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WELLCOME MESSAGE
Welcome Message on behalf of the Organising Committee of ICEESS’19

We are glad that II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences
gathered a large number of successful academicians and professionals in BandirmaBALIKESİR.
234 papers were submitted to ICEESS’19 from 16 different countries and 93 different
university and institutions. This conference provided as a suitable platform for discussions
about the papers. This conference abstract proceeding contains 205 abstracts.
We appreciated to our conference organising team because of their enormous performance for
preparing such an important organisation. We also appreciated to all keynote speakers who
shared their experiences and precious knowledge and encouraged to fruitful discussions.
We also would like to thank our sponsors who provided us financial support and conference
materials. It would not be possible to organise this conference without their support. Our
sponsors are The Central Bank of the Rebuplic of Turkey, Balikesir Metropolitan Municipality
and Bandirma Onyedi Eylul University.
Finally, we would like to thank our esteemed ICEESS'19 participants who shared their deep
knowledge and experience at ICEESS’19. We wish to be together in our following
organizations
On behalf of Conference Organisation Committee
Prof. Burak DARICI
Assoc.Prof. H.Murat ERTUGRUL
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ABSTRACT
A developed and efficient health sector plays an important role to improve the development levels of countries.
The most crucial components in the sector are the hospitals that are divided into public and private. The main
purpose of the hospitals is to provide more efficient services. Therefore they aim to meet satisfaction of patients
by increasing the service quality. Turkey applied 'Health Sector Transformation Programs' under different titles
between 2003 and 2010. Our aim in this study is to measure how effective these transformation programs are
for the health sector and to provide a new reference for the literature. In this context, the efficiency of the
hospitals in Marmara Region is investigated by using "Data Envelopment Analysis" for the years between 20002001 and 2014-2016. To analyze the data, we use the number of personnel, number of specialist physicians,
number of practitioners, number of beds, number of examinations as input variables; and the number of
surgeries, in-patient ratio, and crude mortality rate as output variables.
Keywords: Marmara, Health Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis
Jel Codes: I11, C10, D60
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine and analyze the influence of managerial attitudes toward fraudulent
financial reporting, subjective norms of managers, perceived behavioral control, manager's moral obligation to
the intention of managers to commit fraudulent financial reporting. Testing and analyzing the influence of the
intention of managers to commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers committing
fraudulent financial reporting. Testing and analyzing whistleblowing system as moderating the relationship of
intention of managers to commit fraudulent financial reporting to the behavior of managers doing fraudulent
financial reporting. The method of data analysis in this study uses Structural Eqution Modeling. The data
processing of this research uses Warp PLS application version 5.0. The research sample is 103 managers
accounting in state-owned enterprises throughout Indonesia. The results of this test prove that subjective norms,
perceived behavioral control and manager's moral obligations have a significant negative effect on the intention
of managers to commit financial reporting fraud. The intention of managers to commit financial reporting fraud
has a significant positive effect on the behavior of managers doing fraudulent financial reporting. Whistleblowing
system as a moderating variable is proven to weaken the relationship of intention of managers to commit
fraudulent financial reporting to the behavior of managers committing fraudulent financial reporting. However,
the results of hypothesis testing prove the manager's attitude towards fraudulent financial reporting does not
significantly influence the intention of managers to commit fraudulent financial reporting.
Keywords: Fraudulent Financial Reporting, Behavior, Whistleblowing System
JEL Classfications: G30, M14, M41,
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ÖZET
The Delphi technique is a research-based approach of finding solutions to various problems and situations and is
usually conducted using surveys while relying on expert opinions. The people surveyed are experts who have
information about the problem or situation. The aim is to reach a consensus and thus the survey is repeated until
the experts arrive at a unifying solution.
The technique has applications in many areas including education, tourism, health and information management.
An examination of both local and foreign literature reveals that Delphi technique has not been used much in real
estate market and this informs the aim of this study.
In this study, Delphi technique was applied to the experts in the real estate market in order to determine the
investment properties in the Tepebaşı district of Eskişehir. There are different views on the number of experts
to be surveyed. However, since the opinion that a homogeneous group could consist of 10-15 people was
dominant, 10 experts were included in the study and a questionnaire administered. The questionnaires were
conducted on a face to face basis to prevent experts from colluding or being influenced by each other's responses
and that some experts within the group do not put pressure on the answers to be given.
First of all, 6 open-ended questions were asked to 10 experts and expert opinions were obtained on the
characteristics of residential properties in Tepebaşı district of Eskişehir and in which neighborhoods are located.
Then, in line with the results of the first-round survey, a second round of 5-point Likert scale was created. Since
consensus was reached in the second round, the examination was completed at the end of this round.
The result of the Delphi technique revealed that the investment properties in Eskişehir’s Tepebaşı district are
mostly located in Bahçelievler, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Sütlüce and Şirintepe neighborhoods, and these
property are generally in the form of 1+1, have a combi boiler heating system, are in the 0 - 5 age range, are
located in the middle floors and closer to a school, library, hospital, public transportation, shopping centers and
cultural centers.
Anahtar Kelimeler: Delphi Technique, Real Estate, Expert Opinion, Collective agreement
JEL Kodları: D14, E51, R30.
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ABSTRACT
This paper investigates the relationship between inflation and interest rates – short-term and long-term interest
rates, in Turkey. The study employs data from 2005M12 – 2018M12 on central bank policy rate, 10-year
government bond rate and consumer price index for Turkey. We adopt both the Phillips-Ouliaris (residual-based)
and Johansen (likelihood ratio) tests of co-integration to find out that the variables under study are co-integrated
and there exists a long-run relationship between inflation and interest rates in Turkey. Furthermore, using the
Phillips-Hansen’s Fully modified Ordinary Least Squares (FM-OLS) method for the co-integrated system of
variables, the study reveals that inflation is statistically and significantly related with the central bank policy rate
and 10-year government bond rate.
The Central Bank of Turkey (TCMB) has switched to explicit inflation targeting (EIT) since 2005 as opposed to
implicit inflation targeting policies before that year. The short-term policy rate has been explicitly used by the
Bank as an important policy tool to mainly create some economic uncertainty for the short-term investors (hot
money), which could pose some threats for the long-run well-being of the Turkish economy as well as for the
price stability. As there are different channels for policy rate to work out its effects such as the exchange rate
channel and the financial funds channel, in this study we find out that a percentage increase in the central bank
policy rate could lower inflation by 1.2 percent in a month. Moreover, the results show that as the long-term
bond rates increase for Turkey, which could reflect an increase in the country riskiness, it creates an upward
pressure on the general price level. Economically speaking, a percentage increase in the long-term bond interest
rate could higher inflation by 1.6 percent.
For robustness, we employ the Autoregressive Distributed Lag (ARDL), and the results further strengthen the
previous results by concluding the existence of significant relationship between inflation and interest rates in
Turkey. In addition, the ARDL estimations show that there are both short-run and long-run relationships and that
the disequilibrium in prices (captured by the error correction term) is corrected within a month.
An implication of the results therefore suggests that the central bank of Turkey’s policy rate and inflation are
statistically significantly related, thus the Bank could effectively influence inflation by adjusting its policy rate.
Keywords: Co-Integration, Inflation Rate, Central Bank Policy Rate, Long-Term Interest Rate, Turkey, FM-OLS, ARDL
JEL Codes: E31, E43, E44.
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ABSTRACT
Purpose – The purpose of this study is to examine the relationship between knowledge management and
innovation performance of the SME in Algeria.
Design/methodology/approach – We analyze some small and medium Algerian organizations. For that reason,
we designed a questionnaire in order to gathering data. The response sample included 53 responses. We used
the regression analysis method for testing the relationship between variables.
Findings – The results of this study indicate that there is a positive relationship between knowledge management
and innovation performance.
Originality/value – there are a lot of papers which analyzed the relationship between knowledge management
and performance but they have not provided a good explanation of a direct impact especially the direct impact
on innovation performance in SME organizations in Algeria.
Keywords: Knowledge Management, İnnovation Performance, SME, Algeria.
JEL Codes: O3, D8, L25
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ABSTRACT
According to Dasgupta and Gupta (2009) “The increasing turbulence in the external business environment has
focused attention on the resources and organisational capabilities as the principal source of competitive
