmesi gerekmektedir.  

Çalışmada birim kök testlerinden olan Levin,Lin ve Chu panel birim kök testi, Fisher panel birim kök testlerinden 
Fisher ADF ve FisherPhilips ve Perron birim kök testleri kullanılmıştır.  

Levin, Lin ve Chu panel birim kök testi, tüm birimlerin aynı otoregresif parametreye sahip olduğunu 
varsaymaktadır. Birim kök sınamasını sabitsiz, sabitli, sabitli-trendli olmak üzere üç farklı modelle test etmektedir. 
Sadece dengeli panele uygulanabilmektedir. 

  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1: ∆𝑌𝑖𝑖 =  𝜌 𝑌𝑖𝑖−1 +  𝑢𝑖𝑖                                                                       (7) 

  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2: ∆𝑌𝑖𝑖 = 𝛼0𝑖 + 𝜌𝑌𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑖𝑖                                                             (8) 

  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 3: ∆𝑌𝑖𝑖 = 𝛼0𝑖 + 𝛼0𝑖𝑡 +  𝜌𝑌𝑖𝑖−1 + 𝑢𝑖𝑖                                               (9) 

Fisher testlerinde, önce her bir birim için birim kök testi yapılmakta ve daha sonra bu testlerden elde edilen p-
değerleri tüm testi üretmek için kullanılmaktadır. Fisher ADF testi zaman serileri için klasik ADF testini, 
FisherPhilips ve Perron testi de zaman serileri için klasik Philips ve Perron testini her birim için uygulamaktadır. 
Fisher testlerinde, veri setinin dengeli panel olması şartı yoktur ve bireysel seriler boşluklara sahip 
olabilmektedirler. Bu özellik diğer testlere göre, esneklik sağlamaktadır.  

Birim kök testlerinden sonra serilerin durağanlığı sağlandıktan sonra eşbütünleşme testleri yapılmaktadır. 
Eşbütünleşme testi ile seriler arasında kısa ve uzun dönem denge ilişkisinin var olup olmadığının incelendiği bir 
süreci temsil etmektedir. Pedroni (1994,2004), temel hipotezi “eşbütünleşme yoktur” şeklinde olan yedi adet 
eşbütünleşme testi (dördü panel ve üçü grup test istatistiği ) önermiştir ve alternatif hipotez altında heterojenliğe 
izin verilmektedir. Pedroni eşbütünleşme testi aşağıdaki denklemle açıklanabilir. 

𝑦𝑖𝑖 =  𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑋1𝑖𝑖 + 𝛽2𝑖𝑋2𝑖𝑖 +  … +  𝛽𝑀𝑖𝑋𝑀𝑖𝑖 + 𝜀𝑖𝑖                                                    (10) 

Kao (1999) Panel Eşbütünleşme Testleri, DF(Dickey Fuller) ve ADF(Genelleştirilmiş Dickey Fuller) temelli testlerdir. 
Yapılan test de boş hipotez eşbütünleşmenin olmadığı (𝐻0: 𝜌 = 1) şeklinde kurulmaktadır. 

𝑦𝑖𝑖 =  𝑋𝑖𝑖𝛽 + 𝑧𝑖𝑖𝛾 + 𝜀𝑖𝑖                                                                                                                  (11) 

Panel veri analizinde yapılan eş-bütünleşme testlerinin sonuçlarına bağlı olarak panel nedensellik testi 
yapılmaktadır. Nedensellik ilişkisinin tespiti için bir gecikmeli hata düzeltme terimi ile genişletilmiş VAR modeli 
kullanılarak VECM tahmin edilebilir. 

8. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Borsa İstanbul’da işlem gören “AKENR, AKSEN, AKSUE, ANELE, AVTUR, AYEN, AYGAZ, EMKEL, GEREL, IPEKE, 
PETKM, TRCAS, TUPRS, ZOREN” borsa kodlu 14 enerji şirketleri analiz kapsamına alınmıştır. Analizde kullanılan 
enerji şirketlerinin mali performanslarını incelemek üzere 2010-2014 dönemine ait yılsonu dönem mali tabloları 
kullanılmıştır. 

Araştırmanın analizi iki aşamadan oluşmaktadır. Analizin ilk adımında; enerji sektörünün performansını 
açıklayacak finansal oranlar belirlenmekte ve ardından oran analizi metodu kullanılarak, finansal oranlar her bir 
enerji şirketi için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Araştırmada kullanılan finansal oranlar “Cari Oran, Finansal Kaldıraç 
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Oranı, Özkaynaklar/Aktifler, Finansman Oranı, KVYK/Toplam Pasifler, Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye, Aktif 
Devir Hızı, Özkaynak Devir Hızı, Özsermaye Karlılığı, Aktif Karlılığı” dır. İkinci adımda ise, enerji şirketleri için 
hesaplanan finansal oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak, genel şirket performansını gösteren tek bir puana 
çevrilmektedir. Ardından enerji şirketlerinin sıralaması yapılarak, enerji şirketlerinin derecelendirilmesi 
tamamlanmaktadır. Enerji şirketlerinin 2010-2014 sürecinde yer alan beş dönem için ayrı ayrı genel performans 
puanları hesaplanarak, derecelendirmeleri yapılmaktadır. TOPSIS yönteminin uygulanmasında Excell 2010 
programı kullanılmaktadır. 

TOPSIS yönteminin uygulanmasında 1. Adım: Karar Matrisinin (A) oluşturulmasıdır. Karar matrisinin satırlarında 
üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme 
faktörleri yer alır. A matrisi karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Çalışmada 2010 yılı gösterimi 
örnek olarak gösterilecektir. Diğer yıllar için de aynı uygulamalar yapıldığından gösterilmeyecektir. 

Adım 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması: Çalışmada 14 karar noktası (Alternatifler-Şirketler) ve 10 
değerlendirme faktörü (Kriterler-Finansal Oranlar) bulunmaktadır. Öncelikle TOPSIS yöntemi için (14X10) boyutlu 
Standart Karar Matrisi oluşturulmuştur. Buna göre çalışmaya konu olan işletmelerin 2010 yılı karar matrisi 
Tablo3’de ki gibidir.  

Tablo 4: 2010 Dönemi Karar Verme Matrisi 

Şirketler L1 B1 B2 B3 B4 B5 F1 F2 K1 K2 
AKENR 0,5829 0,6003 0,3997 0,6659 0,2465 1,1364 0,2239 0,5601 -0,033 -0,013 
AKSEN 1,4831 0,6545 0,3455 0,5279 0,2696 0,8217 0,3822 1,1061 0,0717 0,0248 
AKSUE 12,749 0,1156 0,8844 7,6506 0,0127 0,8487 0,0698 0,0790 3,3994 3,0064 
ANELE 1,5971 0,6244 0,3756 0,6015 0,4254 0,5579 0,5804 1,5452 0,1061 0,0399 
AVTUR 145,64 0,0069 0,9931 144,90 0,0069 0,0018 128,90 129,79 -0,0469 -0,0466 
AYEN 1,4457 0,4718 0,5282 1,1194 0,1184 0,9402 0,2499 0,4731 0,1597 0,0843 
AYGAZ 1,9048 0,2817 0,7183 2,5501 0,2037 0,7686 1,6613 2,3128 0,1192 0,0857 
EMKEL 0,5215 0,6044 0,3956 0,6546 0,4299 1,3608 0,6236 1,5764 -0,0552 -0,0218 
GEREL 1,5985 0,5684 0,4316 0,7593 0,3005 0,7429 0,7949 1,8417 -0,0787 -0,0340 
IPEKE 2,5872 0,2171 0,7829 3,6052 0,1615 0,6944 0,5429 0,6935 0,2661 0,2083 
PETKM 1,6219 0,3264 0,6736 2,0635 0,2870 0,7496 1,2245 1,8180 0,0813 0,0548 
TRCAS 6,3424 0,0242 0,9758 40,252 0,0162 0,9120 0,0933 0,0956 0,2032 0,1983 
TUPRS 1,0499 0,7197 0,2779 0,3862 0,6357 0,9189 1,8800 6,7642 0,1917 0,0533 
ZOREN 0,4878 0,9399 0,0601 0,0640 0,3008 1,2204 0,1662 2,7636 -0,4816 -0,0290 

Adım 2: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması: Tablo 4’de Normalize Edilmiş (Standart) Karar Matrisi, A 
matrisinin elemanlarından yararlanarak ve  (1) numaralı denklem kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 5: 2010 Dönemi Standart Karar Matrisi 

 Şirketler L1 B1 B2 B3 B4 B5 F1 F2 K1 K2 
AKENR 0,004 0,310 0,172 0,004 0,221 0,341 0,002 0,004 -0,010 -0,004 
AKSEN 0,010 0,339 0,148 0,004 0,241 0,247 0,003 0,009 0,021 0,008 
AKSUE 0,087 0,060 0,380 0,051 0,011 0,255 0,001 0,001 0,981 0,994 
ANELE 0,011 0,323 0,161 0,004 0,381 0,168 0,005 0,012 0,031 0,013 
AVTUR 0,995 0,004 0,426 0,962 0,006 0,001 1,000 0,998 -0,014 -0,015 
AYEN 0,010 0,244 0,227 0,007 0,106 0,282 0,002 0,004 0,046 0,028 
AYGAZ 0,013 0,146 0,308 0,017 0,182 0,231 0,013 0,018 0,034 0,028 
EMKEL 0,004 0,313 0,170 0,004 0,385 0,409 0,005 0,012 -0,016 -0,007 
GEREL 0,011 0,294 0,185 0,005 0,269 0,223 0,006 0,014 -0,023 -0,011 
IPEKE 0,018 0,112 0,336 0,024 0,145 0,209 0,004 0,005 0,077 0,069 
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PETKM 0,011 0,169 0,289 0,014 0,257 0,225 0,009 0,014 0,023 0,018 
TRCAS 0,043 0,013 0,419 0,267 0,015 0,274 0,001 0,001 0,059 0,066 
TUPRS 0,007 0,372 0,119 0,003 0,569 0,276 0,015 0,052 0,055 0,018 
ZOREN 0,003 0,486 0,026 0,000 0,269 0,367 0,001 0,021 -0,139 -0,010 
           

TOPLAM 1.227 3.184 3.367 1.366 3.056 3.506 1.066 1.164 1.126 1.194 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması: Bu adımda değerlendirme faktörlerine ilişkin 
ağırlık dereceleri ( Wi ) belirlenir. Daha sonra bir önceki aşamada hesaplanan normalize edilmiş (standart) 
değerler, ( Wi ) değerleri ile çarpılarak ağırlıklandırılmış standart değerler bulunur. 

Değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık dereceleri hesaplanırken öncelikle Tablo 5’deki her bir değerlendirme 
faktörünün (L1, B1, B2, B3 …) 14 karar noktasının işletmeye ait sütun değerleri toplanmıştır. Daha sonra 10 
kritere ilişkin bulunan bu değerler toplanarak toplam kriter değeri (20.255) hesaplanmıştır. Son olarak ise her bir 
kriterin sütun toplamı, kriterlerin toplam değerine bölünerek ağırlıklar hesaplanmıştır. Buna göre 2010 yılı 
değerlendirmede kriterlere ilişkin ağırlıklar W1=0.0606 (1.227/20.255), W2=0.1572(3.184/20.255) , 
W3=0.1662(3.367/20.255) , W4=0.0674(1.367/20.255) , W5=0.1509(3.056/20.255) , W6=0.1731(3.506/20.255) , 
W7=0.0526(1.066/20.255) , W8=0.0575(1.164/20.255) , W9=0.0556(1.126/20.255) , W10=0.0589(1.194/20.255), 
şeklinde hesaplanmıştır.Oluşturulacak ağırlıklı standart karar matrisi için,  R matrisinin sütunlarındaki değerler 
ilgili değerlendirme faktörü ağırlık değerleri ile çarpılmış ve V matrisinin sütunları hesaplanmıştır. Tablo 6’da 
enerji şirketlerinin 2010 dönemi ağırlıklandırılmış standart karar matrisi ve ideal A* ve negatif ideal A-çözüm 
setleri yer almaktadır. 

Tablo 6: 2010 Dönemi Ağırlıklandırılmış Standart Karar Matrisi 

Şirketler L1 B1 B2 B3 B4 B5 F1 F2 K1 K2 
AKENR 0.0002 0.0488 0.0285 0.0003 0.0333 0.0591 0.0001 0.0002 -0.0005 -0.0003 
AKSEN 0.0006 0.0532 0.0247 0.0002 0.0364 0.0427 0.0002 0.0005 0.0012 0.0005 
AKSUE 0.0053 0.0094 0.0631 0.0034 0.0017 0.0441 0.0000 0.0000 0.0545 0.0586 
ANELE 0.0007 0.0508 0.0268 0.0003 0.0574 0.0290 0.0002 0.0007 0.0017 0.0008 
AVTUR 0.0602 0.0006 0.0709 0.0649 0.0009 0.0001 0.0526 0.0574 -0.0008 -0.0009 
AYEN 0.0006 0.0384 0.0377 0.0005 0.0160 0.0489 0.0001 0.0002 0.0026 0.0016 
AYGAZ 0.0008 0.0229 0.0513 0.0011 0.0275 0.0400 0.0007 0.0010 0.0019 0.0017 
EMKEL 0.0002 0.0491 0.0282 0.0003 0.0580 0.0707 0.0003 0.0007 -0.0009 -0.0004 
GEREL 0.0007 0.0462 0.0308 0.0003 0.0406 0.0386 0.0003 0.0008 -0.0013 -0.0007 
IPEKE 0.0011 0.0177 0.0559 0.0016 0.0218 0.0361 0.0002 0.0003 0.0043 0.0041 
PETKM 0.0007 0.0265 0.0481 0.0009 0.0388 0.0390 0.0005 0.0008 0.0013 0.0011 
TRCAS 0.0026 0.0020 0.0696 0.0180 0.0022 0.0474 0.0000 0.0000 0.0033 0.0039 
TUPRS 0.0004 0.0585 0.0198 0.0002 0.0858 0.0478 0.0008 0.0030 0.0031 0.0010 
ZOREN 0.0002 0.0764 0.0043 0.0000 0.0406 0.0634 0.0001 0.0012 -0.0077 -0.0006 
           
MAX (A*) 0.0602 0.0764 0.0709 0.0649 0.0858 0.0707 0.0526 0.0574 0.0545 0.0586 
MİN  (A-) 0.0002 0.0006 0.0043 0.0000 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.0009 
           
Adım 4: İdeal ( *A ) ve Negatif İdeal ( −A ) Çözümlerin Oluşturulması: Bu adımda ideal A* ve negatif ideal A-

çözüm setleri oluşturulmuştur. A* seti için V matrisinin her bir sütunundaki en büyük değer, A-seti için V 
matrisinin her bir sütunundaki en küçük değer seçilmiş ve kümeler, kriterlerin amaca hizmet edişine göre 
düzenlenmiştir. 







 ∈∈= '* min(),(max JjvJjvA ijiij

i
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A  

Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması: Alternatifler arasındaki mesafe, n boyutlu Öklit (Euclidean) uzaklık 
yaklaşımından yararlanılarak bulunmaktadır. Her alternatifin pozitif ideal çözümden olan mesafesi ( *

iS ) ve 

negatif ideal çözümden olan ( −
iS ) ölçüsü (4) formülünden ve (5) formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

𝑆𝑖∗ = �0,1604; 0,1607; 0,1586; 0,1579; 0,1566; 0,1660; 0,1645; 0,1536; 0,1608;
0,1672; 0,1610; 0,1739; 0,1510; 0,1661 � 

𝑆𝑖− = �0,0865; 0,0796; 0,1137; 0,0845; 0,1354; 0,0725; 0,0714; 0,1059; 0,0767;
0,0696; 0,0749; 0,0835; 0,1149; 0,1065 � 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması: Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (
*
iC ) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal 

ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması  (6) 
formülde gösterilmiştir. 

2010 yılına ait *
iC  değeri 10 * ≤≤ iC  aralığında değer alır ve 1* =iC  ilgili karar noktasının ideal çözüme, 

0* =iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını göstermektedir. Tablo 6’da enerji 
şirketlerinin 2010 dönemi ideal çözüme göreli yakınlık değerleri hesaplanmaktadır. 