advantage.” (2009, p.204). By this statement, the authors meant that, organisations need to rely on thier core
competences to counteract the turbolence nature of today`s business competition. But to be able to do this,
both management and employees need to have the appropriate literature knowledge, of the extent to which the
creation, sharing and utilization of knowledge is central to the resource based view of competitive advantage. To
this end, this paper embarked on a thourough literature review to discuss with appropriate sources the above
points.
The theoretical framework adopted to accomplish this was Penrose (1959, p. 24–25) theory of resourcebased view (RBV). Penrose propounded the idea of RBV on the principle that ‘an administrative organisation and
a collection of productive resources as a bundle of potential services’ should be indispensable. The internet,
together with Universities libraries were used to collect materials for a systematic literature review, and the
findings show that, competitive superiority is a must for strategic purposes and should be inimitable. This view
of Penrose was extended by Wernerfelt (1984, p. 172), who elucidated that strategy ‘is a balance between the
exploitation of existing resources and the development of new ones’. The quest for these new ones could now
be alliance formation and alliance performance and not the other way round. In fact, resources could be
‘anything that has an enabling capacity’ (Hunt, 1991, p. 322), and this could entail both existing and new ones.
İn concluding, the paer discovered that, the creation, sharing and utilization of knowledge finds
applicable information that can be distributed in the organisation for learning to take place. It encourages the
sharing of aspect through networking individuals with the talented, and through connecting them so that they
study from documented proficiencies and each other. When such triangular activity is well managed with the
vision of creating a RBV, an organization is likely to have a competitive advantage.
Keywords: Competive Advantage, Knowledge Management, Resource-Based View
JEL Codes: M150 IT Management
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ABSTRACT
Energy is vital source of the life. Economical situations and constraints are main actors of determining the usage
and the efficiency of the energy systems. Combination of economics and first law of thermodynamics is a
mainstream approach to determine the value of the cost of energy production, thus cost of the electricity for the
consumers. However, this approach has shortcomings to determine the source, location and magnitude of the
useless energy which is dissipated. Exergy analysis is a method based on the first and the second law of
thermodynamics to overcome these shortcomings by revealing the destroyed exergy in any process. Moreover,
exergoeconomics combines the exergy analysis with the economics to show the economic burden of the
investigated system and its components due to the inefficiencies. Therefore, costs of exergy destructions could
be considered as the financial losses that should be minimized to achieve more efficient and economic energy
systems. Waste heat recovery is a method to regain the excessive energy, which is dissipated from another
system, to produce more energy. It is useful to use to decrease the fuel consumption of the main energy
production system. In this paper a waste heat recovery energy system is investigated with both exergy and
exergoeconomic analyses to provide insight for improvement and lowering the costs. Also, the components have
been ranked naturally to be focused on for improvement efforts due to results of both exergy and
exergoeconomic analysis. Lastly, it has been concluded that exergoeconomics could be applied for the systems
to increase the information and the knowledge of the system.
Keywords: Energy System, Waste Heat Recovery, Energy Economics, Exergy, Exergoeconomics,
JEL Classfications: Q4, N7, O1
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ABSTRACT
Employer brand and talent management concepts, which are one of the most important changes in the
companies recently, increase the awareness of the companies and play an important role in keeping the existing
employees in the company and to add new talented employees to the company. The employer brand affects the
perception of the place where people want to work. In order to create this perception, businesses create various
employer brand applications. Talent management: firstly, it requires managing the employer brand, because if
the employer brand, which symbolizes the diversity and distinctiveness of the enterprises, if talent management
approach is applied consistently it increases the emotional commitment of talented employees, provides
employees to be proud to work for their company, and affects talented employees to stay in the company. In
this context, this study aims to identify employer brand creation and talent management practices relationship
applications, in the sustainability reports of 7 banks out of 71 companies in the BIST sustainability index of 2018.
The sustainability reports of the selected 7 banks were analyzed through content analysis, which is a qualitative
research method. In this study, banks that meet all employer brand dimensions were identified and relations
with the concept of talent management were revealed.
Keywords: Human Resources Management, Employer Brand, Talent Management, Sustainability
JEL Codes: M10, M12, M19.
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ÖZET
Finansal getiri serilerinin frekansı yüksektir ve serilerin gelecek devre değerlerini öngörmek yatırımcılar için büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle, öngörü finansal ekonometrinin oldukça ilgi duyulan bir konusudur. Finansal getiri
serilerinin öngörülmesi amacıyla en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılabilir. Ancak bu yöntemde küçük
örneklerde tahmincilerin sapmalı olması ve gecikme sayısının birden fazla olması durumunda hatalı sonuçlar elde
edilmesi nedeniyle yeni yöntemler geliştirilerek bu sorunlara çözüm aranmıştır. Bu yöntemlerden biri
genişletilmiş regresyon yöntemidir (augmented regression method: ARM). 2004 yılında geliştirilen bu yöntem,
en küçük kareler yönteminin bazı kısıtlamalarını ortadan kaldırmaktadır. Yapılan Monte Carlo Simülasyonlarından
elde edilen bulgulara göre genişletilmiş regresyon yöntemi, gecikme uzunluğunun birden fazla olduğu
modellerde kullanılabilen ve sapmalardan arındırılmış bir yöntemdir. Bu yöntemin küçük örneklerde sapmaları
azaltmada etkili olduğu belirlenmesine rağmen kalıcı etkiler olduğunda küçük örneklerde bozulma
göstermektedir. Ayrıca, seriler durağan olmadığında küçük örneklerdeki sapmanın düzeltilmesi hatalı sonuç
vermektedir.
Genişletilmiş regresyon yönteminin açıklanan durumlarda hatalı sonuç vermesi nedeniyle 2014 yılında, J.H. Kim
tarafından genişletilmiş regresyon yöntemi, iyileştirilerek kısıtlamalara çözüm getirmiştir ve genişletilmiş
regresyon yöntemi, düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (improved augmented regression method: IARM)
olarak biçim değiştirmiştir. IARM, küçük örneklerde sapmalı olan tahminciler için gelişmiş bir sapma-düzeltmesi
içermektedir ve kalıcı etkiler olduğunda bile bozulma göstermemektedir. Ayrıca, gecikme düzeyinin üç veya daha
fazla olması durumunda sapmanın düzeltilmesi ve kovaryans matrisinin tahmini için dirençli formüller
içermektedir. Son olarak, serilerin durağan olmama durumunda durağanlık sağlanmalıdır. IARM, yapılan Monte
Carlo Simülasyonlarından elde edilen bilgilere göre, en küçük kareler ve genişletilmiş regresyon yönteminin
getirdiği kısıtlamalara çözümler üretmektedir ve bu yöntem ile daha geçerli ve güvenilir sonuçlar elde
edilmektedir. Düzeltilmiş genişletilmiş regresyon yöntemi (IARM) ile finansal getiri serilerinin öngörüleri
yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 payın
ortak performansını ölçen BIST 100 serisinin, açıklanan yöntemler ile öngörüsü yapılarak gelecek devre değerleri
tahmin edilmiştir. BIST 100 serisinin gelecek devre değerleri tahmin edilirken farklı öngörü yöntemleri kullanılarak
bu yöntemler arasındaki farklılıklar analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Düzeltilmiş Genişletilmiş Regresyon Yöntemi, Genişletilmiş Regresyon Yöntemi, En Küçük Kareler, Öngörü, Finansal
Getiri
JEL Kodları: C51, C52, G17
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ABSTRACT
Frequency of financial series is high and it is important for investors to forecast future values of series. Therefore,
forecasting is a very important subject of financial econometrics. Least squares method can be used to forecast
financial series. However, in small samples, if estimators are biased and lag length is more than one, incorrect
results are obtained. Therefore, new methods were developed. One of these methods is augmented regression
method (ARM). Developed in 2004, this method eliminates some of the limitations of the least squares method.
According to the findings obtained from Monte Carlo Simulations, augmented regression method can be used in
models with more than one lag length. Although this method has been found to be effective in reducing bias in
small samples, it deteriorates in small samples when predictors are highly persistent. In addition, the correction
of bias in small samples gives an incorrect result when the series are not stationary.
Since augmented regression method yielded incorrect results in the described cases, in 2014 J. H. Kim developed
improve augmented regression method (IARM). Thus, augmented regression method has changed its form as a
improved augmented regression method. Improved augmented regression method includes an improved biascorrection for estimators with deviations in small samples and does not show deterioration even when predictors
are highly persistent. It also includes resistant formulas for correction of bias and estimation of the covariance
matrix if lag length is three or more. Finally, in the case of non-stationary series, stationary must be maintained.
According to the information obtained from Monte Carlo Simulations, improved augmented regression method
produces solutions for the constraints of least squares and augmented regression method and provides more
valid and reliable results. Improved augmented regression method can be used to forecast financial series. In this
study, BIST 100 series, which measures the common performance of the 100 stocks with the highest market
value and transaction volume, is estimated by using the methods described. While forecasting the values of BIST
100 series, differences between these methods were analyzed by using different prediction methods.

Anahtar Kelimeler: Improved Augmented Regression Method, Augmented Regression Method, Least Squares, Forecasting, Empirical
Finance
JEL Kodları: C51, C52, G17
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ÖZET
Finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve tatil etkisi gibi
takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde, Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu
anomalilerin varlığının araştırıldığı çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında
ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz
kuru piyasalarında ortaya çıkan anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve TL/Euro döviz kuru getiri
serilerinde haftanın günü etkisinin var olup olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.
AnahtarKelimeler: Döviz Piyasası, Takvimsel Anomaliler, Haftanın Günü Etkisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, GARCH Model, Volatilite.
JEL Kodları: B26, C58, G14
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ABSTRACT
The calendar anomalies such as weekday anomaly, month anomaly, and holiday effect on the pricing of assets
traded in financial markets are frequently seen. In literature, the studies carried out on examining the presence
of these anomalies contradicting with the Efficient Market Hypothesis have focused on the stock-exchange
markets. The number of studies on possible calendar anomalies to occur in foreign exchange markets is limited.
However, the anomalies to occur in foreign exchange markets are important from the aspect of risks taken and
decisions made by the portfolio managers. Using the single-variable GARCH models, the objective of this study
is to analyze if there is weekday effect on the TL/$ and TL/Euro foreign exchange gains for the period between
05.04.2010 and 05.02.2019.
Keywords: Foreign Exchange Market, Calendar Anomalies, Weekday Effect, Efficient Market Hypothesis, GARCH Model, Volatility.
JEL Codes: B26, C58, G14
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ÖZET
Banka sigortacılığı anlamına gelen bankasürans, sigorta şirketleri ile bankaların sigorta ürünlerini pazarlama ve
satış süreçlerinde birlikte faaliyet göstermeleri şeklinde tanımlanabilir. Ülkemizde de bankasürans faaliyetleri
sigorta şirketlerinin önemli bir satış kanalı haline gelmiştir. Çalışmanın amacı bankasürans uygulamalarının BİST
sigorta şirketlerinin prim üretimi ve teknik kârlılıkları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada BİST Sigortacılık
Endeksi’nde yer alan 6 şirketten, verileri düzenli olarak temin edilebilmiş 5 sigorta şirketine ait veriler
kullanılmıştır. Veriler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin tespit edilebilmesi amacıyla Pedroni Cointegration
testi, nedensellik ilişkilerinin tespit edilebilmesi amacıyla Granger Causality testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen
analizler sonucunda, bankasürans oranları ile BİST sigorta şirketlerinin prim üretimi arasında düşük, teknik kârlılık
oranları arasında ise kuvvetli nedensellik ilişkilerinin bulunduğu görülmüştür. Çalışmanın giriş bölümünde
bankasürans kavramı ve ülkemizdeki bankasürans uygulamaları hakkında bilgi verilmiş, çalışmanın amacı
anlatılmıştır. İkinci bölümde literatür taramasına yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve
verilerin temin yöntemi hakkında bilgi verilmiş; çalışmanın analiz süreçleri ile analizler sonucunda elde edilmiş
bulgular ortaya konmuştur. Sonuç bölümünde ise, analizler sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin yorumlar
aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Bankasürans, Teknik Kârlılık, Pedroni Cointegration Testi, Granger Causality Testi
JEL Kodları: G10, G17, G22

-13-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
THE EFFECT OF BANCASSURANCE PROCESSES ON INSURANCE PREMIUMS AND TECHNICAL
PROFITABILITY FOR FIRMS INCLUDED BIST INSURANCE INDEX
Ersin GÜMÜŞ1
1Dr.T.C.