Tablo 7: 2010 Dönemi İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Değerleri 

Şirketler C* 
AKENR 0,0866 / (0,0866 + 0,1604) = 0,3505 
AKSEN 0,0796 / (0,0796 + 0,1608) = 0,3313 
AKSUE 0,1137 / (0,1137 + 0,1587) = 0,4174 
ANELE 0,0846 / (0,0846 + 0,1580) = 0,3487 
AVTUR 0,1354 / (0,1354 + 0,1567) = 0,4636 
AYEN 0,0726 / (0,0726 + 0,1660) = 0,3041 
AYGAZ 0,0714 / (0,0714 + 0,1645) = 0,3027 
EMKEL 0,1060 / (0,1060 + 0,1536) = 0,4082 
GEREL 0,0767 / (0,0767 + 0,1608) = 0,3230 
IPEKE 0,0697 / (0,0697 + 0,1673) = 0,2941 
PETKM 0,0750 / (0,0750 + 0,1610) = 0,3177 
TRCAS 0,0836 / (0,0836 + 0,1740) = 0,3245 
TUPRS 0,1149 / (0,1149 + 0,1510) = 0,4322 
ZOREN 0,1065 / (0,1065 + 0,1662) = 0,3906 

Daha sonra bulunan 𝐶𝑖∗değerleri büyüklük sırasına göre dizilerek karar noktalarının (alternatiflerin) önem sıraları 
belirlenmektedir. 
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Tablo 8: Enerji Şirketlerinin Puanları ve Sıralamaları 

ŞİRKETLER 
2010 

PUAN SIRA 
AVTUR 0.463583 1 
TUPRS 0.432156 2 
AKSUE 0.417443 3 
EMKEL 0.408242 4 
ZOREN 0.390573 5 
AKENR 0.350503 6 
ANELE 0.348665 7 
AKSEN 0.331314 8 
TRCAS 0.324497 9 
GEREL 0.322992 10 
PETKM 0.317722 11 
AYEN 0.304091 12 
AYGAZ 0.302747 13 
IPEKE 0.294107 14 

Tablo 8’de enerji şirketlerinin puanlarının sıralanmaları yer almaktadır. Buna göre; 2010 döneminde enerji 
şirketleri arasında, değerlendirme faktörlerinden seçilen 10 adet rasyoya bağlı olarak gerçekleştirilen analizde, en 
iyi performansı AVTUR, en kötü performansı da IPEKE enerji şirketleri gerçekleştirmektedir. 2010 dönemi enerji 
şirketleri “AVTUR(1),TUPRS(2), AKSUE(3), EMKEL(4), ZOREN(5), AKENR(6),ANELE(7), AKSEN(8), TRCAS(9), 
GEREL(10), PETKM(11), AYEN(12),AYGAZ(14), IPEKE(12),”  olarak sıralanmıştır. 

2010 yılı için yapılan çalışmalar sırasıyla 2011, 2012, 2013, 2014 içinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
tablo 9’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 9: (2010–2014) Yılları Arasında Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin “C” Değerleri ve  
                Başarı Durumu 
 

Sıra 
No 

2010 2011 2012 2013 2014 
C* ŞİRKET C* ŞİRKET C* ŞİRKET C* ŞİRKET C* ŞİRKET 

1 0.4635 AVTUR 0.3978 AKSUE 0.5156 TUPRS 0.5580 TUPRS 0.5765 TUPRS 
2 0.4321 TUPRS 0.3928 TUPRS 0.4707 AKSUE 0.4491 IPEKE 0.4446 AYGAZ 
3 0.4174 AKSUE 0.3000 AVTUR 0.3531 AYGAZ 0.4405 AYGAZ 0.4360 AVTUR 
4 0.4082 EMKEL 0.2893 AYGAZ 0.3508 PETKM 0.4059 PETKM 0.4064 IPEKE 
5 0.3905 ZOREN 0.2658 PETKM 0.3450 AVTUR 0.3989 GEREL 0.3800 GEREL 
6 0.3505 AKENR 0.2622 TRCAS 0.3290 ZOREN 0.3936 AKSUE 0.3573 ANELE 
7 0.3486 ANELE 0.2570 ZOREN 0.3017 IPEKE 0.3721 EMKEL 0.3446 PETKM 
8 0.3313 AKSEN 0.2539 GEREL 0.3000 EMKEL 0.3694 AVTUR 0.3428 ZOREN 
9 0.3244 TRCAS 0.2525 IPEKE 0.2970 GEREL 0.3513 ANELE 0.3314 EMKEL 
10 0.3229 GEREL 0.2485 EMKEL 0.2960 AKSEN 0.3406 ZOREN 0.3187 AKSEN 
11 0.3177 PETKM 0.2432 AKSEN 0.2797 ANELE 0.3355 AYEN 0.3004 AKENR 
12 0.3040 AYEN 0.2326 ANELE 0.2620 AYEN 0.3252 AKSEN 0.2829 AKSUE 
13 0.3027 AYGAZ 0.2320 AKENR 0.2491 AKENR 0.2790 AKENR 0.2768 AYEN 
14 0.2941 IPEKE 0.2203 AYEN 0.2114 TRCAS 0.2456 TRCAS 0.2440 TRCAS 

Tablo 9’da ideal çözüme göreceli yakınlığı sonucunda şirketlerin “C” değerleri verilmiştir. Tablo 10’da şirketler 
bazında yıllık değişim sıralama olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 10: (2010 – 2014) Yılları Arasında Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Başarı Durumunun 
                  Yıllar Bazındaki Değişimi 
 

Sıra 
No Şirketler TOPSIS SIRALAMA SONUÇLARI 

(2010-2014) ARASI HİSSE SENETLERİNİN BORSADAKİ   
İSTATİSTİKİ DEĞERLERİ 

FİYATLARINA AİT  
İSTATİSTİKİ DEĞERLERİ 

GETİRİLERİNE AİT  
İSTATİSTİKİ DEĞERLERİ 

2010 2011 2012 2013 2014 Ort. Std. Sapma Ort. Std. Sapma 
1 AKENR 6 13 13 13 11 1.780 0.609 -0.00076 0.0224 
2 AKSEN 8 11 10 12 10 3.654 0.948 -0.00069 0.0215 
3 AKSUE 3 1 2 6 12 5.457 1.150 -0.00050 0.0211 
4 ANELE 7 12 11 9 6 1.722 0.457 -0.00077 0.0203 
5 AVTUR 1 3 5 8 3 2.210 0.761 -0.00010 0.0433 
6 AYEN 12 14 12 11 13 1.652 0.347 -0.00020 0.0221 
7 AYGAZ 13 4 3 3 2 7.590 1.247 0.00077 0.0180 
8 EMKEL 4 10 8 7 9 1.494 0.590 -0.00034 0.0300 
9 GEREL 10 8 9 5 5 1.320 0.182 0.00018 0.0216 
10 IPEKE 14 9 7 2 4 3.072 1.276 -0.0012 0.0310 
11 PETKM 11 5 4 4 7 2.604 0.510 0.00062 0.0189 
12 TRCAS 9 6 14 14 14 2.400 0.461 -0.00045 0.0216 
13 TUPRS 2 2 1 1 1 38.986 8.045 0.00060 0.0206 
14 ZOREN 5 7 6 10 8 1.389 0.432 0.00001 0.0267 

Analiz sürecinde yıllık olarak 14 şirket için “C” değerleri elde edilmiş ve çıkan sonuçlarına göre her yıl 14 şirket 
kendi aralarında sıralanmıştır. Çalışmanın 2. kısmında hisse senetlerine ait 5 yıllık ortalama fiyatları ve getirileri 
standart sapmalarıyla beraber tabloda gösterilmiştir. TOPSIS sonuçlarında sıralama olarak önde olan şirketlerden 
TUPRS, AYGAZ, IPEKE, AKSUE, AVTUR gibi firmaların 5 yıllık ortalama hisse fiyatlarının yüksek olduğu 
görülmektedir.  Bu sonuç diğer bir şekilde ifade edildiğinde mali analizde yararlanılarak şirket oranlarının 
kullanılmasıyla elde edilen TOPSIS sonuçlarında karşılaştırmalı olarak iyi olan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının 
yüksek olduğu söylenebilir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında bu sonuca dayanarak şirketlerin TOPSIS 
sonuçlarından elde edilen “C” değerleri ile şirketlerin hisse senedi ortalama getirileri arasında bir ilişki olup 
olmadığı panel veri analizi ile test edilmiştir. Bunun için değişken olarak seçilen TOPSIS skorları (“C”)  ile yıllık 
ortalama hisse senedi getirileri arasında kısa dönemli bir ilişkinin olup olmadığını test etmeden önce her iki 
değişkene ait birim kök testleri yapılarak serilerin durağan olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun 
için panel veri analizinde kullanılan Levin,Lin&Chu t* , ADF, PP (1979) birim kök testleri değişkenler için 
uygulanmıştır.  

Tablo 11: Değişkenlerin Birim Kök Test Sonuçları (Düzeyde) 

Değişkenler Levin, Lin &Chu t* ADF PP 

Getiri 
-16.1609 66.1824 73.5161 
(0.000) (0.000) (0.000) 

C -26.4338 62.5441 86.7031 
0.000 0.000 0.000 

 
Değişkenlere ait durağanlık test sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir. Birim kök için testler aşağıda verilmiştir. 
H0: Değişken durağan değildir. Seriler birim kök içermektedir. 
H1: Değişken durağandır. Seriler birim kök içermezler. 

Tablo 11’e bakıldığında %1 anlamlık düzeyinde H0 hipotezinin reddedildiği görülmektedir. Getiri ve “C” için Levin, 
Lin &Chu t*, ADF ve PP testlerinde olasılık değerleri (0.000) olup (0.05)’den küçüktür. Buda değişkenlerin birim 
kök içermediği yani değişkenlerin durağan olduğu anlaşılmaktadır. 

Değişkenlerin durağanlık analizinden sonra değişkenler arasında kısa dönemli bir eş-bütünleşme (Kointegrasyon) 
olup olmadığı test edilmiştir. Eş-bütünleşme sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12: Getiri ve C Değişkenleri Arasındaki Panel Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

Test Türleri Test İstatistikleri İstatistik Değeri Olasılık 

Pedroni (Engle- GrangerBased) 

Panel v- İstatistiği -2.0135 0.9780 
Panel rho-İstatistiği -0.9434 0.1727 
Panel PP-İstatistiği -12.1055 0.0000 
Panel ADF-İstatistiği -9.6222 0.0000 
Grup rho-İstatistiği 0.9973 0.8407 
Grup PP-İstatistiği -16.8388 0.0000 
Grup ADF-İstatistiği -12.1996 0.0000 

Kao(Engle-GrangerBased) ADF -10.6018 0.0000 

Değişkenler arasındaki Eş-bütünleşme testinde test şekli olarak sabitteki eş-bütünleşme sonuçlarına Tablo 12’de 
yer verilmiştir. Trenddeki test için 5 yıllık veri aralığı anlamlı sonuçlar vermemektedir. Bunun için eş-bütünleşme 
sonuçlarını anlamlı şekilde veren sabitteki kısa dönemli etkileşim test edilmiştir. Bunun için yaygın olarak 
kullanılan Pedroni ve Kao testleri yapılmıştır. Pedroni (Engle- GrangerBased) test sonuçlarında Panel PP-İstatistiği, 
Panel ADF-İstatistiği, Grup PP-İstatistiği ve Grup ADF-İstatistiğinde Olasık değerleri (0.05)’in altında çıkmıştır. 
Bununla birlikte Kao (Engle-GrangerBased) testinde ADF değerinin olasılık değeri (0.05)’in altında çıkmıştır. Bu 
sonuçlara göre her iki testde kısa dönemde “getiri” ve “C” arasında bir eş-bütünleşmenin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yani kısa dönemde “Getiri” ve  “C” arasında bir etkileşim vardır. Değişkenler arasındaki eş-
bütünleşme sonuçlarından sonra değişkenler arasındaki nedensellik analizi için Granger Nedensellik testi 
yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 13’de gösterilmiştir. 

Tablo 13: Değişkenler arasındaki Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Modeller Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken F İstatistiği Olasılık Değ. Etki 
1 Getiri C 2.6245 0.1112 YOK 
2 C Getiri 1.8379 0.1809 YOK 

Tablo 13’de Granger Nedensellik testi sonuçlarına bakıldığında bağımlı değişken Getiri olarak alındığında bağımsız 
değişken “C”değeri olarak alındığında olasılık değerinin (0.1112)’i olup (0.05)’den büyük olduğundan dolayı “C” 
için Getirinin bir sebebi olmadığı söylenebilir. Yine aynı şekilde “C” bağımlı değişken olduğunda Getiri bağımsız 
değişken olduğunda olasılık değeri (0.1809) olup (0.05)’den büyük olduğundan Getiri için “C” nin bir sebebi 
olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığını görülmektedir. 

9. SONUÇLAR 
Tablo 10 sonuçlarına bakıldığına şirketlerinin sıralamada gösterdikleri performansla hisse fiyatları arasında 
doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu sonuca mali analiz açısından başarılı finansal oranlara sahip 
şirketlerin hisse senedi fiyatlarının finansal piyasalarda yüksek fiyatlanmaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında 
TOPSIS sonucu olan “C” değerleri ile şirketin hisse senedi getirileri arasındaki kısa dönemli bir ilişki olup olmadığı 
test edilmiştir. Tablo 12’deki sonuçlara bakıldığında değişkenler arasında bir eş-bütünleşmenin olduğu 
görülmektedir. Tablo 13’e baktığımızda her ne kadar değişkenler arasında bir eş-bütünleşme olsa da 
değişkenlerin bir birinin açıklayıcısı olmadığı sonucuna erişilmiştir. Değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi 
tespit edilememiştir. Her bir değişken diğer bir değişkenin granger’ı (sebebi) değildir. Sonuç olarak kısa dönemli 
bir ilişkinin olmadığına ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle şirketlerin o yılki mali performans ölçüt değerleri ile o yıl için 
hisse senedi getirileri arasında bir etki olmadığına ulaşılmıştır. 

Finansal piyasa yatırımcıları hisse senedine yatırım yaparken sadece şirket mali verilerine bakarak yatırım 
yapmamaktadır. Yatırımcılar birden fazla nedenden etkilenerek yatırım yapmaktadır. Yatırımcı beklentisi, hisse 
senedinin gelecekte durumu, spekülatif hareket gibi bir çok faktör hisse senedi yatırımcısını etkilemektedir. 
Çalışmamızda bir kısıt da sürenin kısa olmasıdır. Ayrıca yatırımcılar homojen yatırım setine sahiptir. Hisse senedi 
yatırımcısı için sadece bu 14 şirket arasında bir yatırım tercihi yoktur.  
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ABSTRACT 
Supervisors are known to play significant role in instilling trust within the organizations. Following this corollary, the aim of this study is to 
investigate the effect of laissez-faire leadership on employees’ trust in their organizations. Known as “absence of leadership”, laissez-faire 
leadership is one of the ineffective and destructive leadership styles, which is assumed to erode the trust both in supervisors and 
organizations. Data were collected mostly from engineers (sample size =129) working in a public organization, conducting scientific and 
technological research on mineral exploration and geology. The finding including both correlation coefficients and results of structural 
equation modeling revealed that the experience of laissez-faire leadership by an immediate supervisor was strongly associated with 
reduced level of trust in organizations. More specifically, when a supervisor fails to satisfy to the expectations of subordinates by lack of 
presence and involvement, those behaviors seem to erode the employees' feelings of trust toward their organizations. This finding could 
be explained with the premises of psychological contract breach. Employees perceiving their supervisors reluctant or incompetent to 
satisfy their needs seem to lose their confidence that the organization would abide by the initial promises had been made, which wears 
away the trust in organization as time passes.  
 

Key Words: Trust, organizational trust, leadership, laissez-faire leadership, ineffective leadership. 
JEL Classification: M10, M12, M54. 
 

 

1.INTRODUCTION 
Recent years have witnessed a surge of interest in the analysis of trust. Many studies tried to pinpoint the 
antecedents and correlates of trust, especially in organizational settings. This increased attention could be 
attributed to the impact of trust on gaining and sustaining competitive advantage. In a number of studies, trust 
was found to increase profitability, reduce turnover rates (Davis, Schoorman, Mayer, & Tan, 2000), and 
enhance cooperation (Dirks & Ferrin, 2001), commitment and motivation (Brockner, Daly, Martin, Siegel & 
Tyler, 1997; Tyler, 2000). Despite these positive consequences and suggestions made to foster the trust, many 
organizations still suffer from lack of trust. Lazarus and Salem (2005) claimed that four in five employees had 
suspicions about the intentions of the organizations. Similarly, Reina and Reina (2007) reported that nine out of 
every 10 employees have reported experiencing some sort of breach of trust in the workplace on a regular 
basis. Given the fact that the feelings of distrust and cynicism could erode employee loyalty; thereby make 
employee retention difficult, new studies are needed to understand how management, particularly managers / 
leaders play a role in the development of trust.  