Ziraat Bankası A.Ş., Eskişehir, Türkiye, ersingm@gmail.com

ABSTRACT
Bancassurance, meaning bank insurance, can be described as the co-operation of banks and insurance firms in
marketing and sales processes for insurance products. Bancassurance processes have become an important sales
channel in our country. The main goal of this study is to analyse the effect of bancassurance process on insurance
premiums and technical profits of BIST insurance firms. In this study, the data, belong to 5 of 6 insurance firms
which are traded in BIST Insurance Index and data of which completely can be procured, were used. Pedroni
Cointegration test was performed to determine cointegration relationships between the data. After that process,
Granger Causality Test was performed to determine causality relationships between the data. As a result of
analyses, low level of causality relationship from bancassurance ratio to insurance premiums ratio; high level of
causality relationship from bancassurance ratio to technical profits ratio were found. In the first part of this study,
information about bancassurance concept and bancassurance processes in our country were given. In the second
part, literature was presented; in the third part, data sets used in the study and the procedure of data procuring
were told; analyses processes of study and the findings of the analyses were stated. In the last part, the results
of the study were interpreted.
Keywords: Insurance, Bancassurance, Technical Profitability, Pedroni Cointegration Test, Granger Causality Test
JEL Classfications: G10, G17, G22
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ÖZET
Gelir dağılımı eşitsizliği, tüm ülke ekonomilerinin temel sorunlarından biri olup; bireyler, gruplar ve bölgeler
arasındaki gelir farklılıklarını ifade etmektedir. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan sebeplerin önde
gelenleri ise küreselleşme, endüstriyel gelişim, demografik değişkenler, eğitim düzeyi farklılıkları, ithal rekabet,
vergiler ve transferler olarak sıralanmaktadır. Bu sebeplerin sürekliliğini koruması ve gelir dağılımının, iktisadi
gelişmişliğin göstergelerinden biri olması nedeniyle; gelirin adil dağılımı, iktisat politikalarının en önemli amacı
olarak gündemde yerini korumaktadır.
Gelirin kişiler, gruplar ya da bölgeler arasında adil dağılıp dağılmadığının ölçümünde birçok endeks
kullanılmaktadır. Gini Katsayısı da bu endekslerden en yaygın kullanıma sahip olanıdır. Gelir transferlerine duyarlı
olan Gini Katsayısı, daha çok orta gelirliler arasındaki gelir transferlerinden etkilenmekte, yüksek ve düşük gelirler
arasındaki transferlerden etkilenmemektedir. Gelir dağılımının ölçülmesinde alternatif bir ölçüt olan Theil
Endeksi ise genelleştirilmiş entropi yöntemlerinden biridir ve gelir dağılımının alt ve üst gruplarındaki değişimlere
de duyarlı olması özelliğiyle Gini Katsayısı’ndan ayrışmaktadır. Bu çalışmada, gelir dağılımı eşitsizliğinde kullanılan
bu iki ölçütün karşılaştırılması yapılacak ve çeşitli ülkeler için bulunan değerleri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Gelir Eşitsizliği Ölçütleri, Gini Katsayısı, Theil Endeksi, Gelir Dağılımı Ölçütleri.
JEL Kodları: O10, O11, O15.
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ABSTRACT
Income inequality is one of the primary problems of all countries' economies and it states income differences
between individuals, groups and regions. The leading causes of injustice in income distribution are globalization,
industrial development, demographic variables, differences in education level, imported competition, taxes and
transfers. Because the fact that these reasons are continuous and income distribution is one of the indicators of
economic development; the fair distribution of income remains the most important objective of economic
policies.
Many indices are used to measure whether the income is distributed fairly among individuals, groups or regions.
The Gini Coefficient is the most widely used of these indices. The Gini coefficient, which is sensitive to income
transfers, is mostly affected by income transfers among middle-income people and is not affected by transfers
between high and low incomes. The Theil Index, which is an alternative measure of income distribution, is one
of the generalized entropy methods. The Theil Index differs from Gini Coefficient by being sensitive to changes
in lower and upper groups of income distribution. In this study, these two measures used in income distribution
inequality will be compared and the values found for various countries will be analyzed.
Keywords: Income Inequality, Income Inequality Measurements, Gini Coefficient, Theil Index, Income Distribution Measurements.
JEL Codes: O10, O11, O15.

-16-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
AB 15 ÜLKELERİ İÇİN ENFLASYON İLE İŞSİZLİK VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ
ANALİZİ
Metehan YILGÖR1, Hakan ÖNDES2, Eren DUMAN3
1Doç.

Dr., Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Türkiye, myilgör@bandirma.edu.tr
Gör. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Türkiye, hondes@bandirma.edu.tr
3Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Türkiye, duman.eren@yahoo.com
2Arş.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 15 Avrupa Birliği üyesi ülkenin verileri kullanılarak 2008-2018 dönemi için işsizlik oranı,
büyüme oranı ve enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi panel ver analizi yardımıyla araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak
Levin, Lin ve Chu, Augmented Dickey–Fuller ve Hadri birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra serilerin
düzeylerine uygun şekilde kurulan VAR model analizi, uygun geçilme uzunluğuna göre varyans ayrıştırması, Lm
test istatistiği, etki-tepki sonuçları incelenmiştir. Son olarak da Granger Nedenselik Testi kullanılarak söz konusu
değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgulardan yola
çıkılarak enflasyon oranı ve işsizlik oranları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmış aynı zamanda
büyüme oranından da enflasyon ve işsizlik oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Enflasyon, Büyüme Oranı, Nedensellik
JEL Kodları: C10, C23, E24, O11, O47
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ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the relationship between unemployment rate, growth rate and inflation
rate by using panel data analysis for the period of 2008-2018 using the data of 15 European Union member
countries. For this purpose, first Levin, Lin and Chu, Augmented Dickey-Fuller and Hadri unit root tests were
applied. Then, VAR model analysis, variance decomposition, Lm test statistic and effect-response results were
examined. Finally, it was tried to determine whether there is a relationship between these variables by using
Granger Causality Test. As a result, we found a two-way relationship between inflation rate and unemployment
rates, as well as a one-way causality from growth rate to inflation and unemployment rates.
Keywords: Unemployment, Inflation, Growth Rate, Causality
jel Codes: C10, C23, E24, O11, O47
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ÖZET
Düşük miktarlı kredi hizmeti sunan mikrokredi uygulamaları yoksul bireylerin gelir ve kaynaklarındaki
yetersizlikten dolayı içinde bulundukları eşitsizliklere çözüm olmayı hedeflemektedir. Mikrokredi uygulamalarının
bu hedefindeki başarısını değerlendirebilmek için bu çalışmada 2002-2013 döneminde 16 ülkeye ait mikrokredi
göstergeleri ile gelir eşitsizlikleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile araştırılmıştır. Analizde mikrokredi
göstergesi olarak toplam reel mikrokredi miktarları ve borçlu başına düşen ortalama reel mikrokredi miktarları;
gelir eşitsizliği göstergesi olarak GINI katsayısı kullanılmıştır. Gelir eşitsizliğini etkilemesi beklenen değişkenlerin
seçiminde ilgili teori ve literatür dikkate alınarak mikrokredi değişkenlerinin yanı sıra kişi başına düşen gelir,
ihracat, istihdam, enflasyon ve kamu sağlık harcamaları kontrol değişken olarak modele eklenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre reel mikrokredi miktarı ile GINI katsayısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu fakat kontrol
değişkenler modele eklendiğinde net etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Borçlu başına düşen ortalama reel
mikrokredi miktarları ile GINI katsayısı arasında tüm modellerde düşük de olsa anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Buna göre borçlu başına düşen ortalama mikrokredi miktarındaki %1’lik artışın gelir eşitsizliğinde ortalama
%0.02’lik bir azalış meydana getirdiği yani GINI katsayısının mikrokredi esnekliğinin 0.02 olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikrokredi, Gelir Eşitsizliği, Panel Veri Analizi.
JEL Kodları: C23, D63, G21.
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ABSTRACT
Microcredit applications, which offer low-level credit services, aim to solve the inequalities of poor individuals
due to the inadequacy of their income and resources. In this study, the relationship between microcredit
indicators and income inequalities in 16 countries in 2002-2013 period was investigated by panel data analysis.
In the analysis, the total amount of real microcredit as microcredit indicator and the average amount of real
microcredit per borrower; GINI coefficient was used as an indicator of income inequality. In the selection of the
variables that are expected to affect the income inequality, per capita income, export, employment, inflation and
public health expenditures as well as micro-credit variables are added to the model by taking the relevant theory
and literature into consideration. According to the results, it is seen that there is a significant effect on the
amount of real microcredit and GINI coefficient but when the control variables are added to the model, the net
effect has disappeared. A significant relation was found between the average real microcredit amounts per
borrower and GINI coefficient in all models. Accordingly, it has been determined that the 1% increase in the
average microcredit amount per borrower has an average decrease of 0.02% in income inequality, i.e. the
microcredit flexibility of the GINI coefficient is 0.02.
Key Words: Microcredit, Income Inequality, Panel Data Analysis.
JEL Classification Codes: C23, D63, G21.