The aim of this study is to investigate the effect of laissez-faire leadership on organizational trust using the data 
obtained from engineers in a Turkish public organization. So far, researchers focused mostly on constructive 
leadership styles such as authentic, ethical, transformational leadership style, although examples of destructive 
leadership are more prevalent in work life. As Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland and Hetland (2007) noted 
empirical research on destructive leadership behaviors is relatively limited despite the plausible devastating 
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consequences for subordinates and organization. Known as “absence of leadership” (Bass & Avolio, 1990), 
laissez-faire leadership could be regarded as a special type of destructive leadership since laissez-faire leaders 
do not show interest in subordinates’ needs, take decisions and give feedback on time. These leaders are not 
able to meet the legitimate expectations of their followers/ subordinates, therefore they are argued to create 
role conflicts, role ambiguities (Kelloway, Sivanathan, Francis & Barling, 2005) and disagreements with 
coworkers (Skogstad et al., 2007). Although the destructiveness and negative side of laissez-faire leadership has 
been acknowledged by researchers, only limited number of studies (e.g., Kelloway et al., 2005; Skogstad et al., 
2007) addressed the negative consequences of laissez-faire leadership on subordinates and organizations. This 
study aims to reveal whether experiencing laissez-faire leadership is associated with reduced levels of trust in 
organizations. In particular, the study addresses the plausible effect of absence of leadership on employee’s 
confidence to their organizations. As indicated before, extant literature (e.g., Joseph & Winston, 2005; Martins 
Marques de Lima Rua, & Costa Araújo, 2013) has mostly focused on the effect of constructive leadership on 
employee’s trust in supervisors and organizations.  However, to our knowledge, only limited number of studies 
(e.g., Gillespie & Mann, 2004) addressed the impact of destructive and passive leadership (including laissez-
faire leadership) on trust. As Gillespie & Mann (2004) noted, it is informative to understand common 
leadership practices that may adversely affect trust. Therefore revealing the effect of laissez-faire leadership on 
organizational trust could contribute to extant literature. This study could provide insights about how laissez-
faire leadership is perceived and how it influences the organizational trust in Turkey, which is argued to differ 
from Western societies in terms of leadership practices accepted and enacted (see., Fikret-Pasa, Bodur & 
Kabasakal, 2001). Turkish culture, characterized with high collectivism and power distance (Hofstede, 1980), 
supports paternalistic leadership, in which leader acts a like a father to the followers (Kabasakal & Bodur, 
1998). Studies investigating the leadership styles in Turkey reported that Turkish managers show parental 
consideration toward their subordinates (e.g., Aycan & Fikret-Pasa, 2003), and exhibit nurturing and 
authoritarian behaviors at the same time. As in other countries, much of the interest has been devoted to 
investigate the prevalent leadership styles in Turkey; however less attention has been directed to the 
investigation of ineffective and destructive leadership styles like laissez-faire leadership. In one study, Pasa et 
al. (2001) found positive relationship between collectivist values and the prevalence of paternalistic and laissez-
faire leadership styles in Turkish organizations. The researchers noted that laissez-faire leadership was not 
regarded as a desirable leadership style by Turkish employees. Following this corollary, it seems necessary to 
investigate how employees react to laissez faire leadership. By investigating the effects of laissez faire 
leadership on trust, this study aims to contribute existing literature.  

In the following sections, firstly laissez-faire leadership and organizational trust will be explained, and then the 
relationship between these concepts will be discussed using theories and the results of existing studies. After 
this brief literature review, methodology and results of the study will be presented together with the 
implications of the results. 

2.LITERATURE REVIEW 

2.1.Concept of Laissez-Faire Leadership 

The French term “laissez-faire” is mostly used in economics and political sciences to define a policy of minimum 
governmental interference in the economic affairs of individuals and society (Encyclopædia Brittannica, nd).  In 
leadership literature, laissez-faire refers to a “hands-off, let things-ride” approach (Northouse, 2010) to 
influencing individuals in the workplace.  Bass and Avolio (1990) describe laissez-faire leadership as “the 
absence of leadership” and “the avoidance of intervention”. Laissez-faire leaders tend to behave as if they are 
abdicated from the responsibilities and duties assigned to him /her (Lewin, Lippit & White, 1939). This 
leadership style resembles “impoverished management” detailed by Blake and Mouton (1985) by describing a 
leader exerting minimal effort to get required work done and showing minimal concern for subordinates 
(Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). According to Lewin et al (1939), although laissez faire leaders have been 
nominated to leadership positions and physically occupy these positions, they ignore the responsibilities and 
duties assigned to them. Based on this, laissez-faire leadership should be regarded not only as “lack of 
presence”, also as “zero leadership”.  
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Although Schyns and Schilling (2013) disagree with this claim, Einarsen et al (2007) regards laissez-faire 
leadership as a form of destructive leadership. Einarsen and colleagues (2007) argue that laissez-faire 
leadership violates the legitimate interests of the organizations and their employees by undermining 
organizational objectives and /or subordinates well-being. Bass and Avolio (1997) on the other hand, regards 
laissez-faire leadership as an ineffective leadership style together with active corrective leadership (leading by 
monitoring and focusing on mistakes) and passive corrective leadership (waiting for things to go wrong before 
intervening).  

2.2.Concept of Organizational Trust 

The “trust” literature is plagued by an abundance of definitions, which seem to make the defining features and 
dimensions of trust are still open to debate. So far, the concept of trust has been defined by different 
disciplines such as sociology, psychology and administrative sciences. Most cited definitions of trust, however, 
seem to share some conceptual and linguistic commonalities. Most conceptualizations of trust emphasize risk 
or vulnerability (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). For example, Mayer, Davis and Schoorman (1995) 
define trust as "the willingness of a person to be vulnerable to the actions of fellow coworkers whose behavior 
and actions that person cannot control.” (p.709). Similarly, Doney, Cannon and Mullen (1998) conceptualize 
trust as "willingness to rely on another party and to take action in circumstances where such action makes one 
vulnerable to the other party"(p.604). Based on the discussions in the literature, one can assume that trust 
exists when one party is willing to make themselves vulnerable to the discretionary behavior of other party 
(Pirson & Malhotra, 2010).  

In the early studies, trust has mostly been studied at a general level without acknowledging the different 
referents. However as Dirks and Skarlicki (2004) point out, identification of the different referents of trust such 
as organizational, supervisory or coworker trust enables organizations to better leverage the benefits of trust 
given the fact each type of trust has its own unique antecedents and consequences. Acknowledging the 
differences in referents of trust, researchers have started to analyze coworker, organizational and supervisor 
trust separately. In this study, we will focus on organizational trust, which could argued to be different from 
supervisor or coworker trust in terms of abstraction level. Like other referent of trust, many definitions of 
organizational trust have been offered. For example, Schoorman, Mayer, and Davis (2007) conceptualize 
organizational trust (i.e., trust in an organization) as “employees' willingness to be vulnerable to their 
organization's actions or policies”. In a way, organizational trust represents employees' confidence and 
expectations about the actions of their organization (Lin, 2010).  

The existence of trust in organization has been reported to be associated with number of positive outcomes. 
Conversely, the absence or loss of organizational trust usually results in the loss of highly qualified employees 
to other organizations, a loss of interest among employees in the job and organization, and increased levels of 
absenteeism and tardiness (Kowalski & Cangemi, 1993; cited in Hollander Vineburgh, 2010). Besides that as 
Currall and Epstein (2003) argue, it is almost impossible for organizations to regain trust once it has been lost.  
Trust has become a rare resource, which every organization should strive to obtain and maintain in today’s 
business world. Therefore, understanding the development of trust within the organization has gained utmost 
importance in the last decades.  

2.3.Relationship between Laissez-Faire Leadership and Organizational Trust 

Leaders or managers are believed to play primary role in establishing and developing trust in organizations 
(e.g., Creed, Miles, Kramer & Tyler, 1996; Fairholm, 1994; McAllister, 1995). As Lewin (1999) pointed out 
leaders / managers could create culture of trust by creating sense of credibility (i.e., doing what they say they 
are going to do) and showing consistency (i.e., behave in a predictable way). It is also argued that some leader 
behaviors such as clarifying shared purpose, direction and vision, providing frequent and timely communication 
and ensuring high quality interpersonal relationships enable the development of culture of trust (Cufaude, 
1999). Furthermore, leaders were found to build trust in organizations by making their positions clearly known, 
supporting the employees and articulating and consistently implementing a particular direction (Northhouse, 
2011).    
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Although effective leadership enables the development of trust within the organizations, the other side of the 
coin is also possible. Burris, Deter and Chiaburu (2008) claim that negative feelings toward the supervisor could 
spill over to the feelings toward the organization, thereby make feelings and attitudes about organization 
negative. This claim could be reasonable because employees perceive their supervisor as the representative of 
their organization, which may lead them to generalize the negative feelings toward him/her to organization. 
Besides that working with undesirable, incompetent or destructive supervisors could create perception among 
employees that the organization does not intervene to protect themselves (Schyns & Schilling, 2013). Day by 
day, such negative feelings could erode the trust in organizations. In line with above arguments, Gillespie and 
Mann (2004) reported negative relationship between laissez-faire leadership and trust in supervisors, which is 
argued to be closely associated with trust in organizations. The researchers claims that, through their 
avoidance of taking an active leadership role, passive and laissez-faire leaders lose the opportunity to build 
trust of their followers or even such a trust already exits, this ineffective leadership erodes that trust as the 
time passes.  

The concept of psychological contract (Rousseau, 1989) could explain the plausible relationship between 
laissez-faire leadership and trust, including trust in organizations. Psychological contract reflects an individual’s 
beliefs about the terms and conditions of a reciprocal exchange agreement between that person and another 
party (Rousseau, 1989). If employees perceive that their organizations or supervisors fail to fulfill the promised 
obligations, they experience a psychological contract breach (Rousseau, 1989; cited in Robinson, 1996), which 
could adversely affect their job satisfaction and commitment. According to Rousseau (1989), psychological 
contract breaches results in erosion of trust by undermining two important foundations of trust. Integrity, 
which reflects “perceived consistency of another’s actions and the extent to which another’s actions are 
congruent with his /her word” (Mayer et al, 1995, p.719), constitutes one of the key elements of trust. 
According to Robinson (1996), when employee perceives an inconsistency between the managers’ words and 
actions, that is s/he thinks that manager is lack of integrity, s/he loses confidence that the contributions made 
today will be reciprocated by the organization in the future. By failing to fulfill the promised obligations (i.e., 
not showing concern for employees, not providing guidance), laissez-faire leaders or managers could seem 
inconsistent to employees, which would undermine judgments about their integrity and cause psychological 
contract breaches. As a result, employees’ trust in both managers and organizations could erode. In addition to 
perceived integrity, psychological contract breaches give damage to interpersonal relations by raising question 
marks about perceived benevolence of supervisors or management. When leaders / supervisors violate 
psychological contracts, they undermine “respect” and “concern for one’s welfare”, which constitute building 
blocks of any trusting relations. By showing no benevolence and effort to enhance the welfare of their 
subordinates, laissez-faire leaders/supervisors could violate the psychological contract between employees and 
organizations; which could result in loss of trust in both themselves and organizations.  

The arguments about psychological contract breach and its plausible effects on trust together with the 
empirical findings showing leaders’ / managers’ play primary role in establishing and developing trust in 
organizations (e.g., Creed, Miles, Kramer & Tyler, 1996; Fairholm, 1994; McAllister, 1995) lead us to 
hypothesize: 

Hypothesis: Experiencing laissez-faire leadership by one’s immediate superior/supervisor is associated with 
lower levels of trust in organizations. 

3.METHOD 

3.1.Participants and Procedure 

In this study, data were collected from a Turkish public organization, conducting scientific and technological 
research on mineral exploration and geology. Although the organization employs both white and blue collar 
employees, only white collar employees, mostly engineers were included to the study.  We preferred this 
sample group because the participants were working at teams, having designated team leaders. We believe 
that people working at team- based structure are in a better position to assess the leadership style of their 
supervisors or leaders.  
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Before data collection, aims of the study were introduced to participants. Confidentiality and anonymity of 
their answers were ensured in order to eliminate the concerns about evaluating their supervisors. Employees 
willing to give sincere responses were asked to take part in study; therefore no incentives were offered to 
ensure higher participation. The data collection was based on convenience, meaning that people who were 
present at the time of data collection took part in the study. Out of one hundred fifty questionnaires, one 
hundred twenty nine questionnaires were returned (response rate: 86%). However, one questionnaire form 
was excluded from the analyses because of the high number of missing answers.  

Majority of the participants were male (n= 92; 72%), married (n= 93; 73%) and highly educated (having mostly 
undergraduate: 63% and graduate degrees: 35%, only 2% high school degree). Approximately 36% of the 
participants were between 26-35; 24% between 36- 45 and % 28 between 46-55 years old. They were working 
in engineering and managerial positions (67%), while the remaining ones were working in other positions 
(23%). Most participants stated that they were working with their current supervisors more than one year (82.8 
%); therefore they were in a position to assess the leadership style of their supervisors. 

3.2.Measures 

In the self-report survey, we asked participants to evaluate items related to organizational trust, laissez-faire 
leadership and demographics. Demographic information (i.e., marital status, gender, education level, tenure, 
position, working time with supervisor) was asked to understand the participants’ profile and control for their 
plausible effects on organizational trust.  

Organizational Trust:  In this study, organizational trust was measured with 12 item Organizational Trust 
Inventory developed by Nyhan and Marlowe (1997) and 4-item inventory developed by Cummings and 
Bromiley (1996). Items measure people's confidence to their organization about its willingness to act according 
to their interests.  Sample item was “I think people in this organization tell the truth in negotiations”. 
Respondents rated 7-point Likert scale ranging from “strongly disagree (1)” to “strongly agree (7)” with higher 
scores indicative of higher level of trust in organizations. As it can be seen from Table XXX, the reliability of the 
scale (α = .91) was well above the criteria suggested by Nunnally (1978).  

Laissez-Faire Leadership:  Laissez faire leadership behavior was measured using 4-items from Multifactor 
Leadership Questionnaire of Bass and Avolio (1990). Sample items were: “Has avoided telling me how to 
perform my job”; “Has steered away from showing concern about results”. Responses to items are measured 
on a 5-point scale (not at all, once in a while, sometimes, fairly often, frequently if not always) in which higher 
scores are indicative of higher level of laissez-faire leadership. The reliability of the scale (α = .81) was found to 
be satisfactory.   

3.3.Analyses 

In this study, full-structural equation modeling was used to analyze the structural relationship between 
measured variables (i.e., questionnaire items) and latent constructs (organizational trust and laissez-faire 
leadership). This modeling technique enables researchers to combine confirmatory factor analysis and multiple 
regression analyses by testing measurement and structural models simultaneously. Through measurement 
model, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to determine whether the number of factors (i.e., 
constructs) and the loadings of the items in the questionnaire were in line with the two-factor structure. After 
examining the factor structure, hypothesized relation between trust and laissez-faire leadership was tested 
through structural model. All analyses were conducted with AMOS 17 (Arbuckle, 2008), which provides 
maximum likelihood parameter estimates of specified paths (relations) and several indices of fit (i.e., chi square 
ratio, goodness of fit index-GFI, comparative fit index-CFI, root mean square approximation-RMSEA). 

The significance of factor loadings and hypothesis was assessed by means of standardized estimates and t-
values. Degree of fit between model and data was examined with the robust statistics (i.e., chi square, chi 
square ratio, CFI, GFI and RMSEA). Although insignificant chi-square (χ2 ) value is considered as a sign of good 
fit, Bryne (1998) suggests researchers to accept small χ2 value (relative to its degrees of freedom) as an 
indication of good fit, considering the sensitivity of χ2 value to sample size. Following the suggestion of 
Schermeller, Moosbrugger, and Müller, (2003), χ2/df values between 0 and 2 were accepted as an indication of 
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good fit; between 2 and 3 as an indication of acceptable fit.  For CFI, values of greater than .90 were initially 
regarded as indication of  good fit (Bentler, 1990), however, recently a value exceeding this cut off was 
suggested in order to prevent Type I error (i.e., ensure that mispecified models are not accepted) (Hu and 
Bentler, 1999). For the other criterion, RMSEA, values of less than .05 were considered evidence of a good fit, 
between .05 and .08 a fair fit, between .08 and .10 a mediocre fit, and greater than .10 a poor fit (MacCallum, 
Browne, & Sugawara, 1996).  

4.RESULTS 

4.1.Results of Preliminary Analysis 

Before proceeding to main analysis, organizational trust and laissez-faire leadership were examined for 
accuracy of data entry, missing values and normality. Firstly, missing values were replaced with mean of 
respective items. Secondly, univariate and multivariate normality were assessed with Kolmogorov –Smirnov 
and Mardina coefficient tests respectively and no severe violations of normality were detected.   

After aforementioned data screening, we examined the reliability estimates. The internal consistency of the 
items was found to be satisfactory for laissez-faire leadership (Cronbach’s α = .81). For organizational trust, 
however, four items were found to decrease internal consistency. It was realized that these four items were all 
negatively worded items. In order not to experience problems, these items were excluded from the further 
analyses. With the remaining items (n=11), trust scale turned out to be highly reliable (Cronbach’s α = .91). 
After reliability analysis, we computed the composite scores by taking the mean of the responses to trust and 
laissez-faire items. By using these composite scores, we examined the correlations between study variables and 
demographics (see Table 1 for correlations). Neither trust nor laissez-faire leadership was found to be 
significantly related to demographic variables (i.e., gender, age, marital status, tenure and amount of years 
working with current supervisor). Consistent with the expectation, laissez-faire leadership and organizational 
trust was found to be negatively correlated (r = -.49, p < .01).  
 