-20-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN
ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Burcu TEKKOL1, Celil AYDIN2
1

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, burcutekkol24@gmail.com
Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, caydin@bandirma.edu.tr

2Bandırma

ÖZET
Ülkeler iktisadi büyüme süreçlerinde üretimlerini artırabilmek adına enerjiyi önemli bir girdi olarak
kullanmaktadır. Ülkelerin enerjiye olan ihtiyacı ekonomik büyümeyle birlikte artmakta ve enerji tüketimlerinde
bir artışa sebep olmaktadır. Ancak sürdürülebilir büyüme bağlamında sadece enerjiyi tüketmek yeterli olmamakla
birlikte enerjinin verimli kullanılması gerekmektedir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinde enerji
verimliliği büyük önem arz etmekte ve buna dair makul düzeyin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de il bazında enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde enerji verimliliğinin
rolü, 2008-2014 dönemi itibariyle Yumuşak Geçişli Panel Regresyon modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen
bulgulara göre enerji verimliliği eşik düzeyinin % 6,519 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu eşik seviyesi
altında enerji tüketimi ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken, üzerinde ise olumlu etkilemektedir. Bu bağlamda,
enerji tüketiminde yaşanan bir artışın ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilmesi adına politika yapıcıların enerji
verimliliğine dair bu eşik seviyesini dikkate alması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Enerji Verimliliği, Enerji Yoğunluğu, Yumuşak Geçişli Panel Regresyon Modeli.
JEL Kodları: N75, O13, O11.
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ABSTRACT
Countries use the energy as an essential input to increase their output in the economic growth process. In this
respect, countries’ energy demand increase in parallel with economic growth, giving rise to increment in
economic consumption. However, energy consumption is not the sole factor for sustainable growth, but energy
efficiency is also needed. In this context, energy efficiency takes very substantial role in the relation between
energy consumption and economic growth and the reasonable level of energy efficiency should be analyzed.
In this study, the role of the energy efficiency in the effect of energy consumption on economic growth is
examined for Turkey based on province by using the Panel Smooth Transition Regression Model covering the
years between 2008 -2014. The results demonstrate that energy efficiency threshold is 6.519%. In this regard, it
can be said that energy consumption affects economic growth positively when the energy efficiency is below the
threshold and negatively when it is above. As a consequence, in order to have positive effect on economic growth
with an increase in energy consumption, politicians have to take this energy efficiency threshold into
consideration in energy politics making process.
Key Words: Energy Consumption, Economic Growth, Energy Efficiency, Energy Intensity, Panel Smooth Transition Regression Model.
JEL Codes: N75, O13, O11.
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ÖZET
Finansal, ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel ekonomiyle güçlü bağları olan Türkiye, 2008 küresel krizinden
etkilenen ülkeler arasındadır. Özellikle kriz öncesi dönemde cari işlemler açığının ve özel sektör dış borcunun
önemli düzeylerde olması Türkiye için en önemli risk unsurlarındandı. Kriz süresince Türkiye karar vericileri
tarafından krizden minimum zararla çıkmak amacıyla birçok politika geliştirilmiştir. Özellikle krizin ilk
dönemlerinde Türkiye ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalsa da, ilerleyen yıllarda bu göstergelerin bazılarında
düzelmeler gözlenmiş, bazılarında ise riskli durum devam etmiştir.
Bu çalışmada 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye’ye etkileri incelenmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de krizin
etkilerinden korunmak amacıyla alınan önlemlerden bahisle, faydalı ve uygulanabilir önerilere yer verilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 2008 Küresel Ekonomik Krizi, Türkiye Ekonomisi, Finansal Kriz, Krizin Etkileri, Kriz Politikaları
JEL Kodları: E44, G12, G15
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ABSTRACT
Turkey has strong ties with the global economy its financial, trade and investment channels. Because of these
ties, crisis has also affected Turkey. Especially before the crisis, current account deficit and private sector debt
stock were problematic issues for Turkey. During crisis Turkey policy makers have implemented some policies in
order to get out of the crisis with minimum damage. Especially in the early stages of the crisis, Turkey
encountered some serious costs. In later years, while some improvements were observed in basic indicators,
some other indicators stayed risky.
In this study, the effects of economic crisis on Turkey and measures taken for avoiding the effects of crisis were
analyzed. Besides, It was also given some useful and applicable recommendations on these issues.
Keywords: 2008 Global Economic Crisis, Turkish Economy, Financial Crisis, Effects of Crisis, Crisis Policies
JEL Codes: E44, G12, G15
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ÖZET
Küresel kriz sonrası birçok ülkenin merkez bankaları tarafından benimsenen genişletici para politikasıyla ortaya
çıkan süreç gelişmekte olan ülke merkez bankalarını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı finansal istikrarı
sağlamaya yönelik yeni para politikası araçları bulmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda, hem bankacılık sisteminin
döviz yönetimini hem de döviz kuru oynaklığının makro göstergeler üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla
Rezerv Opsiyon Mekanizması kullanılmaya başlanmıştır. Para, döviz ve finans piyasalarında otomatik dengeleyici
olarak çalışması düşünülen Rezerv Opsiyon Mekanizması, Merkez Bankası’na da yurt içi piyasalardaki döviz kuru
oynaklıklarını ve kur geçişgenliği üzerinden üretici ve tüketici fiyat endekslerini etkileyebilme imkânı vermektedir.
Bu çerçevede çalışmanın amacı Rezerv Opsiyon Mekanizmasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
rezerv değişimi, enflasyon belirsizliği ve döviz kuru oynaklıkları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bunun için
vektör otoregresyon ve otoregresif koşullu değişen varyans modellerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda ROM’da meydana gelen bir standart hatalık şok karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
rezervlerindeki değişimin iki ay boyunca pozitif olarak tepki verdiği, enflasyon oranlarının iki ay boyunca düşük
düzeyde negatif tepki verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, döviz kuru oynaklığı ve iki yıllık tahvil faiz
oranının da yaklaşık iki ay boyunca tepki verdiği ve daha sonra bu tepkinin de anlamsız hale geldiği bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rezerv Opsiyon Mekanizması, Finansal İstikrar, Garch Modelleri, Para Politikası Araçları, Rezerv Opsiyon Katsayısı
Jel Kodları: D53, D81, G18, E47
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ABSTRACT
After the global crisis, by central banks of many countries adopted with expansionary monetary policy the
process occur with the the central banks of emerging countries and Central Bank of Turkey to ensure financial