Table 1: Descriptive Statistics of Study Variables 

 Mean SD α 1 2 3 4 5 6 7 
1. Gender -- -- -- 1       
2.Age -- -- -- .17* 1      
3.M.Status -- -- -- -.03 .28** 1     
4.Tenure -- -- -- .12 .67** .23** 1    
5.W.T.Sup -- -- -- .08 .33** .27** .39** 1   
6.L.F.Leader 1.45 3.84 .81 .11 .02 -.08 .01 -.01 1  
7.Trust 1.04 1.27 .91 -.06 .03 .11 -.06 .06 -49** 1 
Note. Gender: 1=Women; 2= Men; Age: 1= 18-25 years ; 2= 26-35 years; 3= 36-45 years; 4= 46-55 years; 5= 56 and above years. M. Status: 
1= Single; 2= Married; Tenure: 1= less than 1; 2= 1-3 years; 3= 4-7 years; 4= 8-12 years; 5= 13-18 years; 6= 19-25 years; 7= 26 and above. 
Working Time with Supervisor (W.T.Sup): 1= less than 1; 2= 1-2 years; 3= 3-5 years; 4= more than 5 years. Laissez Faire Leadership 
(L.F.Leader): Measured with 5-point scale; Trust: Measured with 7-point scale. *: significant at .05 level; ** significant at .01 level. 
 

4.2.Results of Main Analysis 
As indicated before, we used full-latent modeling, which includes both measurement and structural models. In 
measurement model part, two latent variables (i.e., laissez-faire leadership and trust) were hypothesized to be 
measured with 15 items and these latent variables were not allowed to co-vary. Initial results indicated poor-
fitting model (χ2 (89) = 218.11, p <.05; χ2 /df = 2.45; CFI = .87; GFI =. 83, RMSEA =.11). The modification indices 
suggest adding covariances between error terms of trust items. Since these items were supposed to measure 
same construct (i.e., trust), six error covariances were added to the model.  After this modification, the model 
improved substantially as evidenced by significant chi-square change (Δ χ2 (6) = 88.14; p <.01). Revised model 
had an acceptable level of fit to the data (χ2 (83) = 129.97, p <.05; χ2 /df = 1.57; CFI = .95; GFI =. 89, RMSEA 
=.07).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3293252/#R1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3293252/#R23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3293252/#R23
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After assessing model fit, the pattern of factor loading was examined using parameter estimates  As seen in 
Table 2, all items loaded satisfactorily on their respective factors, meaning that the item and construct relations 
turned out to be as expected. After assuring that items were able to measure organizational trust and laissez-
faire leadership, the significance of hypothesized relation was examined. As hypothesized, laissez-faire 
leadership positively predicted the organizational trust (β = -.56; p<.01), rendering the study hypothesis 
supported. 

Table 2: Results of Full Latent Modeling 

Path from _to ___ B SE (b) β 
Trust to T1 .78 .14 .52** 
Trust to T2 .92 .14 .63** 
Trust to T3 .96 .13 .68** 
Trust to T4 1.14 .15 .72** 
Trust to T5 1.15 .13 .80** 
Trust to T6 .67 .13 .48** 
Trust to T7 1.12 .14 .75** 
Trust to T8 1.16 .14 .76** 
Trust to T9 1.20 .14 .80** 
Trust to T10 .73 .12 .51** 
Trust to T11 1.00 -- .72** 
LFL to LFL1 1.39 .20 .78** 
LFL to LFL2 1.20 .17 .80** 
LFL to LFL3 1.04 .17 .66** 
LFL to LFL4 1.00 -- .66** 
L.F.Leadership >>Trust -.83** .18 -.56** 
Note. LFL: Laissez-faire leadership. ** significant at .01 level. 
 

Since the sample size was relatively small, we conducted bootstrapping analysis to verify aforementioned 
results. The bootstrap estimates presented in Table 3, were based on 1000 bootstrap samples. As seen from 
the table, none of the percentile confidence intervals included zero, which supported our conclusion that the 
effect of laissez-faire leadership on organizational trust was significant at the .05 level. Besides confidence 
intervals, AMOS reported significant p-values for the bias corrected bootstrap method. The bootstrapping 
results confirmed the findings of path analysis mentioned above. 
 

Table 3. Results of Bootstrapping 

 Bias Uncorrected 95 % CI Bias Corrected 95 % CI 
Path from __ to ___ Lower Upper   p Lower Upper P 
LF leadership toTrust -.70 -.39 .002 -.70 -.39 .002* 
Trust to T1 .34 .65 .002 .35 .66 .001* 
Trust toT2 .52 .74 .002 .52 .74 .002* 
Trust toT3 .57 .77 .002 .57 .77 .003* 
Trust toT4 .58 .82 .002 .59 .82 .001* 
Trust toT5 .69 .88 .002 .69 .88 .003* 
Trust toT6 .29 .64 .002 .29 .63 .003* 
Trust toT7 .63 .84 .002 .62 .83 .003* 
Trust toT8 .65 .85 .002 .64 .85 .003* 
Trust toT9 .71 .88 .002 .70 .87 .004* 
Trust toT10 .34 .65 .002 .35 .65 .001* 
Trust toT11 .61 .82 .002 .61 .82 .002* 
LFL to LFL1 .67 .89 .002 .66 .88 .003* 
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LFL to LFL2 .68 .90 .002 .67 .90 .002* 
LFL to LFL3 .49 .80 .002 .47 .80 .003* 
LFL to LFL4 .49 .78 .002 .48 .77 .003* 
Note: All values are standardized estimates. CI : confidence interval. * significant at .01 level based on 1000 bootstrap samples 

4.3.Discussion 
The main aim of this study is to investigate the effect of laissez-faire leadership on organizational trust. To our 
knowledge, empirical studies have not studied the relationship between laissez-faire leadership and 
organizational trust so far. However, a number of empirical studies have reported relatively strong relationship 
between constructive leadership styles (i.e., transformational leadership and ethical leadership) and trust in 
organizations. Since the absence of constructive leadership and associated behaviors could suggest the 
existence of laissez-faire leadership, we expected to obtain negative relation between laissez-faire leadership 
and organizational trust. In line with this expectation, the experience of laissez-faire leadership by an 
immediate supervisor was strongly associated with reduced level of trust in organizations. Both correlation 
coefficients and results of structural equation modeling support the assumption that when a supervisor fails to 
satisfy to the expectation of subordinates by lack of presence and involvement, these behaviors may erode the 
trust employees feel toward their organizations. Being the representative of the organization, supervisors’ lack 
of consideration seems to be regarded by employees as reflection of organizations’ indifferent approach to 
themselves. Negative perceptions regarding the organizations, in turn, manifest itself as lack of trust in these 
organizations. As Burris et al (2008) claim, negative feelings toward the supervisors seem to spill over to the 
feelings toward the organizations, thereby erode the confidence in those organizations.  

The negative effect of laissez-faire leadership on organizational trust seems to support the arguments of 
Einarsen et al. (2007) about the destructiveness of laissez-faire leadership. As the researchers asserted, it 
seems that leaders fail to support the legitimate interests of organizations and employees by ignoring the 
responsibilities and duties assigned to them and showing little or no concern for employees’ wellbeing. 
Employees seem to perceive this inactive, ignorant and ineffective leadership as a sign of psychological 
contract breach, such that organization failed to fulfill the promised obligations. As Robinson (1998) argues, the 
trust in management and organization erodes in response to contract breaches because employees question 
the benevolence and integrity of management.  

5. CONCLUSION 

Shockley-Zalabak et al. (2000) argue that organizations with high levels of internal trust are more successful, 
adaptive and innovative than organizations with low level of trust or characterized with distrust. Given the fact 
that trust is mostly depended on supportive behaviors of leader or managers (Gimbel, 2001; Tschannen-Moran 
& Hoy, 1998), leadership training and development programs should be designed to equip leaders with the 
skills to follow more active leadership. In training programs, the leaders or managers should be informed about 
the importance of satisfying legitimate interests of the organizations and its stakeholders, especially the 
interests of employees. By giving timely feedback and decisions, using fair procedures and rewards, managers 
could follow more active leadership and as a result gain the trust of the employees both for themselves and the 
organization.  

While interacting with employees and designing organizational procedures, giving special attention to three 
primary antecedents of trust (i.e., ability, benevolence and integrity) could be a good starting point for 
cultivating culture of trust.  Managers could promote perceptions of “benevolence” by showing genuine 
concern for employees’ concerns. For instance, rather than establishing reward structures characterized with 
"zero sum games", managers could distribute monetary and non-monetary rewards based on collaboration and 
performance, which would enhance perception of fairness and benevolence. Besides that by providing credible 
and honest information regarding their intentions and abilities, managers could portray more positive image 
regarding their proficiency and competency. Acting as the representative of the organization, reputable, 
credible and competent managers are in a better position to instill trust in organizations. In addition to 
establishing credibility and showing benevolence, managers are advised to be consistent in their words and 
actions, keep their promises and create transparency within the organizations. By not violating psychological 
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contracts and being consistent, managers could evoke positive image regarding their integrity, which is argued 
to be basis of any trusting relationship.  

However, it should be acknowledged that the study has some conceptual and methodological limitations, 
which cast doubt about the external and internal validity of the findings. Conceptually, the nature and number 
of variables included in this study provided limited perspective regarding the development of organizational 
trust. It should be acknowledged that our study focuses only on the influence of laissez-faire leadership 
although trust-building could be associated with variety of organizational, relational, or individual factors 
(Doney & Cannon, 1997; McAllister, 1995). In future studies, researchers are advised to investigate the effects 
of individual (i.e., propensity to trust, agreeableness) and organizational level variables (i.e., organizational 
culture) to provide more complete picture of organizational trust. For example future research may contribute 
the existing literature by studying the moderating effects of “personality” and other individual difference 
variables such as demographics and tenure. Addressing the moderations would be helpful for gaining deeper 
understanding of trust formation within the organizations. Furthermore, this study focused only on 
organizational trust; therefore the findings may not be generalized to supervisory or coworker trust, which are 
argued to have different antecedents (Dirks & Skarlicki, 2004). Therefore we suggest researchers to examine 
the same hypotheses for different referents of trust such as supervisor, organization and subordinate. 

Other than aforementioned conceptual limitations, methodological limitations should also be acknowledged. 
The first methodological limitation is related to research design. This study is a snapshot study that measure 
trust and leadership perceptions at a single point in time. Although snapshot studies give important insights 
about hypothesized relations, they provide limited knowledge about the development of a particular variable 
over time. Unfortunately, in this study, we could not uncover how and why people feel trust toward their 
organizations. Therefore, we suggest the researchers to use longitudinal designs to reveal how leadership style 
influences trust development over time. 

The second methodological limitation may stem from self-report data collection and cross sectional research 
design. We collected the data from same employees at single point in time. Although Harman's one-factor test 
and structural equation modeling demonstrated the distinctiveness of the constructs (i.e., variables), it is 
impossible to preclude the possibility of common method variance problem arising from self-report data 
collection and cross sectional research design.  Common method variance problem could have inflated the 
correlations between variables and erroneously lead to infer a substantive relationship (Podsakoff & Organ, 
1986). Several remedies such as data collection from different sources at different times or escalating the unit 
of analysis could have taken to rule out this problem and increase the validity of the results (See Podsakoff & 
Organ, 1986; Podsakoff, MacKenzie, Lee & Possakoff, 2003, for details).  

Despite its limitations, this study is a step towards a deeper understanding of how to build organizational trust 
through effective leadership. The findings of the present study support the belief that ineffective leadership 
erodes employee’s trust in organizations. We believe by using the findings of this study, managers/leaders 
could cultivate culture of trust by using more active and employee-centered leadership.  
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ABSTRACT  
This study aims at categorizing, computing and analyzing fees and costs in Turkish Individual Pension System.  To this end, net real returns 
after all costs were computed and these returns were compared with the disclosed fees and returns. Generally in practice, only fund 
management fees are taken into consideration for calculating net returns and with this method  net annual average (geometric) return of 
the system is calculated as 2.01% for the 2008-2014 period. However, the results of this study show that when other “pension plan costs” 
are taken into account, net annual average return decreases to 0,19%. The study also demonstrates that for generating 0.19% average net 
return, pension companies received 2.34% fee on average in 2014. Thus, with this return and fee level, Turkish Individual Pension System 
Pis not sustainable without Government incentives. 
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TÜRKİYE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ KESİNTİLER İLE GETİRİLERİN ANALİZİ  
 

 
ÖZET 
Bu çalışma 2008-2014 yılları arasında Türkiye Bireysel Emeklilik sistemi üzerinde yer alan tüm gider kalemlerini sınıflandırmak, hesaplamak, 
analiz etmek ve çalışmada elde edilen verileri kullanarak giderlerden arındırılmış reel getirileri bulmak ve ortaya çıkan sonuçları, ilan edilmiş 
sonuçlarla karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Giderlerden arındırılmış reel getiri hesaplamalarında genellikle sadece fon işletim gider 
kesintileri’nin dikkate alındığı, bu şekilde yapılan hesaplamalar sonucunda inceleme döneminde ortalama reel getirinin yıllık % 2.01 olarak 
hesaplandığı, ancak reel getiri hesabında plan kapsamında yapılan diğer kesintiler’in de göz önüne alınması durumunda ortalama 
(geometrik) reel getirinin yıllık % 0,19’a düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sağlanan % 0,19’luk ortalama reel getiri karşılığında ise, inceleme 
dönemi içerisinde en düşük toplam kesintinin gerçekleştiği 2014 yılında dahi %2,34 oranındaki kesinti yapıldığı hesaplanarak, kamu desteği 
olmadan mevcut sistemin gider-getiri yapısının sürdürülemez olduğu sonucuna varılmıştır.  
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1. GİRİŞ 
Bireysel emeklilik sisteminde 2013 yılından itibaren devlet katkısının uygulanması ile birlikte katılımcı sayısı 6 
milyonu, Devlet katkı payı dahil olmak üzere yönetilen fon tutarı da 50 milyar TL’nı aşmıştır. Ancak katılımcı 
sayısında ve fon büyüklüğündeki artışa rağmen, getiril erin düşüklüğü karşısında kesintilerin yüksekliği, sistemin 
önündeki temel sorunlardan birisi olarak görülmeye başlanmış ve bu konudaki eleştiriler de artmaya 
başlamıştır.  

Bireysel emeklilik planları ve emeklilik fonlarında uygulanan kesintiler, hem potansiyel katılımcılar için, hem de 
mevcut durumda sisteme dahil olup da, daha düşük kesinti uygulayan başka bir plana geçerek birikimlerini daha 
hızlı arttırmak isteyen mevcut katılımcılar için son derece önemli bir bilgi niteliğindedir. Zira emeklilik 
birikimlerinin artışında sağlanan portföy yönetim getirisi kadar, katkılar üzerinden yapılan kesintiler de 
önemlidir. Bu nedenle, hem emeklilik sistemi üzerindeki maliyetlerin ortaya çıkartılması, hem de maliyetlerin 
düşürülmesi ile ilgili bir çok uluslararası çalışma yapılmıştır. Özellikle son yıllarda bu konuda Whitehouse (2000), 
Turner (2005), Hernandez ve Stewart (2008), Pitt-Watson (2010), Bikker, Steenbeek ve Torracchi (2012), 
Ionescu ve Robles (2014), Tuesta (2014) ve Calveley (2015) tarafından çalışmalar yapılmış, farklı ülkelerin 
bireysel emeklilik sistemi üzerindeki maliyetler karşılaştırılmış, maliyetleri etkileyen faktörler incelenmiş ve 
maliyetleri düşürücü öneriler geliştirilmiştir. 

Son dönemde, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin getirilerinin az olması, sistemin kendi ürettiği 
getirilerden ziyade kamu katkısı ile varlığını sürdürmesi ve sistem üzerinden yapılan kesintilerin yüksekliğine 
ilişkin yapılan eleştiriler artmış olmakla birlikte, bu konuda bireysel emeklilik sistemi üzerindeki tüm giderleri 
dikkate alarak yapılan bir gider-getiri analizi mevcut değildir. Sistemde yer alan emeklilik planları ve emeklilik 
fonları ile ilgili tüm gider ve kesinti rakamlarını karşılaştırmalı olarak sunan ulaşılabilir bir veri seti olmadığından, 
bu konuda yapılan eleştiriler, yorumlar, hazırlanan raporlar ve çalışmalar da sadece açıklanan kesinti verilerine 
dayanılarak yapılmaktadır. Mevcut veri setleri genellikle sadece fon varlığı üzerinden yapılan kesintilere yer 
vermekte (fon toplam gider kesintisi ya da fon işletim gider kesintisi), katılım tutarları, emeklilik fonlarına  
yönlendirilmeden önce yapılan kesintiler ise (giriş aidatları, yönetim ve ara verme gider kesintileri) yapılan getiri 
hesaplamalarında dikkate alınamamakta, bu durum ise var olan giderlerin daha düşük, getirilerin ise daha 
yüksek olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle katılımcı sayısının 6 milyon kişiyi, Devlet katkı payı 
dahil olmak üzere yönetilen fon tutarının 50 milyar TL’nı aştığı bir sistem ile ilgili olarak, gider yapısının tam 
olarak açıklanması, gider kalemlerinin kapsamlı olarak ele alınması, tüm gider kalemlerinin sektörel bazda 
ortaya konulması ve bu giderler indirildikten sonraki net getirilerin hesaplanması, hem bu konuda yapılacak 
olan akademik çalışmalara kaynak oluşturacak hem de politika belirleyici otoritelerin karar almasına yardımcı 
olacaktır. 

Yapılan çalışmada öncelikle emeklilik sistemi üzerindeki giderler “plan kapsamında yapılan kesintiler” ve “fon 
varlığını azaltan giderler” olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır. Peşin ödenen giriş aidatı, ertelenmiş gider aidatı, 
yönetim ve ara verme gider kesintileri gibi, katılımlar henüz bireysel emeklilik fonlarına yönlendirilmeden, 
emeklilik planı dahilinde kesilen giderler “plan kapsamında yapılan kesintiler” grubuna, tamamı fon toplam 
gider kesintisi (FTGK) başlığı altında incelenebilecek olan, fon işletim gider kesintisi (FİGK), aracılık komisyonları, 
saklama ücreti gibi katılımlar emeklilik fonlarına yönlendirildikten sonra fon varlığı üzerinden yapılan kesintiler 
de “fon varlığını azaltan giderler” olarak nitelendirilmiştir.  

Çalışmada, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, bireysel emeklilik sistemi üzerinden 2014 yılı 
sonuna kadar kümülatif olarak yapılan tüm kesintilerin toplamının 4,341 Milyon TL’nin üzerinde olduğu, bu 
tutarın 2014 yılı sonuna kadar devam eden ya da sona erdirilmiş sözleşmelere ait toplam katkı payı tutarı olan 
40.029.266.799 TL.’nın (EGM 2015, s.12) % 10,8’ine karşılık geldiği ve henüz yeni sayılabilecek bir sistemde 
şimdiye kadar yapılan bu kesinti miktarının uluslararası ölçekte de yüksek olduğu belirtilmiştir. Çalışmada 
yapılan kesintilerin dağılımı da analiz edilerek, toplam kesintilerin %56’sının fon varlığını azaltan fon işletim 
gider kesintilerinden oluştuğu, ancak fon varlığını azaltan FTGK tanımına FİGK’nin yanısıra; “alım satım 
komisyonu”, “saklama ücreti” gibi “fon varlığını azaltan diğer gider” kalemlerin de dahil olduğu, ancak fon 
varlığını azaltıcı “alım satım komisyonu”, “saklama ücreti” gibi diğer kesinti kalemlerine toplu verilerin 
açıklandığı birçok kaynakta yer verilmediği belirtilerek, “fon varlığını azaltan diğer giderlerin” FTGK içindeki 
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payının %6-%7 civarında olduğu hesaplanarak, bu giderlerin de maliyet analizlerinde dikkate alınması gerektiği 
belirtilmiştir.  

Çalışmada emeklilik şirketine ayrıca ödenen veya yapılan periyodik katkı paylarından kesilen, dolayısıyla 
emeklilik yatırım fonunda yatırıma yönlendirilmeyen, emeklilik fonlarına yönlendirilmediği için de fon kesintisi 
veya fon getirisi analizlerinde yer almayan, herhangi bir yerde katılımcıların karşılaştırma yapabileceği bir 
şekilde ilan edilmeyen “plan kapsamında yapılan kesintiler”in toplam giderler içerisindeki payının,  fon işletim 
gider kesintisine göre giderek azaldığı, ancak emeklilik şirketi tarafından yatırıma yönlendirilmeden emeklilik 
planı dahilinde kesilen gider kalemlerinin, toplam içinde en düşük paya sahip olduğu 2014 yılında dahi toplam 
giderlerin %36’sını oluşturduğu gösterilmiştir.  

Çalışmada, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili yapılan kesinti hesaplamalarında genellikle sadece “fon işletim 
gider kesintisinin” dikkate alınması eleştirilerek, 2008-2014 dönemi için “plan kapsamında yapılan kesintiler” 
grubunda yer alan, “peşin ödenen gider kesintisi”, “ertelenmiş peşin ödenen gider kesintisi”, “yönetim gider 
kesintisi” ve “ara verme yönetim gideri kesintisi” oranları da hesaplanarak fon varlığını azaltan FTGK tutarlarına 
ilave edilmiş ve sistemin maruz kaldığı toplam maliyetler ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca genel olarak katılımcıya 
yansıtılan bilgilerde yanlış anlaşılan diğer bir husus da fon işletim gider kesintisinin tamamının emeklilik yatırım 
fonlarını yöneten portföy yönetim şirketlerine ödendiği şeklinde bilgidir; halbuki uygulamada sürekli 
bilgilendirme formu verilerine göre portföy yönetim şirketleri tarafından genellikle 5 ila 50 baz puanı (%0,05 ila 
%0,50) oranında portföy yönetim şirketine ödeme yapılmakta, kalan fon işletim gideri kesintileri ise fon 
kurucusu olan emeklilik şirketlerinde kalmaktadır. Yapılan maliyet hesaplamaları sonucunda inceleme 
döneminde sektörün toplam gider rakamının yönetilen portföye oranının giderek düştüğü, bu oranın en yüksek 
olduğu 2008’de %5,83 iken, 2014 yılı itibariyle %2,34’e düştüğü gösterilmiştir.  

Çalışmada 2008-2014 yılları arasındaki tüm gider kalemlerini irdeleyen analiz ortaya konulduktan sonra tüm 
gider kalemleri dikkate alınarak reel getiri hesaplamaları yapılmış; sadece “fon işletim gider kesintileri” dikkate 
alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama reel getiri % 2.01 olarak hesaplanırken,  diğer giderlerin de 
göz önüne alınması durumunda ortalama reel getirinin % 0,19’a düştüğü gösterilmiştir. Yapılan tüm kesintiler 
sonucunda sağlanan % 0,19 reel getiri karşılığında ise, inceleme dönemi içerisinde en düşük toplam kesintinin 
gerçekleştiği 2014 yılında dahi %2,34 oranındaki kesinti yapıldığı belirtilerek, yapılan yüksek kesintilerin 
karşısında ortalama getiri düzeyinin sadece % 0,19 oranında gerçekleşmesi eleştirilerek kamu desteği olmadan 
mevcut sistemin gider-getiri yapısının sürdürülemez olduğu sonucuna varılmıştır.  

Yapılan çalışma ile; katılımcıların gider ve getiri hesaplarını daha doğru yaparak elde edecekleri faydayı 
arttırmalarına yardımcı olunması ve politika belirleyicilere daha düşük maliyetli sistem dizaynında katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir.  Ayrıca çalışmada ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak, karmaşık gider yapısının 
katılımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesine ve bu giderlerin emeklilik planı bitiminde elde edilecek 
getiriler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin araştırılması ve   Türk emeklilik yatırım 
fonlarının maliyet yapısını etkileyen faktörlerin incelenmesi bu çalışma ile hedeflenen amaçların geliştirilmesine 
katkıda bulunacaktır.  

Bu kapsamda, çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde literatür taraması yapılmaktadır. Üçüncü 
bölümde sistemde yapılan kesintiler ile ilgili bilgi verilmekte,  dördüncü bölümde kullanılan verilerin ne şekilde 
temin edildiği ve hesaplandığı açıklandıktan sonra veri analizi yapılmakta,  son bölümde ise gider ve gelir yapısı 
ile ilgili değerlendirmeler yapıldıktan sonra çalışmanın sonuçları kısaca değerlendirilmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Emeklilik fonlarının yönetim ücretleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, çoğunlukla kesintilerin fazlalığı eleştirilirken, 
özellikle Türkiye’de olduğu gibi gönüllülük esasına dayanan ve sistemin henüz yeteri kadar yaygınlaşmadığı 
ülkelerde sistemin yaygınlaştırılabilmesi ve yeterli kalitenin oluşturulabilmesi için, ücretlerin belirli bir seviyenin 
altına düşmemesi gerektiğini savunan bazı çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin Hoexter her gereksiz 
yönetim giderinin katılımcıların birikimlerini azalttığını savunurken (Hoexter 1970, 134, kaynak; Mitchell, 1998, 
s. 403), Myers ücretlerin iyice düşmesi sonucunda verilen özel emeklilik hizmetinin kalitesinin de düşeceği, 
halbuki bazı plan katılımcılarının daha kaliteli hizmet karşılığında daha yüksek ücret ödemeye razı 
olabileceklerinden bahsetmiştir. (Myers 1992, 16,  kaynak; Mitchell, 1998 s. 403). Optimal bir emeklilik 
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sisteminin özellikleri ve kesinti oranlarına ilişkin çalışmalar devam etse de, sistemlerin en önemli özelliğinin, 
düşük kesinti oranı olması gerektiği bir çok politika belirleyici tarafından kabul edilmiştir.  

BES üzerinden yapılan kesintiler, katılımcıların emeklilik döneminde elde edeceği getiri tutarını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Özellikle bir kerelik alınan ücretlerden ziyade, birikim tutarı üzerinden yapılan “fon toplam 
gideri kesintisi”, “fon işletim gideri kesintisi”, “fon yönetim ücreti”, “portföy yönetim ücreti” gibi çeşitli isimler 
altında sürekli olarak yapılan kesintiler emeklilik birikimlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Örneğini İngiltere 
sistemine yönelik olarak Watson (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere’de yıllık ortalama %1,5 
civarında kesinti yapıldığı, 40 yıllık bir birikim dönemi sonunda, birikmiş fon tutarı üzerinden yapılan yıllık %1,5 
oranındaki kesintinin, hiç kesinti yapılmaması durumuna göre, emeklilik birikimini %38 oranında azalttığı, 
kesinti oranları daha düşük olan Hollanda ile karşılaştırma yapıldığı zaman, Hollanda’da,  bir çalışanın kendisi ile 
aynı süre çalışan ve aynı miktarda yıllık katılımda bulunan bir İngiliz çalışana göre %50 daha fazla emeklilik 
birikimi elde ettiği sonucuna varılmıştır.  

Katılımcıların eline geçecek emeklilik gelirlerini azaltması nedeniyle, Hernandez ve Stewart (2008) tarafından 
kesinti konusunun otoriteler tarafından da dikkate alındığı ve çalışma konusu yapıldığı belirtilmektedir. 
Akademisyenlerin ve düzenleyici otoritelerin emeklilik fonlarından yapılan kesintiler üzerine daha fazla 
yoğunlaşmalarının bir sebebi de, son yıllarda belirlenmiş getiri (DB-defined benefit) planlardaki sorunlar ve fon 
açıkları nedeniyle, bu tür planların ağırlığının zamanla azalması ve belirlenmiş katılım (DC-defined contribution) 
planların payının artmasıdır. Zira DB planlarda katılımcılar belirlenmiş getiri tutarlarına dikkat etmekte, emeklilik 
şirketleri de taahhüt ettikleri getiriyi sağlayabilmek için giderleri bizzat kendileri kısmak istemekteydi. Ancak 
(DC) planlarda emeklilik şirketinin getiri konusunda herhangi bir taahhüdü bulunmadığından, katılımcı kendi 
emeklilik getirilerini arttırabilmek için bizzat kendisi gider tutarlarına dikkat etmek durumunda kalmıştır (IOPS, 
2014). Ancak bu durum ile birlikte, riskler artan bir şekilde belirlenmiş getiri taahhüdünde bulunan kamudan 
veya emeklilik şirketlerinden, finansal durumu ve finansal okuryazarlığı yeterli olmayan sıradan bireylere 
transfer edilmiştir. Zira, asgari getiri garantisi bulunmayan DC planlarda yatırım riski tamamen katılımcının 
üzerinde olup, doğru yatırım tercihleri yapılabilmesi için emekliliğe yönelik yatırım fırsatlarına ve giderlerine 
ilişkin bilgilerinin yeterli düzeyde olması, risk tercihlerinin ve beklentilerinin yatırım aşamasında iyi analiz edilip 
plan kurucusu tarafından yatırım tavsiyesi sağlanması gerekmektedir (Yazıcı, 2014). 

Literatürde, Türk bireysel emeklilik sistemi üzerinde var olan tüm ücretleri ve etkilerini konu alan bir çalışmaya 
rastlanmamakla birlikte, farklı kurumların yayınlarında veya internet sitelerinde ücret ve getiri bilgilerine yer 
verdikleri görülmektedir. Örneğin, Takasbank Fon Bilgilendirme Platformu’nun (TEFAS), Emeklilik Gözetim 
Merkezi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun KAP)1internet sitelerinde fon 
yönetim ücretlerine ilişkin toplu olarak bilgilere yer verilmekte ayrıca Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından 
hazırlanan yıllık Bireysel Emeklilik Gelişim Raporlarında da, BES üzerinden yapılan kesintiler ile ilgili 
karşılaştırmalı verilere yer verilmektedir.  Ayrıca bireysel emeklilik şirketlerinin kendi internet siteleri üzerinden 
de BES planları ve kesinti oranları ile ilgili daha detaylı bilgilere yer verilmekte, ancak verilen bu bilgiler sadece o 
şirkete ait planlar ile ilgili olduğu için katılımcının bu bilgileri kullanarak karşılaştırma yapma imkanı 
bulunmamaktadır.   

3.SİSTEMDE YAPILAN KESİNTİLER 
Emeklilik şirketleri, plan katılımcılarına sunduğu hizmetler karşılığında bazı kesintiler yapmaktadır. Bireysel 
emeklilik sistemi üzerinden 2014 yılı sonuna kadar kümülatif olarak yapılan FİGK, peşin ödenen ve ertelenen 
giriş aidatları, yönetim ve ara verme gider kesintileri toplamı 4.176 Milyon TL olup (EGM, 2014), TFGK ve FİGK 
arasındaki fark da ilave edildiği zaman yapılan tüm kesintilerin toplamı 4,341 Milyon TL’nın üzerindedir. Öte 
yandan şunu da belirtmek gerekir ki, yapılan analizde her yıl kesilen nominal tutarlar dikkate alınmış olup, 
yapılan kesintilerin bugünkü değerinin bulunması yoluna gidilmemiştir. Söz konusu analizin yapılması 
durumunda yapılan kesintilerin bugünkü değeri daha yüksek olacaktır. Zira söz konusu kesintiler yapılmasaydı 
bu tutarlar sistemde kalacak ve meydana gelecek fon toplam değeri artışına bağlı olarak değerlerini artıracaktı. 
Bireysel emeklilik sistemi üzerinden 2014 yılı sonuna kadar kümülatif olarak yapılan tüm kesintilerin toplamı 
4,341 Milyon TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu tutar 2014 yılı sonuna kadar devam eden ya da sona erdirilmiş 
                                                             
1 http://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-bilgi-formu.aspx?madde_no=1043&durum_=1&eyf_=1    

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwj5vMzbu7XIAhUp_XIKHfp5AJI&url=http%3A%2F%2Fwww.fonturkey.com.tr%2F&usg=AFQjCNFPWE8MSJ6ZHDMCqvcPDfeD1hhPbA&sig2=ov3x09VjJT6curUSOLjATQ
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sözleşmelere ait toplam katkı payı tutarı toplamı olan 40.029.266.799’TL.’nın  (EGM 2015, s.12)  % 10,8’ine 
karşılık gelmektedir. Sadece 2014 yılında yapılan kesintilerin toplam tutarı ise 850 Milyon TL’dir.  

Ülkelerin BES uygulamalarına göre yapılan kesinti tutarları da değişmektedir. OECD tarafından yapılan 
çalışmada, 2011 yılında Türkiye, karşılaştırılan diğer OECD ülkelerine göre kesintilerin en yüksek olduğu grupta 
yer almaktadır (OECD, 2013). Yazıcı (2014) tarafından bu yüksekliğin esas olarak sistemin tamamen gönüllü 
katılıma dayalı olmasından ve toplam fon büyüklüğünün küçük olmasından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.   