stability has led to find to new tools for monetary policy. In this context, the Reserve Option Mechanism has been
started to used in order to reduce both the foreign exchange management of the banking system and the effects
of exchange rate volatility on macro indicators. In the money, foreign exchange and financial markets the Reserve
Option Mechanism, which is considered to work as an automatic balancer, allows the Central Bank to influence
the exchange rate volatilities in domestic markets and producer and consumer price indices through exchange
rate pass-through.
In this context, the purpose of the Reserve Option Mechanism analyze to changing exchange reserves of the
Central Bank of Turkey under the impact of uncertainty on inflation and exchange rate volatility. For this purpose,
vector autoregression and autoregressive conditional variable variance models were used. The results of the
analysis across a standard error shock occurring on ROM changes in Turkey's Central Bank foreign exchange
reserves which gave positive response for two months, it has been concluded that the negative response at a
low level for two months the inflation rate. Similarly, exchange rate volatility and also two-year bond interest
rates reacted for almost two months, and then is revealed this reaction also became meaningless.
Keywords: Reserve Option Mechanism, Financial Stability, Garch Models, Monetary Policy Instruments, Reserve Option Coefficient
Jel Codes: D53, D81, G18, E47.
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ABSTRACT
Hilton Head Island (HHI) is one of the barrier islands that is located in Southeast South Carolina, USA. Its 12 miles
of sandy beaches and semi-tropical climate have made it a prime tourist destination for domestic and foreign
visitors. According to HHI-Bluffton Chamber of Commerce, 2.7 million people visit HHI annually. The total
economic impact of tourism spending on Beaufort County was $1.1 billion in 2015. However, this economic
benefit is threatened by climate change which has been impacting beach quality negatively for years through
various environmental changes. Increasing temperatures causes ice formations to melt which leads to increasing
sea level. Based on estimates, a total of 14,861 homes, which is currently 51% of the Hilton Head Island housing
stock, will be underwater by 2100 if sea level rises 6 feet. The economic cost under this scenario is estimated to
be $9 billion.
In economics, there are different approaches to value an environmental change such as erosion or storm surge
risk. These approaches are called non-market valuation techniques. Because environmental goods are not
purchased and sold in the markets, assigning a monetary value to these goods requires implicit calculations.
Hedonic price model is one of these techniques that investigates whether property values are affected by
environmental characteristics. Theoretical behind hedonic price method assumes that the value of a good is not
independent of its characteristics and each environmental and non-environmental attribute of the good
contributes to its price. Hedonic price model attempts to estimate implicit price for each characteristic. The
primary research question to be addressed in this study is whether erosion and storm surge risks have been
incorporated in coastal property prices. Because hedonic price method utilizes statistical regression, statistically
significant impact of environmental and non-environmental attributes on property values will be tested in this
study. The regression results will document implicit prices (willingness to pay) of these environmental changes.
They will be critical as government officials can develop more accurate cost-benefit analyses of protection of
beaches from climate change.
Keywords: Hedonic Price Model, Regression, Erosion, Storm Surge, Climate Change
JEL Codes: Q51,Q54,Z30
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ABSTRACT
The aim of this study is to construct a financial stress index for Turkey to evaluate whether the financial stress
index is successful in terms of predicting stressful time periods properly for the period 31.01.2003 and 31.10.2018
with a monthly frequency. In the literature, the measurement of the Financial Stress Index is commonly based
on the banking sector, the foreign exchange market, the stock market, the bond market, and the public sector.
Likewise, these indicators will be used in this study, and also house price index is added because deterioration in
the housing market can have a systemic impact on the economy due to its relationship with the other markets.
In this way, this study will contribute to the literature in terms of adding a new variable in the measurement of
the financial stress. The 3-month TRLIBOR, foreign exchange market pressure index, the return of the Borsa
Istanbul stock price index, 2-year government bond yields, Credit Default Swaps, and residential sales prices are
the sub-components of the measurement of the financial stress in Turkey. The weighting scheme of those
variables is based on three different methods. The equal-variance method is the most commonly used one which
assumes every single market component has equal importance for all the financial system and acts
independently from each other. However, the principal component analysis takes into account the co-movement
of the sub-market indicators in calculating financial stress. The standard portfolio theory considers the timevarying cross-correlations among the different stress indices. Furthermore, to measure volatilities for the banking
sector equity index, currency, and the stock market generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
models are used. The negative relationship between financial stress and the real economic activity is investigated
by using industrial production index as a proxy for economic activity and it is assessed whether the financial
stress index that is calculated can be a good indicator for evaluating the economic conditions in Turkey or not.
Keywords: Financial Stress, Principal Component Analysis, Portfolio Theory, Garch, Real Economy
JEL Codes: C1, C580, G010
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ABSTRACT
After 2015 some stunning changes after the global financial crises, and the structural location of public budget
has put forth together the application issues for consideration included the implementation process in Turkey.
In this study, we tried to reveal the position of these structural changes both in terms of budgetary applications
and in terms of budget open effects. As it is known, our country's budget, which is very sensitive to the global
financial crisis, has undergone some structural changes in the context of some financial measures. The significant
impact of these changes resulted in some possible changes in the budget deficits and in the borrowing and
foreign exchange policies. Whatever the state budget policy in Turkey have been taken place in the process as
overcome policies a financial crisis. However, each structural budget change based on the public budget
emphasizes the need to make the budget-based financial system more effective than corporate development
especially in the recent years. In this respect, the public budget after 2015 in Turkey, as the next target as well
as a structural process of change should be addressed at the global level and the current position in terms of
quantitative values should be emphasized.

Key Words: Budget Deficits, Financial Crises, Fiscal Risk, GDP, Public Budget
JEL Codes: F38, F65, H61, H83.
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ABSTRACT
The aim of this study is to investigate standard international rules set by international organization for issuance
of ‘original’ documents. International trade requires original documents for payment or for delivery of the goods.
International trade rules are set by international organizations to enable all parties involved in international
trade, namely, importers, exporters, insurance companies, transport companies, inspection companies etc. from
different countries to accept and apply same standard rules. Original documents issued as per international rules
play a very important role in international trade to avoid risks of non payment, non delivery or delays in payment.
Within this contex, this study will investigate the international standard rules of documents being original, that
is which documents are accepted as originals according to standard ICC rules.
Literature review of international rules for issuance of ‘original’ documents.
The standard rules for issuance of original documents are highlighted.
Exporters and importers must to be aware of the risks in issuance of ‘original’ documents as per international
rules. They are recommended to issue ‘original’ documents according to these rules, if they do not comply with
these rules in issuing the original documents, i.e. in case of non-compliance with the standard rules, there is a
high risk of payment and delivery delays or non-payment or non delivery.
Keywords: Export Import Management, Original Document Rules
JEL Codes: F1, F13, F10
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ÖZET
Bu makalede bir döviz kuru belirlenme modeli kapsamında TL / ABD doları 2005Q4-2018Q3 gözlem dönemi için
üçer aylık veri sıklığı kullanılarak incelenmektedir. Kuramsal bir yaklaşım izlenerek Parasal model döviz kuru
belirlenme mekanizması ortaya konmuş ve çok değişkenli ARDL sınır testi eşbütünleşim yöntemi ile tahmin
edilmiştir. Bulgular parasal döviz kurunun iktisat kuramının belirttiği temeller ile tutarlı bir şekilde eşbütünleşik
bir ilişkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Parasal döviz kuru göreceli para arzı ile pozitif bir etkileşim
içerisindeyken göreceli reel gelir düzeyindeki bir artış ulusal para biriminin ABD doları karşısında değer kazanması
ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, önsel olarak varsayıldığı gibi, parasal döviz kuruyla göreceli beklenen enflasyon
oranı değişkeni arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru; İktisadi Temeller; Sınır Testi; Türkiye Ekonomisi;
JEL Sınıflaması: F31; F41; F47.
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ABSTRACT
In this paper, exchange rate determination mechanism of TL / US dollar is examined for the 2005Q3-2018Q3
period of quarterly frequency data. Using a theoretical approach based on the Monetary model exchange rate
determination mechanism, estimation results obtained from contemporaneous multivariate ARDL model bounds
testing cointegration methodology indicate that nominal exchange rate is cointegrated with the fundamentals
suggested by economics theory. Estimation results reveal that there exists a positive relationship between
nominal exchange rate and relative money supply and that an increase in the relative income would lead to an
appreciation of the domestic currency against the US dollar. Besides, as a priori hypothesized, it is found that
nominal exchange rate has a positive relationship with relative expected inflation variable.
Key Words: Exchange Rate; Economic Fundamentals; Bounds Testing; Turkish Economy;
JEL Classification: F31; F41; F47.
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ÖZET
Son yıllarda yeni teknolojilerin yarattığı sinerjinin de etkisiyle birbirinden farklı sektörlerden firmalar,
müşterilerine daha iyi hizmetler sunabilmek ve kâr maksimizasyonunu arttırabilmek için birlikte çalışmaya
başlamışlardır. Çünkü küreselleşme sonucu iyice kızışmış olan rekabet ortamında değişime ayak uydurmak
ekonomik büyüme için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, finansal piyasalarda teknolojik gelişmelerin
önemi üzerinde durulmuş, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijitalleşme ile günümüzde oldukça
popüler hale gelen Fintech (Finansal Teknoloji) uygulamalarının finansal piyasalara etkileri incelenmiştir. Dünyada
en büyük krizi finans dünyasının yaşadığı düşünülürse, finansal piyasaların potansiyelinin arttırılabilmesi
hususunda Fintech’ in önemi daha ciddi bir şekilde anlaşılmaktadır. Fintech finansal piyasalara ne gibi kazanımlar
sağlamıştır? Dijitalleşme ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler finansal hizmetler için uygun ürünler ve süreçler
geliştirmiş midir? Tüm bu sorulara yanıt ararken, yenilikçi yaklaşımlara sahip ve geleneksel finans kuruluşlarından
daha hızlı olması gibi nedenlerle Fintech şirketlerinin, beklentileri karşılama konusunda müşterilerine oldukça
büyük bir avantaj sağladığı da açıkça görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fintech, Yenilikçi Finansman, Bankacılık, Dijitalleşme, Mobilite.
JEL Kodları: G21, O32, O33
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ABSTRACT
Due to the synergy created by new technologies in recent years, companies from different sectors have begun
to work together to provide better services to their customers and to increase profit maximization. Because
keeping pace with the change in competitive environment which has been escalated gradually as a result of
globalization has become a necessity for economic growth.
In this study, it is dwelled on the importance of technological developments in financial markets and the effects
of Fintech (Financial Technology) applications, which has been quite popular by the developments in information
technologies and digitalization at the present time, on the financial markets are examined. When it is considered
that the financial world experience the largest economic crisis in the world, the importance of Fintech in the
matter of increasing the potential of financial markets is more seriously understood. What kind of gains has
Fintech provide to financial markets? Have technological advancements with digitalization developed
appropriate products and processes for financial services? While seeking answers to all these questions, it is
clearly seen that Fintech companies ensure a great advantage to their customers in respect of meeting their
expectations by the reasons like having innovative approach and being faster than traditional financial
institutions.
Key Words: Fintech, Innovative Financing, Banking, Digitalization, Mobility
JEL Codes: G21, O32, O33
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ÖZET
Bu çalışmada kripto paraların portföy yönetimine katkısı araştırılmıştır. Bunun için kripto para fiyatlarının
geleneksel finansal varlık fiyatları ile ilişkisi incelenmiştir. Kripto paraları temsilen en önemli 2 kripto para olan
bitcoin, etheryum; geleneksel finansal varlıklardan hisse senetlerini temsilen majör ülkelerin ve Türkiye’nin borsa
endeksleri; kıymetli madenleri temsilen altın, gümüş ve platinyum fiyatları kullanılmıştır. Sonuçta kripto para
fiyatları ile hisse senedi endeksi ve kıymetli maden fiyatları arasında çok düşük düzeyde pozitif (0-0,10 aralığında)
ancak anlamlı olmayan bir ilişki ölçülmüştür. Bir başka ifade ile söz konusu varlıklar arasında bir ilişkisizlik tespit
edilmiştir. Bu bulgu kripto paraların hisse senedi ve kıymetli maden portföyleri için iyi bir çeşitlendirme
(diversifier) varlığı olduğunu göstermiştir. Ancak kripto paraların fiyat volatilitesinin geleneksel finansal varlıklara
göre çok yüksek olması ve geleceği konusunda tam bir belirlilik olmaması finansal portföylerde aldığı payın uzun
bir süre daha sınırlı kalacağına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Portföy Yönetimi, Hisse Senedi, Kıymetli Maden.
Jel Kodları: E40, E44, G11.
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ABSTRACT
In this study, the contribution of crypto currencies to portfolio management was investigated. For this aim, the
relationship between cryptocurrency prices and traditional financial asset prices is examined. Bitcoin and
ethereum used to represent cryptocurency. Major countries and Turkey's stock market indices were used to
represent stock financial assets. Finally, gold, silver and platinum prices were used to represent precious metals.
As a result, a very low positive (between zero and 0,10) but insignificant relationship between cryptocurrency
prices and stock index/precious metal prices was measured. In other words, an irrelevancy was determined
between these assets. This finding shows that cryptocurrency is a good diversification asset for stock and
precious metal portfolios. However, the fact that the price volatility of these crypto currencies is much higher
than that of traditional financial assets and the uncertainty about future of cryptocurrency indicates that their
share in financial portfolios will be limited for a long time.
Key Words: Cryptocurrency, Bitcoin, Portfolio Management, Stocks, Precious Metal.
Jel Codes: E40, E44, G11.