Bireysel emeklilik sistemi üzerindeki giderler mevzuat ile FTGK, peşin ödenen giriş aidatı, yönetim ve ara verme 
gider kesintileri toplamı olarak belirtilmekte, ilave olarak da FİGK, fon yönetim ücreti ve ertelenmiş gider aidatı, 
aracılık komisyonları gibi farklı gider tanımlamaları da bulunmaktadır. Bu giderlerden peşin ödenen giriş aidatı, 
yönetim ve ara verme gider kesintileri ve ertelenmiş gider aidatları yatırımlar henüz bireysel emeklilik fonlarına 
yönlendirilmeden emeklilik planı dahilinde kesilmekte; tamamı FTGK başlığı altında incelenebilecek olan, FİGK, 
aracılık komisyonları, saklama ücreti gibi bazı giderler de katılımlar emeklilik fonlarına yönlendirildikten sonra 
fon varlığı üzerinden kesilmektedir. Bu nedenle birinci grup giderleri “plan kapsamında yapılan kesintiler”, ikinci 
grup giderleri de “fon varlığını azaltan giderler” olarak nitelendirmek mümkündür. 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte yapılabilecek kesinti türleri,  giriş aidatı, yönetim gider 
kesintisi (YGK) ve FTGK olarak belirlenmiş olup, bu kesinti tiplerine ilişkin bilgiler kısaca aşağıda yer almaktadır;  

3.1.Giriş Aidatı 
Sisteme ilk giriş aşamasında peşin olarak verilmekte veya ertelenmiş olarak tahsil edilmektedir. Giriş aidatı, esas 
olarak başlangıçta müşteriyi kazanma amacıyla yapılan maliyet, satış, pazarlama ve dağıtım gideri olarak 
düşünülse de, pratik uygulamada bu amacı karşılamaktan daha çok, sistemden erken ayrılma ya da planın başka 
bir şirkete aktarımı durumunda caydırıcı ceza işlevi görmektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından 
hazırlanan gelişim raporlarında giriş aidatı; peşin ödenen giriş aidatı ve ertelenen giriş aidatı olarak 2 ayrı 
kaleme ayrılarak incelenmektedir. 2014 yılı Gelişim Raporunda yer aldığı üzere, BES  üzerinden 2014 yılı sonuna 
kadar kümülatif olarak toplam 876,960,000 TL giriş aidatı kesintisi gerçekleştirilmiş, bu tutarın 375.840.000 TL’sı 
peşin olarak, 501.120.000 TL’sı ise ertelenmiş olarak tahsil edilmiştir. Sistemin başlangıcından itibaren, 2014 yılı 
sonuna kadar tahsil edilen kesintiler içerisinde giriş aidatları %21 oranında bir paya sahip bulunmaktadır. 
Toplam kümülatif kesintiler içinde ertelenen payların %13,  peşin alınan giriş aidatlarının ise % 8’lik bir paya 
sahip olması, giriş aidatlarının esas olarak sisteme girişte şirketin karşılaştığı maliyetleri karşılamaktan çok, 
ayrılmaları caydırıcı bir işlev için kullanıldığını göstermektedir. 

2013 yılından önceki uygulamada giriş aidatı tutarı, aylık brüt asgari ücret (ABAÜ) tutarının yarısı ile 
sınırlandırılmışken, 2013 yılından sonraki uygulamada giriş aidatı tutarı sistemden erken ayrılmaları caydırmak 
amacıyla, ABAÜ tutarının %75’ine yükseltilmiş (peşin olarak tahsil edilecek olan tutar ABAÜ tutarının %10’u ile 
sınırlandırılmıştır), ayrıca katılımcının sistemde kalma süresi uzadıkça, ertelenmiş giriş aidatı tutarını azaltan 
kademeli bir sistem dizayn edilmiştir. Hatta mevzuat uyarınca, katılımcı sistemde 10 yıl kaldıktan sonra hiç 
ertelenmiş giriş aidatı alınmaması gerekmektedir. (Yazıcı, 2014) 

3.2. Yönetim Gideri Kesintisi (YGK) 
 

YGK, yatırılan katkı payları üzerinden, katkı payları ödendikçe bir kereliğine yapılan bir kesintidir. 2013 yılı 
öncesi dönemde azami YGK oranı %8 iken, 2013 yılından itibaren %2’ye düşürülmüştür. Uygulamada yönetim 
gider kesintisi tutarları plan bazında değişmekte, ayrıca aynı plana dahil olan katılımcıların periyodik yatırım 
tutarları arttıkça, uygulanan oranın azalması uygulaması da sıkça görülmektedir. Ayrıca bazı planlarda da, 
başlangıçta belirli bir tutarın üzerindeki katılım tutarını tek seferde yatıran katılımcılardan, sonrasında yapılacak 
katkı payı ödemeleri için herhangi bir yönetim gider kesintisi alınmaması uygulamasına da rastlanılmaktadır. 
BES üzerinden 2014 yılı sonuna kadar kümülatif olarak toplam 918.720.000TL yönetim gideri kesintisi 
gerçekleştirilmiştir (EGM, 2015).  

Ödenen katkı payları üzerinden yapılan kesintilere ilave olarak, katılımcının 3 aydan fazla ödemeye ara vermesi 
durumunda şirketler ara verilen her ay için en fazla 2 TL ek yönetim gideri kesintisi alabilmekte, ayrıca 
katılımcının ödemeye bir yıldan daha fazla ara vermesi  durumunda da, şirket tarafından ödenen sabit giderler, 
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katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden tahsil edilebilmektedir. Bu şekilde yapılan kesintilerin, 
tüm kesintilere oranı yaklaşık olarak %1 civarındadır (EGM, 2015). 

3.3. Fon Toplam Gideri Kesintisi (FTGK) 
 

07.04.2001 tarihli “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile fon varlıklarından FİGK 
yapılabileceği düzenlenmiş, 09.11.2012 tarihli Sistem Yönetmeliği ile de FTGK tanımı getirilmiş ve fona ilişkin 
giderlerin karşılanması için fondan mevzuatla belirlenen sınırlar dahilinde kesinti yapılabileceği belirtilmiştir. 
26.02.2013 tarihli Emeklilik Planı Hakkında Genelge ile de, fondan yapılan FİGK, aracılık komisyonu ve diğer tüm 
gider ve masrafların toplamının fon net varlık değerine oranının, FTGK oranını aşamayacağı belirlenmiştir. 
Dolayısı ile FTGK, hem FİGK tutarını içermekte, hem de alım satım komisyonu, ihraç izni giderleri, tescil ve ilan 
giderleri, sigorta ücretleri, noter harç ve tasdik giderleri, bağımsız denetim ücreti, saklama ücreti, alınan kredi 
faizi, vergi, resim, harç v.b. gibi fon aktifinden yapılan tüm kesintileri içermektedir. Aşağıda yer alan Tablo:1’de 
FTGK içinde yer alan FİGK tutar ve oranları ile, fon varlığından kesintisi yapılan diğer giderler yer almaktadır. 

Tablo 1: Fon Varlığını Eksilten FTGK,  FİGK, Komisyon Harcamaları ve Diğer Harcamalar 

Yıl Toplam Kesinti 
(FTGK) 

Yönetim Ücreti 
(FİGK) 

Komisyon 
Harcaması Diğer Harcamalar FİGK/FTGK (%) 

2007 99.218.532 85.789.686 7.434.364 5.994.482 86,47 
2008 102.029.636 93.946.726 5.426.644 2.656.266 92,08 
2009 189.793.936 175.708.798 10.518.377 3.566.761 92,58 
2010 255.576.891 239.483.885 12.721.931 3.371.074 93,70 
2011 308.138.048 291.517.294 12.609.493 4.011.261 94,61 
2012 402.531.203 378.639.458 19.128.244 4.763.501 94,06 
2013 446.175.217 415.546.647 17.359.717 13.268.853 93,14 
2014 557.175.719 522.831.911 20.397.677 13.946.131 93,84 

Kaynak: Tablo SPK ve Takasbank internet sitesinde ve yer alan emeklilik yatırım fonu gider verileri kullanılarak yazar tarafından 
hazırlanmıştır. 

2013 öncesi uygulamada, FİGK oranı tavanı için fonlar arasında herhangi bir ayrım yapılmamış, limit tutarı 
günlük azami yüzbinde 10 (yıllık %3,65) olarak düzenlenmişken,  2013 tarihinden itibaren ise FTGK tutarları esas 
alınmış, fon varlığından alınabilecek diğer tüm kesintiler fon grupları bazında ayrıştırılmış ve 2013 öncesi 
belirlenen azami tutar daha da aşağıya çekilmiştir. 2013 yılı sonrasında FTGK oranları; “para piyasası fonları2” 
için günlük azami yüzbinde 3 (yıllık %1,09), “kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kıymetli madenler, endeks 
fonları ve benzeri fonlar3” için günlük azami yüzbinde 5,25 (yıllık %1,91), “hisse senedi ve benzeri aktif yönetilen 
fonlar4” için ise günlük azami yüzbinde 6,25 (yıllık %2,28) olarak uygulanmaktadır. 

Bunlara ilave olarak, Devlet katkısı ile oluşturulan fonlardan da yıllık azami % 0,365 oranında FTGK 
kesilmektedir.  

Aşağıda yer alan Tablo 2’de 2013 yılı öncesi mevzuat çerçevesinde geçerli olan üst sınırlar ile fiili olarak 
uygulanan YGK ve FTGK oranları ve 2013 yılı sonrasında geçerli oranları gösteren bilgiler yer almaktadır. 

 

 

 

 

 
                                                             
2 I. Grup; Kamu, özel sektör ve karma likit fonlar. 
3 II. Grup; Borçlanma araçları, kıymetli madenler, endeks, kamu borçlanma araçları, özel sektör borçlanma araçları, karma borçlanma 
araçları, uluslararası borçlanma araçları, kıymetli madenler, altın ve dengeli fonlar. 
4 III. Grup; Hisse senedi, uluslararası hisse senedi, küçük şirketler hisse senedi, yabancı ülke, sektör, esnek, karma, uluslararası karma ve fon 
sepeti fonları. 
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Tablo 2: BES Kesintilerinde 2013 Yılı Sonrası Sağlanan Düşüş 

Kesinti Türü 
2013 Öncesi 2013-2014 

Yasal Üst Sınır Fiili 
Ortalama 

Yasal Üst Sınır 
(2013-2014) 

Fiili Ortalama 
(2013) 

Fiili Ortalama 
(2014) 

YGK (Ödenen Katkı Payı 
Üzerinden) %8,00 %3,25 %2,00 %1,10 Yaklaşık 1,1 

FTGK (Yönetilen Fon 
Üzerinden) %3,65 %2,28 

I. Grup:  %1,09                    
II. Grup: %1,91                                   
III. Grup:%2,28 

%1,81 %1,49 

Kaynak: EGM 2015 

Ancak burada mevzuat ile belirlenen “fon toplam gider kesintisi” ifadesinden, her türlü kesintinin dahil olduğu 
üst limit anlamını çıkartmamak gerekmektedir. Zira, yukarıda bahsedilen giriş aidatı ile yönetim gider kesintileri 
“fon toplam gider kesintisi” tutarına dahil değildir. Fon toplam gider kesintisinin çok büyük bir kısmını 
oluşturan5 fon işletim gider kesintisi aktif büyüklüğün belirli bir oranı olarak hesaplanmakta, günlük olarak 
kesilmekte ve fon toplam değerini her gün eksiltmektedir. Yönetim gideri kesintisi ise katkı payları üzerinden bir 
defalığına tahsil edilmekte, kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Ancak yatırıma yönlendirilen baz tutarı 
azalttığı için de önemli bir etkiye sahiptir. Giriş aidatı ise sözleşme imzalanırken peşin olarak (peşin alınacak 
aidat tutarı uygulamada aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir) veya ertelenen giriş aidatı olarak tahsil 
edilmektedir. BES üzerinden 2014 sonuna kadar kümülatif olarak toplam 2.338.560.000 TL fon işletim gider 
kesintisi gerçekleştirilmiş olup bu tutar, yapılan tüm kesinti tutarlarının %56’sını oluşturmaktadır. (EGM 2015) 

 FTGK, günlük belirlenen gider oranlarının, fon toplam değeri ile çarpılması sonucu hesaplandığından, 
katılımcının sistemde kalma süresine bağlı olarak artmaktadır. Örneğin 20 yıl devam eden bir emeklilik planında, 
20 yıl önce yapılan ve yatırıma yönlendirilen katkı payı üzerinden, 20 yıl boyunca her gün kesinti yapılmaktadır. 
Bu yüzden de diğer maliyetlerin yanında FTGK’ye daha fazla önem verilmeli ve kesinti sonuçlarının neler olduğu 
hakkında plan katılımcıları daha fazla bilgilendirilmelidir. 

4.VERİ TEMİNİ VE ANALİZİ 

4.1.Veri Temini 
Yukarıda da detaylı olarak izah edildiği üzere emeklilik şirketleri tarafından 3 şekilde ücret tahsilatı 
yapılmaktadır. İlk olarak plan katılımcısı bir plana katıldığı zaman, asgari ücretin belirli bir oranı tutarında giriş 
aidatı ödemekte, daha sonra periyodik olarak katılımda bulunmakta ve YGK katılım miktarından kesildikten 
sonra, kalan katılım tutarı yatırıma yönlendirilmektedir. Buraya kadar, yani katılımlar yatırıma yönlendirilmeden 
önce yapılan kesintiler fon varlığı üzerinden değil, katılımcının dahil olduğu plana göre belirlenen kesintilerdir. 
Bu 2 kesinti yapıldıktan sonra ise kesinti yapılmış katkı payları katılımcının tercihine göre emeklilik fonlarına 
yönlendirilmekte, bu aşamadan sonra fon aktif değeri üzerinden her gün kesinti yapılarak, emeklilik yatırım 
fonunun aktif büyüklüğü azaltılmaktadır. Fon aktif değeri üzerinden yapılan bu kesinti ise plana dahil edilen 
fonlara göre yani fon bazlı olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla yapılan kesintilerle ilgili bütüncül bir çalışma 
yapabilmek için, hem plan bazında alınan giriş aidatı ve YGK, hem de fon bazında tahsil edilen FTGK (FİGK ve fon 
büyüklüğü üzerinden alınan diğer giderler) verilerine ihtiyaç bulunmaktadır.  

Türkiye’de BES ile ilgili kesintiler fon bazında veya emeklilik planı bazında emeklilik şirketlerinin internet 
sayfalarında, fon izahnamesindeki bilgilerin özet olarak yer aldığı tanıtım formunda, fon içtüzüğünde, fonların 
yıllık raporlarında, tanıtım kılavuzlarında yer almaktadır.  

Ancak bu veriler fon veya emeklilik planı bazında olup karşılaştırma yapma imkanı vermekten uzaktır.  

Diğer yandan Türkiye’de toplam kesinti oranlarının birlikte yer aldığı kaynaklar da bulunmaktadır. Örneğin KAP 
üzerinde, “fon iç tüzüğünde yer alan fon işletim gideri”, “uygulanan fon işletim gideri” ve “fon toplam gider 

                                                             
5 SPK internet sitesinde yer alan ayrıntılı fon gider rakamlarının toplanması sonucunda,  2014 yılında fon toplam gider kesintisinin % 
93,8’ini, 2013 yılında da %93,1’ini fon işletim gider kesintisinin oluşturduğu görülmüştür. 
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kesintisi” verilerine yer verilmektedir. EGM ve TEFAS’da ise “fon bazında fon işletim gideri kesintisi” oranları 
tüm fonlara ilişkin olarak verilmektedir.  

SPK’nın internet sitesinde ise, diğer toplu veri sağlayan sitelere benzer olarak, giriş aidatı ve YGK rakamlarına 
yer verilmemekle birlikte, diğer sitelerde yer alan FTGK veya FİGK değerlerinin ayrıntılarına inilmekte, fonların 
günlük yönetim ücreti oranı ile dönem içerisinde yapılan harcamaların toplamı, dönem içerisinde yapılan 
harcamaların ortalama fon toplam değerine oranı gibi ilave bilgilere de yer verilmektedir. SPK’nın internet 
sitesinde ayrıca alım satım komisyonu oran ve tutarları (hisse senedi, tahvil ve bono, ters repo, Borsa Para 
Piyasası, yabancı menkul kıymet komisyon oran ve tutarları) ile ihraç izni giderleri, tescil ve ilan giderleri, sigorta 
ücretleri, noter harç ve tasdik giderleri, bağımsız denetim ücreti, katılma belgesi basım giderleri, saklama ücreti, 
alınan kredi faizi, vergi, resim, harç vb. gibi giderlere de her bir fon detayında ve  yıllık bazda yer verilmektedir.  

Görüldüğü üzere yukarıda yer alan toplu verilerin yer aldığı kaynaklarda fon bazında tamamen FTGK veya FİGK 
ile ilgili bilgilere yer verilmekte, katılımcının ödediği giriş aidatı ve YGK ile ilgili, toplu ve karşılaştırmaya imkan 
veren bir veri seti bulunmamaktadır. Plan bazında toplu verilere ise EGM’nin internet sayfasından 
erişilebilmekte, örneğin 2014 yılı için 973 adet emeklilik planı ile ilgili FİGK rakamları ile ilgili bilgiye 
ulaşılabilmekte, ancak giriş aidatı ve YGK bilgileri bu sayfada da yer almamaktadır.  

Diğer yandan 2004 yılından itibaren EGM tarafından yıllık olarak yayınlanmakta olan bireysel emeklilik sistemi 
yıllık gelişim raporlarında (BESYGR), yönetim gider kesintileri tüm sektörün toplamı olarak aylık bazda 
verilmekte, yıllar itibari ile de kümülatif olarak gösterilmektedir. Aynı raporlarda ayrıca sistemde katılımcılardan 
yapılan toplam kesintilere yıllık bazda yer verilmekte, ayrıca yapılan toplam kesintiler içerisinde ara verme 
yönetim gideri kesintisi, ertelenen giriş aidatı, peşin ödenen giriş aidatı, fon işletim gider kesintisi ve yönetim 
gider kesintisinin yüzdesel olarak payları da grafik olarak verilmektedir. Ancak bu veriler de yıllık olarak 
verilmemekte, 2008 yılından itibaren birikimli olarak verilmektedir. Örneğin, 2014 yılı raporunda açıklanan fon 
işletim gider kesintisinin toplam gider rakamı içerisinde payının % 56 olmasına ilişkin bilgi, sadece 2014 yılına ait 
olan bir bilgi değil, 2007-2014 yılı arasındaki döneme ait toplam birikimli rakamlar ile oluşturulmuş bir bilgidir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3’de 2007-2014 yıllları arasındaki yıllık BESYG raporlarından üretilen birikimli gider 
dağılım yüzdelerini gösteren tablo yer almaktadır (Ancak BESYG raporlarında FTGK rakamlarından değil de FİGK 
rakamlarından bahsedildiği için,  Tablo 3 FİGK dışında FTGK rakamına dahil olan kesintileri içermemektedir): 

Tablo 3: Birikimli Gider Dağılım Yüzdeleri (2007-2014) 

Yıllar Fon İşletim 
Gideri (%) 

Yönetim Gider 
Kesintisi (%) 

Peşin Ödenen 
Gider Aidatı (%) 

Ertelenen Gider 
Aidatı (%) 

Ara Verme Yönetim 
Gider Kesintisi (%) 

2007 35 38 16 10 1 
2008 38 35 14 12 1 
2009 41 32 12 14 1 
2010 45 30 11 13 1 
2011 49 28 9 13 1 
2012 52 27 8 13 0 
2013 54 24 9 12 1 
2014 56 22 9 12 1 

2014 yılına kadar olan toplam FİGK tutarları, toplam kesintilerin sadece %56’sını oluşturduğundan dolayı, BES 
katılımcısının maruz kaldığı tüm giderler ile ilgili bütüncül değerlendirmelerde bulunabilmek için, BESYR’lerde 
yer alan kümülatif toplam gider rakamlarından ve gider kalemlerinin kümülatif dağılım yüzdelerinden 
faydalanılarak, geçmişe dönük olarak yıl bazında tüm gider türleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır.  

Örneğin, 2014 yılı sonu itibariyle toplam kümülatif gider rakamı olan 4.176 Milyon TL kesinti tutarından 
(EGM,2015), 2013 yılı kümülatif kesinti toplamı olan 3.326 milyon TL (EGM, 2014) çıkartılarak, 2014 yılına ilişkin 
toplam kesinti tutarının 850 milyon TL. olduğu bulunmuş, sonrasında da yukarıda yer alan Tablo 3’de yer alan 
birikimli yüzdelerden yıllara göre gider dağılım tutarları ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Örneğin 2014 yılına ilişkin 
birikimli toplam gider rakamı olan 4.176.000.000 TL rakamı ile aynı yılın birikimli fon işletim yüzdesi olan %56 
oranının çarpımından, aynı hesaplamanın 2013 yılı için yapılması sonucu bulunan tutar çıkartılarak, 2014 yılına 
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ait yıllık fon işletim giderleri yaklaşık6 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu şekilde bulunan fon işletim gider kesintisi 
rakamları da SPK internet sitesinde yer alan ve tek tek fon bazında verilen rakamların toplanması ile bulunan, 
yıllık fon yönetim gideri rakamları ile karşılaştırılarak, birikimli yüzdelerin baz alınması ile bulunan tutarların 
doğruluğu test edilmiştir.  

Yapılan karşılaştırma sonucu her 2 farklı kaynaktan elde edilen fon işletim ve fon yönetim ücretlerinin 
birbirlerine oldukça yakın olduğunun görülmesi üzerine, bu yöntem ile üretilen veriler üzerinden çalışmaya 
devam edilmiştir. Örneğin yukarıda yer alan birikimli rakamlar ve birikimli yüzdeler kullanılarak 2013 yılı için fon 
işletim gideri 414.400.000 TL., 2014 yılı için de 542.520.000 TL olarak hesaplanmış, SPK sitesinde tek tek fon 
bazında yer alan emeklilik fonlarının fon işletim giderlerinin toplanması sonucu bulunan tutarlar ise 2013 yılı 
için 415.546.647 TL. ve 522.831.911 TL olarak hesaplanmıştır7. 

Aşağıda yer alan Tablo 4’de, bu yöntem kullanılarak üretilmiş olan toplam gider ve fon işletim gideri bilgileri, 
Tablo 5’de ise gider çeşitlerinin yıllık olarak yüzdesel dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 4: Toplam Gider ve Fon İşletim Gideri Tablosu 

Yıllar Birikimli Toplam 
Gider 

Birikimli Fon İşletim 
Gideri 

Yıllık Toplam 
Gider 

Yıllık Fon İşletim 
Gideri 

Fon İşletim 
Gideri 

2007 436.813.356 152.884.674,60 - - - 
2008 725.501.434 275.690.544,92 288.688.078 122.805.870 43% 
2009 1.082.518.489 443.832.580,49 357.017.055 168.142.036 47% 
2010 1.510.653.721 679.794.174,45 428.135.232 235.961.594 55% 
2011 2.027.000.000 993.230.000,00 516.346.279 313.435.826 61% 
2012 2.657.000.000 1.381.640.000,00 630.000.000 388.410.000 62% 
2013 3.326.000.000 1.796.040.000,00 669.000.000 414.400.000 62% 
2014 4.176.000.000 2.338.560.000,00 850.000.000 542.520.000 64% 

Kaynak: EGM 2007, EGM 2008, EGM 2009, EGM 2010, EGM 2011, EGM 2012, EGM 2013, EGM 2014, EGM 2015 verileri ile SPK verileri esas 
alınarak, yazar tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanmıştır. 
 

Tablo 5: BES Katılımcıları Üzerindeki Gider Yükünün Yıllık Yüzdesel Dağılımı 

Yıllar Fon İşletim 
Gideri 

Yönetim Gider 
Kesintisi 

Peşin Ödenen Gider 
Aidatı 

Ertelenen Gider 
Aidatı 

Ara Verme 
Yönetim Gider 

Kesintisi 
2008 43% 30% 11% 15% 1% 
2009 47% 26% 8% 18% 1% 
2010 55% 25% 8% 10% 1% 
2011 61% 22% 3% 13% 1% 
2012 62% 24% 5% 13% 1% 
2013 62% 13% 13% 9% 3% 
2014 64% 14% 9% 12% 1% 

                                                             
6 Sonuçların yaklaşık olarak hesaplanmasının sebebi BESYG raporlarında yer alan yüzde rakamlarının virgülden sonra devam etmemesidir. 
Konuyla ilgili olarak EGM’den yıllık olarak toplam ve fon bazında veri talebinde bulunulmuş, ancak EGM’den, kamuoyu ile 
paylaşılan verilerin, yayımlanan haftalık BES göstergeleri, yıllık gelişim raporlarında yer alan veriler ve yıllık gelişim raporlarında yer alan 
grafiklerin bazılarına ilişkin referans tabloları ile sınırlı olduğuna ilişkin cevap alınmıştır. 
7 EGM kaynaklarından hesaplanan FİGK tutarı ile, SPK sitesinde yer alan portföy yönetim ücreti rakamlarının tutarlı olduğunun görülmesi, 
işletim gideri dışında SPK sitesinde yer alan ve FTGK rakamına dahil olan, alım satım komisyonu tutarları ile ihraç izni giderleri, tescil ve ilan 
giderleri, sigorta ücretleri, noter harç ve tasdik giderleri, bağımsız denetim ücreti, katılma belgesi basım giderleri, saklama ücreti, alınan 
kredi faizi, vergi, resim, harç vb. gibi giderler kalemlerinin yukarıda belirtilen yüzdesel gösterimlerin içine hiç dahil edilmediğini de 
gösterebilir. FTGK ve FİGK rakamları arasındaki fark 2013 yılı için 30.6 milyon TL.,  2014 yılı için 34,3 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 
Yüzdesel oranlar kullanılarak yaklaşık değerler elde edildiği için bu konuda kesin bir sonuca ulaşılamamaktadır. Ancak FTGK ile FİGK 
arasındaki fark EGM tarafından yayınlanan konsolide verilerde Tablo 4’de yer verilen “birikimli toplam gider” rakamı içerisinde dikkate 
alınmıyor ise bu durum toplam gider tutarının eksik hesaplandığı anlamına gelecek olup, aradaki farkın da dikkate alınmaya başlanması 
gerekmektedir. Çalışmanın devamında arada kalan farkın ilan edilen birikimli toplam gider rakamı içerisinde yer aldığı kabul edilmiştir. 
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Kaynak: EGM 2007, EGM 2008, EGM 2009, EGM 2010, EGM 2011, EGM 2012, EGM 2013, EGM 2014, EGM 2015 verileri ile SPK verileri esas 
alınarak, yazar tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanmıştır. 

Veri seti oluşturulurken ayrıca getiri, reel getiri, giderlerden arındırılmış reel getiri ve ortalama reel getiri 
rakamları da SPK internet sitesinde yer alan veriler ile EGM verileri esas alınarak hesaplanmıştır. Bireysel 
emeklilik fonlarının yıllık nominal getiri rakamlarını daha önce bahsedilen veri kaynaklarından elde etmek 
mümkünken, tüm sektörün çalışma konusu olan 2008-2014 yılları arasındaki reel getiriler emeklilik fonlarının 
yılbaşı ve yıl sonu birim fiyatlarındaki artış dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yıl içerisinde kurulmuş ve sene 
başında mevcut olmayan fonlar bu hesaba dahil edilmemiş, ertesi yılın başından itibaren hesaplamalara dahil 
edilmiştir. Bu amaçla 2008 yılında 64, 2009 yılında 97, 2010 yılında 120, 2011 yılında 128, 2012 yılında 128, 
2013 yılında 145 ve 2014 yılı için de 238 adet fonun getirisi dikkate alınmış, daha sonra her fon bazında elde 
edilen getiriler, fon bazında “ortalama fon toplam değerleri” ile ağırlıklandırılarak yıllık fon getirileri hesap 
edilmiştir. Sonrasında elde edilen ve tüm emeklilik fonlarını temsil eden yıllık nominal getiri rakamları ile yıllık 
enflasyon rakamları (TÜFE) dikkate alınarak reel getiriler hesaplanmıştır. Sonrasında da elde edilen bu getiri 
rakamları açıklanmış olan bazı rakamlar ile kıyaslanarak yöntemin doğruluğu kontrol edilmiştir.8  

Ancak bu analiz FTGK içinde sadece FİGK payı dikkate alınarak yapılmıştır. FTGK içinde emeklilik şirketleri 
tarafından işletim gideri olarak fon varlığından tahsil edilen giderlerin yanısıra, dağılımı Tablo 6’da gösterilen, 
alım satım komisyonları, ihraç izni giderleri, tescil ve ilan giderleri, sigorta ücretleri, noter harç ve tasdik 
giderleri, bağımsız denetim ücreti, katılma belgesi basım giderleri, saklama ücreti, alınan kredi faizi, vergi, resim, 
harç vs. gibi, fon varlığını azaltan diğer kesintiler de mevcuttur. Bu tutarlar emeklilik şirketinin geliri olmamakta 
ancak fonun idaresi için aracı kurum, merkezi saklamacı, bağımsız denetim firmaları gibi kuruluşlara 
verilmektedir. Yıllık BEGS raporlarında yer alan kümülatif yüzdesel dağılım analizlerinde sadece FİGK oranları 
belirtilse de, fon varlığını azaltan bu diğer kalemlerin de toplam maliyet rakamına dahil edilmesi gerekmektedir. 
Aşağıda yer alan Tablo 6’da SPK internet sitesinde yıllık olarak fon bazında yer alan FTGK kalemlerinden 
üretilmiş olan FİGK, komisyon harcamaları, diğer harcama rakamları ve FİGK tutarına dahil olmayan ama FTGK 
içinde yer alan kesinti rakamları yer almaktadır.  

Tablo 6: FTGK, FİGK, Komisyon Harcamaları, Diğer Harcamalar, FTGK ve FİGK Farkları 

Yıllar FTGK FİGK Komisyon Harcaması Diğer 
Harcamalar 

FTGK-FİGK 

2006 53.119.083 45.265.308 4.305.168 3.548.607 7.853.775 
2007 99.218.532 85.789.686 7.434.364 5.994.482 13.428.846 
2008 102.029.636 93.946.726 5.426.644 2.656.266 8.082.910 
2009 189.793.936 175.708.798 10.518.377 3.566.761 14.085.139 
2010 255.576.891 239.483.885 12.721.931 3.371.074 16.093.005 
2011 308.138.048 291.517.294 12.609.493 4.011.261 16.620.754 
2012 402.531.203 378.639.458 19.128.244 4.763.501 23.891.745 
2013 446.175.217 415.546.647 17.359.717 13.268.853 30.628.571 
2014 557.175.719 522.831.911 20.397.677 13.946.131 34.343.808 

 

Tablo 6’da yer alan FTGK ve FİGK rakamları arasındaki fark tutarının 2007-2014 yılları arasındaki 8 yılı kapsayan 
toplamı 165.028.551 TL.’dir. 2006 yılı öncesi de dahil edildiği zaman bu rakam biraz daha büyüyecektir. FTGK 
tutarları fon varlığından indirildiği ve indirildikten sonra katılma belgesi fiyatları ilan edildiği için, fon getirileri 
hesaplanırken fark rakamına ayrıca dikkat edilmesine gerek yoktur. Ancak, emeklilik fonlarının toplam maliyeti 
ile ilgili yapılacak olan analizlerde FTGK ile FİGK arasındaki giderlerin de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

 
 
                                                             
8 Örneğin OECD tarafından 2013 yılında hazırlanan “Pension Markets in Focus” raporunda, 2008-2012 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte, 
Türkiye için oluşan reel getirilerin geometrik ortalaması %3,4 olarak verilirken, çalışmada kullanılan yöntem sonucu 5 yıllık geometrik 
ortalama %3,3 olarak hesaplanmıştır. 
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4.2.Veri Analizi 
4.2.1. FTGK Değişimi Analizi 
 

Aşağıda yer alan Grafik 1’de, 2008-2014 dönemi arasında, hem nominal rakamlar ile hem de fon aktifinden 
kesilen FTGK tutarlarının, fon aktif büyüklüğüne yüzdesel oranları yer almaktadır.  

Grafik 1: Yıllara Göre FTGK9 Değişimi 

 
Görüldüğü üzere oransal olarak tahsil edilen FTGK tutarları sürekli olarak düşüş trendindedir. 2013 yılı öncesi 
uygulamada, fon aktif değeri üzerinden yapılabilecek fon işletim gideri kesintisi fonlar arasında herhangi bir 
ayrım yapılmadan, yıllık %3,65 olarak belirlenmişken, bu mevzuata tabi son uygulama yılı olan 2012 yılında 
FTGK oranı % 2 olarak gerçekleşmiş, sonrasında fon türleri itibariyle FTGK daha da düşmüş ve 2014 yılı itibari ile 
bu tutar %1,5’lerin de altına inmiştir.  

Ancak, her ne kadar oransal olarak bir düşüş mevcut olsa da tahsil edilen toplam nominal FTGK rakamları, fon 
aktif büyüklükleri hızla arttığı için, giderek büyümektedir. Örneğin devlet katkısı teşvikinin başladığı 2013 yılında 
fon toplam değeri %24 artarken, tahsil edilen FTGK tutarı % 10,8 artmış, 2014 yılında ise fon toplam değeri  %38 
artarken, tahsil edilen FTGK tutarı % 24,9 artmış, yeni sistemin uygulanmaya başlandığı 2 yıl içerisinde ise 
toplam değerdeki değişim %72 iken, FTGK nominal tutar artışı % 38,4 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla büyük 
ölçüde %25 gibi yüksek bir oranda ve sisteme dahil olan herkesi kapsayan (vergi mükellefliği vs. gibi şartlara 
bakılmadan) bir kamu teşviği ile büyüyen bir sistemde, FTGK’ndeki oransal düşüş, sistemdeki gider miktarının 
artışına engel olamamaktadır. 

4.2.2 Toplam Gider Yapısının ve Gider Kalemlerinin Dağılımlarının Analizi 

Aşağıda yer alan grafik 2’de, 2008-2014 dönemi arasında, yıllık toplam kesintiler ile bu kesintilerin gider 
türlerine göre dağılımının yıllar itibarı ile değişimi yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Rakamlar ve oranlar yazar tarafından, SPK internet sitesinde yer alan ve fon aktif değeri üzerinden yapılan tüm kesintilerin (fon yönetim 
giderleri, alım satım komisyonları, ihraç izni giderleri, tescil ve ilan giderleri, sigorta ücretleri, noter harç ve tasdik giderleri, bağımsız 
denetim ücreti, katılma belgesi basım giderleri, saklama ücreti, alınan kredi  faizi, vergi, resim, harç vb.  gibi giderler) yıllık olarak 
toplanmasından sonra hesaplanmıştır. 
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Grafik 2: Toplam Yıllık Kesintiler ve Kesintilerin Dağılımı (2008-2014) 10 

 
 

Grafik 2’den da görüldüğü üzere 2008 yılından itibaren toplam fon kesintilerinde nominal rakam bazında önemli 
bir artış görülmekte, ancak bu artışın temel sebebi, yönetim gider kesintisi, ara verme yönetim gideri kesintisi, 
ertelenen giriş aidatı, peşin ödenen giriş aidatı gibi diğer kalemlerdeki artıştan çok, esas olarak fon işletim gider 
kesintisi tutarlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.  

Aşağıda yer alan Grafik 3’den de gider rakamları içerisinde en yüksek paya sahip olan fon işletim gideri payının, 
daha da yükselmesine ilişkin trend görülmektedir.  

Grafik 3: Yıllık Ücret Kalemlerinin Yüzdesel Dağılımı11 

 
 

TGK’nin ve fon işletim giderlerinin her gün ve sürekli olarak artan aktif büyüklüğün belirli bir oranı olarak 
alındığı, 2013 yılı sonrası düzenlemeler ile hem ertelenmiş fon giriş aidatının sistemde kalma süresi arttıkça 
düşeceği, hem de devlet katkısı tutarının sistemde kalma süresi uzadıkça artmasına ilişkin düzenlemeler dikkate 
alındığında, FİGK’ndeki bu artışın önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi kaçınılmazdır. 

Diğer yandan FİGK rakamı veya oranı “veri temini” bölümünde de bahsedildiği üzere bir çok veri tabanında 
bulunan ve karşılaştırma yapma imkanı veren, bu anlamda da kullanıcıların rahatlıkla ulaşabileceği 
büyüklüklerdendir. Ancak bu rakamın dışında; yönetim gider kesintisi, ara verme yönetim gideri kesintisi, 
ertelenen giriş aidatı, peşin ödenen giriş aidatı gibi gider kalemlerinin de sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için 
                                                             
10 Grafiğe baz olan rakamlar, yazar tarafından 2007-2014 yılları arasındaki yıllık BESGR’nda yer alan kümülatif rakam ve oranlardan yola 
çıkılarak “veri temini” bölümünde bahsedilen yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Ancak BESGR’de FTGK oranına yer verilmemekte, FİGK 
oranına yer verilmektedir. 2013-2014 yılı için SPK internet sitesinde yer alan oranlar dikkate alındığında FİGK, FTGK’nin %93-%94’ünü 
oluşturmakta, %6, %7 civarındaki alım satım komisyonu, saklama vs. gibi giderler yıllık BESG raporlarında gösterilmediği için analiz içinde de 
yer almamaktadır. 
11 Grafiğe baz olan rakamlar, yazar tarafından 2007-2014 yılları arasındaki yıllık BESGR’nda yer alan kümülatif rakam ve oranlardan yola 
çıkılarak “veri temini” bölümünde bahsedilen yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. 
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bilinmesi ve hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca fon varlığını azaltan FTGK rakamı içerisinde, 
FİGK dışında kalan alım satım komisyonları, saklama ücretleri, ihraç izni giderleri gibi FİGK rakamına dahil 
olmayan giderler de yer almaktadır. Ancak ister FİGK olsun ister FTGK olsun ikisinin de her gün fon varlığından 
kesildiği ve dolayısıyla ilan edilen fon fiyatlarının da bu kesintileri yansıttığı, ayrıca önceki mevzuatta FİGK 
sonraki mevzuatta FTGK ifadelerine yer verildiği ve EGM tarafından sektöre ilişkin ilan edilen kümülatif gider 
dağılımlarında halen FİGK verisi kullanıldığı dikkate alınarak, bundan sonraki tablo ve grafiklerde fon varlığını 
azaltan gider kalemleri için FİGK kavramı kullanılacaktır.    

Aşağıda yer alan Tablo 7’de yıllık bazda, FİGK, FİGK dışındaki gider kalemlerinin yüzdesi “W” 12 (toplam gider-
FİGK) ve toplam gider13 kalemlerinin, değerlendirilen aktif büyüklük karşısındaki yüzdeleri ile FİGK ve W’nin 
toplam giderler içindeki yüzdesi yer almaktadır.  

Tablo 7: BES Katılımcılarının Yıllık Bazda Gider Yükü 14 

Yıl FİGK W (Toplam 
Gider-FİGK) Toplam Gider FİGK/Toplam 

Gider 
Diğer Giderler/ Toplam 

Gider 
2008 2,48% 3,35% 5,83% 42,54% 57,46% 
2009 2,46% 2,76% 5,22% 47,10% 52,90% 
2010 2,45% 1,99% 4,44% 55,11% 44,89% 
2011 2,40% 1,55% 3,95% 60,70% 39,30% 
2012 2,00% 1,24% 3,24% 61,65% 38,35% 
2013 1,70% 1,04% 2,74% 61,94% 38,06% 
2014 1,49% 0,85% 2,34% 63,83% 36,17% 

Görüldüğü üzere FİGK dışında yer alan “diğer gider kalemleri” toplamı yıllar itibari ile giderek düşüyor olmakla 
birlikte, en düşük değeri aldığı 2014 yılında dahi, toplam giderlerin %36’sının üzerinde bir pay almıştır. 
Dolayısıyla maliyet hesaplamalarında sadece FİGK’nin dikkate alınması yeterli olmamakta, tüm maliyetlerin 
hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. 

4.2.3 Fon Giderleri ile Reel Getirilerin Karşılaştırılması 
En basit anlamda, fon yönetiminin temel amacının uygun risk karşılığında getiri elde etmek olması ve bu temel 
amacı karşılamak için de bir ücret ödendiği düşünülürse, alınan ücretler ile yönetilen fonların getirilerinin 
karşılaştırılması gerekmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 8’de, “veri temini” kısmında da anlatılan yöntem 
kullanılarak oluşturulmuş olan, “nominal getiri, reel getiri, ortalama reel getiri (geometrik), toplam gider rakamı 
ile FİGK farkı, tüm giderler düşüldükten sonra elde edilen reel getiri ve tüm giderler düşüldükten sonra elde 
edilen reel getirinin 2008-2012 yılları arasındaki geometrik ortalaması yer almaktadır. Tüm giderler düşüldükten 
sonra elde edilen reel getiri rakamı, fon getirilerinin FİGK düşüldükten sonra açıklandığı dikkate alınarak, FİGK 
dışında kalan giderlerin de (W) ilave olarak, getiri rakamlarından düşülmesi sonucu elde edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 Grafiğe baz olan rakamlar, yazar tarafından 2007-2014 yılları arasındaki yıllık BESGR’nda yer alan kümülatif rakam ve oranlardan yola 
çıkılarak “veri temini” bölümünde bahsedilen yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. 
13 FİGK, yönetim gider kesintisi, ara verme yönetim gideri kesintisi, ertelenen giriş aidatı, peşin ödenen giriş aidatı rakamları toplanarak 
hesaplanmıştır. 
14 Burada önemli bir hususu daha belirtmek gerekir ki yönetim gideri kesintisi gibi plan bazında yapılan kesintiler fonda yatırıma 
yönlendirilseydi ve kesinti oradan yapılsaydı etkileri daha az olacaktı. 
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Tablo 8: Reel Getiriler, Giderlerden Sonra Kalan Reel Getiriler 
 

 
Yıl 

 
Nominal 

Getiri 

 
Enflasyon 

(TÜFE) 

 
Reel 

Getiri 

Ortalama 
Reel Getiri 

(Geometrik) 

W 
(Toplam Gider - 

FİGK) 

Tüm Giderler 
Düşüldükten 

Sonra Reel Getiri 

Tüm Giderler 
Düşüldükten Sonra 
Yıllık Ortalama Reel 

Getiri 
2008 10,64% 10,06% 0,53% 2,01% 3,35% -2,82% 0,19% 
2009 21,64% 6,53% 14,18% 2,01% 2,76% 11,42% 0,19% 
2010 9,31% 6,40% 2,73% 2,01% 1,99% 0,74% 0,19% 
2011 -0,73% 10,45% -10,12% 2,01% 1,55% -11,68% 0,19% 
2012 17,68% 6,16% 10,86% 2,01% 1,24% 9,61% 0,19% 

2013 -0,98% 7,40% -7,80% 2,01% 1,04% -8,84% 0,19% 
2014 14,81% 8,17% 6,14% 2,01% 0,85% 5,29% 0,19% 
 
 
Aşağıda yer alan Grafik 4’de yıllar itibari ile; “FİGK”, FİGK ve diğer giderlerin toplamı ile bulunan “toplam gider”, 
“FİGK düşüldükten sonra yıllık reel getiri” ve son olarak da “tüm giderler düşüldükten sonra yıllık reel getiri” 
rakamları yer almaktadır.  

Grafik 4: Giderler ve Reel Getiriler 

 
Grafik4’den de görülebileceği üzere 2008-2014 yılları arasında gider oranlarında sürekli bir düşüş trendi 
mevcutken, reel getiriler çok fazla değişkenlik göstermiş, örneğin “FİGK düşüldükten sonraki reel getiri” rakamı 
% -10,12 ile % 14,18 arasında gerçekleşmiştir. Bu nedenle giderler ile reel getiriler arasındaki ilişkiyi daha iyi 
görebilmek için, getirilerin 7 yıllık geometrik ortalaması ile yıllık gider yüzdelerinin yer aldığı Grafik 5 aşağıda 
verilmektedir. 
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Grafik 5: Giderler ve Ortalama (Geometrik) Reel Getiriler 

 
Grafikten 5’den de görülebileceği üzere sadece FİGK göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların ortalama 
reel getirisi, (% 2.01) iken, FİGK dışındaki diğer giderlerin de indirilmesi durumunda ortalama reel getiri % 0,19’a 
düşmektedir. Bunun karşılığında tahsil edilen toplam ücretler ise inceleme dönemi olan 2008-2014 yılları 
arasında sürekli olarak düşmüş, 2008’de sektörün toplam gider rakamı %5,83 iken, 2014 yılı itibariyle bu rakam 
%2,34’e düşmüştür. Ancak ücretlerin en fazla düştüğü 2014 yılında bile, toplam %2,34 oranında toplam kesinti 
yapılırken, karşılığında tüm giderlerden arındırılmış ortalama reel getiri oranı % 0,19 olarak gerçekleşmiştir.  

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Bireysel emeklilik sistemi üzerindeki giderler mevzuat ile FTGK, peşin ödenen giriş aidatı, yönetim ve ara verme 
gider kesintileri toplamı olarak belirtilmekte, FTGK içinde de fondan yapılan kesintileri ifade eden FİGK, fon 
yönetim ücreti ve ertelenmiş gider aidatı, aracılık komisyonları gibi farklı gider tanımlamaları da bulunmaktadır. 
Bu giderlerden peşin ödenen giriş aidatı, yönetim ve ara verme gider kesintileri ve ertelenmiş gider aidatları 
yatırımlar henüz bireysel emeklilik fonlarına yönlendirilmeden emeklilik planı dahilinde kesilmekte; tamamı 
FTGK başlığı altında incelenebilecek olan, FİGK, aracılık komisyonları, saklama ücreti gibi bazı giderler de 
katılımlar emeklilik fonlarına yönlendirildikten sonra fon varlığı üzerinden kesilmektedir. Bu nedenle birinci grup 
giderleri “plan kapsamında yapılan kesintiler”, ikinci grup giderleri de “fon varlığını azaltan giderler” olarak 
nitelendirmek mümkündür.  

BES üzerinde karşılaştırma imkanı sağlayan toplu veriler “fon varlığını azaltan giderler” olmakta, bu gider 
kalemleri oransal olarak her yıl düşmekte, ancak bu oransal düşmeye karşılık yönetilen portföy tutarı daha fazla 
arttığı için sistem üzerinden toplamda tahsil edilen ücretler yükselmekte, toplam tahsil edilen ücretler 
içerisinde FİGK’nin payı her yıl artmakta, ancak halen ücretlerin üçte birinden fazlasını oluşturan “plan 
kapsamında yapılan kesintiler”, ile ilgili verilere kolayca erişilememektedir.  

Diğer yandan BES katılımcılarının bu giderlere katlanmalarının ana sebebi alınan riske göre belirli bir getiri elde 
etmek ve emeklilik dönemlerinde refah düzeylerini arttıracak bir birikim sağlamak olarak tanımlanabilecekken, 
2008-2014 dönemi arasında emeklilik planları ortalama olarak %0,19 oranında bir reel getiri elde etmekte, bir 
başka deyişle masraflar düşüldükten sonra ancak birikimleri enflasyon karşısında eritmeyecek kadar bir gelir 
edilebilmektedir. Ancak bu getiri karşılığında ise kesintilerin en düşük olduğu 2014 yılında dahi çeşitli kalemler 
adı altında %2,34 oranında kesinti yapılmıştır. Tuesta (2015) tarafından yapılan ve 53 ülkenin dikkate alındığı 
çalışmada ortalama maliyetler % 1.14 olarak hesaplanmış, kesintilerin en düşük olduğu ülke ise 2008 yılındaki % 
0.016 oranı ile Norveç olmuştur. Dolayısı ile hem en iyi ülke uygulamaları hem de Dünya ortalamaları dikkate 
alındığında, yıllar boyunca düşüş trendinde olmasına rağmen, halihazırda Türkiye’de uygulanan kesinti tutarları 
yüksektir. 
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IOPS (2014, s.18) tarafından Türkiye’nin ortalama kesinti oranının %2 olduğu varsayımı ile yapılan hesaplamada, 
sistemde 40 yıl kalan bir yatırımcının alacağı birikim tutarı, hiç kesinti yapılmaması durumuna göre %39.59 
oranında azalacağı sonucuna ulaşılmıştır. Sistemde kalma süresi 30 yıla düşerse bu kesinti tutarı %30.25’e, 
sistemde kalma süresi 20 yıla düşerse de birikimlerdeki azalma oranı % 20.36’ya düşmektedir. Diğer tüm 
kesintiler hesaba katılarak 2014 yılı için hesaplanan %2,34 rakamının sürekli olarak devam edeceği ve her yıl 
diğer giderlerin katılarak bulunan bu ortalamanın devam edeceği varsayılır ise sistemde 40 yıl kalınması 
durumunda emeklilik birikimindeki azalma % 44 civarında olacaktır. Bu reel getiri ve gider tablosu karşısında 
BES sistemine dahil olmak için çok güçlü bir teşvik gerekmekte, kamu katkısı da bu motivasyonu sağlamaktadır.  

BES uygulamasının başlangıcında halkın bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmaması, şirketlerinin yeni 
kurulmuş olması ve kuruluş maliyetlerinin yüksekliği, yeni bir sistemin tanıtılması için gerekli olan satış ve 
pazarlama giderlerinin yüksek olması, sistemdeki katılımcı sayısının ve yönetilen fon tutarlarının azlığı gibi 
sebeplerle kesintilerin yüksek olması normal olarak kabul edilebilir. Hatta hızlı bir şekilde katılımcı sayısının 
arttırılabilmesi için şirketlerin ve acentaların teşvik edilmesi amacıyla bu uygulamaya izin verilmiş de olabilir. 
Ancak katılımcı sayısının 6 milyonu, Devlet katkı payı dahil olmak üzere yönetilen fon tutarının da 50 milyar 
TL’nı aştığı ve reel getirilerin azaldığı bir ortamda mevcut gider yapısının sürdürülemez olduğu açıktır. 

BES üzerinden yapılan kesintiler çalışma dönemi olan 2008-2014 yılları arasında oransal olarak sürekli düşmüş, 
2008’de sektörün toplam gider rakamı %5,83 iken, 2014 yılı itibariyle bu rakam %2,34’e düşmüştür. 

Bu kapsamda yüksek kesinti tutarlarının indirilebilmesi için hem Türkiye’deki gelişmeler hem de dünyadaki iyi 
ülke uygulamaları dikkate alınarak bazı yöntemler uygulanabilir. Hali hazırda Türkiye’de de uygulanan 
düzenlemeler ile üst limit belirlenmesi uygulaması etkin, ancak tek başına yeterli değildir. Sorunun çözümü için 
bireysel imzalanan sözleşmelere kıyasla, giderlerin çok daha düşük olduğu grup veya işveren emeklilik 
planlarının paylarının arttırılmasının teşvik edilmesi, internet üzerinden ya da çağrı merkezi gibi daha az masraflı 
pazarlama kanallarının kullanımının arttırılması, otomatik katılım uygulamasının başlaması, emeklilik 
şirketlerinin ana işlevlerinin satış pazarlama ve katılımcı için plan oluşturmak olduğu, fon kurucusu olamadığı 
sistemlerin incelenmesi, portföy yönetim şirketleri, emeklilik şirketleri ve acenta bankaların büyük ölçüde aynı 
finansal grup içinde bulunmalarından kaynaklanan maliyeti arttırıcı problemlerin çözülmesi gibi konular 
üzerinde çalışılmasında fayda vardır.  

Ayrıca var olan karmaşık gider yapısının yatırımcılara ne şekilde aktarılabileceğine ve tüm emeklilik planlarına 
ilişkin her türlü gider verisinin katılımcı olmayı düşünenlere veya mevcut katılımcılara kolay anlaşılabilir bir 
şekilde sunulması da sistem katılımcılarının doğru karar vermelerine yardımcı olacaktır.  
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