-36-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
OECD ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
PANEL VERİ ANALİZİ
Metehan YILGÖR1, Hakan ÖNDES2, Özlem KAYA3
1Doç.

Dr. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, myilgor@bandirma.edu.tr, Balıkesir, Türkiye
Gör. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, hondes@bandirma.edu.tr, Balıkesir, Türkiye
3Yl. Öğr. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ozlemkaya524@gmail.com, Balıkesir, Türkiye
2Arş.

ÖZET
Gelişmiş ülkelerin ekonomisinde iktisadi büyüme, teknolojik gelişmeler ve inovasyon önemli unsurlar arasında
bulunmaktadır. Ülkeler gelişmişlik düzeylerini arttırmak amacıyla diğer ülkelerle işbirliği yapmakta, teknoloji
transferi içeren doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmekte, eğitime ve teknolojik gelişmelere ayırdıkları kaynak
miktarlarını arttırmaktadırlar. Teknoloji ve inovasyonu doğrudan etkileyen en önemli faktör ise ar-ge
harcamalarıdır. Ülkelerin gelişme politikaları incelendiğinde ekonomik büyümenin ar-ge harcamaları ve dış ticaret
ile önemli bir ilişki içerisinde olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 20 OECD ülkesi için 2009-2016
döneminde ar-ge harcamaları, dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla
öncelikle birim kök testleri yapılmış ve serilerin durağanlıkları araştırılmıştır. Durağan olduklarına karar verilen
değişkenlere Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. İthalat ve ar-ge harcamalarından ihracata ve GSYİH’dan
ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. İhracat ve GSYİH değişkenleri arasında ise çift
yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret, Panel Veri Analizi, OECD
JEL Kodları: O10, O11, O24, O30, O40.
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ABSTRACT
Economic growth, technological developments and innovation are important factors in the economies of
developed countries. Countries are cooperating with other countries in order to increase their level of
development, including direct transfer of technology promotes investments and increase the amount of
resources they devote to education and technological developments. R & D expenditure is the most important
factor that directly affects technology and innovation. When the development policies of the countries are
examined, it is thought that economic growth has an important relationship with the R & D expenditures and
foreign trade. The aim of this study is to investigate the relationship between R & D expenditures, foreign trade
and economic growth for 20 OECD countries in the period of 2009-2016. Granger causality test was applied to
the variables which were determined to stationary. It has been seen that there is a unidirectional causality
relation from import to R & D expenditures to exports and from GDP to imports. It was found that there is a
bidirectional causality relationship between export and GDP variables.
Key Words: R & D Expenditures, Economic Growth, Foreign Trade, Panel Data Analysis, OECD
Jel Codes: 010, 011, 024, 030, 040
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ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler için yapılan döviz kuru oynaklığı çalışmaları ağırlıklı olarak bu kur oynaklığının enflasyon,
büyüme gibi makro iktisadi büyüklükler üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Buna karşın bu oynaklığın kaynakları
göz ardı edilmiştir. Oysa kur oynaklığının olumsuz etkileri üzerine genel bir kanı olduğundan, kur oynaklığına yol
açan faktörleri bulup oynaklığın ortaya çıkmasını engelleyecek politikalar üretilebilmesi, sorunun başlamadan
önlenmesini sağlayacaktır. Bu sebeple bu çalışmanın amacı döviz kuru oynaklığını ve sebeplerini 1988 – 2018
yılları arası için teorik ve ampirik olarak ortaya koymaktır. Öncelikle para arzı, dışa açıklık, doğrudan yabancı
yatırım, dış borç düzeyi ve merkez bankası rezervi düzeyi ile döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişki tespit edilmeye
çalışılacaktır. Çalışmada yöntem olarak öncelikle döviz kuru oynaklığını ölçmek için GARCH modeli kullanılacak,
daha sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki için Johansen eş bütünleşme yöntemine odaklanılacaktır.
Değişkenler arasında olası uzun dönem ilişkide doğrusal olmayan bir yapıya karşın, STECM ( Yumuşak Geçiş Hata
Düzeltme Modeli) kullanılacaktır. Analizler sonucunda doğrudan yabancı yatırım ve merkez bankası rezervlerinin
oynaklığı azaltması, buna karşın para arzının, dışa açıklığın ve dış borcun oynaklığı azaltması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Döviz Kuru Oynaklığı, GARCH, Eş Bütünleşme, STECM
JEL Kodları: C32, F31, F41
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ÖZET
Studies on exchange rate volatility for developing countries mainly focused on the effects of this exchange rate
volatility on macroeconomic aggregates such as inflation and growth. However, the sources of this volatility have
been ignored. However, since there is a general consensus on the negative effects of exchange rate volatility,
describing the factors that cause exchange rate volatility and producing policies to avoid volatility will be
prevented before the problem starts. For this reason, the aim of this study is to reveal the exchange rate volatility
and its reasons between 1988 and 2018 by a theoretical and an empirical analyses. First of all, the relationship
between money supply, trade openness, foreign direct investment, foreign debt level and central bank reserve
level and exchange rate volatility will be determined. In this study, firstly GARCH model is used to measure
exchange rate volatility and then Johansen cointegration method is applied for long term relationship between
variables. In order to detect a possible nonlinear structure in the long-term relationship between variables,
STECM (Smooth Transition Error Correction Model) will be used. As a result of the analysis, foreign direct
investment and central bank reserves are expected to reduce volatility, while money supply, openness and
external debt are expected to increase volatility.
Keywords: Exchange rate, exchange rate volatility, GARCH, cointegration, STECM
JEL Codesı: C32, F31, F41
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ÖZET
Yüksek enflasyon, faiz oranları, cari açık, zayıf büyüme, sıcak paraya bağımlılık, düşük kredi notları ve zayıf bütçe
dengesi vb. gibi çeşitli sorunlu makroekonomik değişkenlerinden dolayı kırılgan beşli olarak adlandırılan Brezilya,
Hindistan, Endonezya, G.Afrika ve Türkiye’de cari denge ve enerji ilişkisi önem arz etmektedir. Bu nedenle,
kırılgan beşlide net enerji ithalatçısı olan üç ülkenin (Brezilya, Hindistan ve Türkiye) cari denge (cari denge/GSYH),
yenilenebilir enerji (yenilenebilir elektrik üretimi/toplam üretim) ve net enerji ithalatı (enerji ithalatı/toplam
enerji kullanımı) değişkenlerinin ilişkilerinin analizi yapılacaktır (G.Afrika ve Endonezya net enerji ihracatçısıdır).
Beklenen sonuç, bu ülkelerde yenilenebilir enerji kullanımı(yatırımları) arttıkça, cari dengede iyileşme sağlanması
ve enerji ithalatının azalmasıdır.
Çalışmada anılan üç ülke için, 1990-2017 yılları arasında cari denge, yenilenebilir enerji ve enerji ithalatı arasındaki
ilişki incelenmiştir. Üç ülkede seriler ADF sonuçlarına göre; Hindistan’da yenilenebilir enerji ile Brezilya’da cari
denge I(0) iken diğer tüm seriler I(1) düzeyinde durağandır. Türkiye için yapılan VAR modeli sonuçlarına göre;
seriler arasında eşbütünleşme vardır, enerji ithalatındaki %1’lik artış, cari dengede %-0.27’lik bozulmaya neden
olacaktır. Enerji ithalatından cari dengeye doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur.
Hindistan için yapılan ARDL Sınır Testine göre, kısa dönemde enerji ithalatındaki %1’lik artış, cari dengede %-0.39
bozulmaya yol açacaktır. Hata düzeltme modeline göre 𝐸𝐶𝑇t−1 katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı
olması eşbütünleşmeyi desteklemektedir. Brezilya için yapılan ARDL Sınır Testine göre, kısa dönemde
yenilenebilir enerjide %1’lik artış, cari dengede %0.26’lık düzelmeye yol açacaktır. 𝐸𝐶𝑇t−1 katsayısının negatif ve
istatistiksel anlamlılılığı eşbütünleşmeyi desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Cari Denge, Enerji İthalatı, Eşbütünleşme, ARDL Sınır Testi
JEL Kodları: E31, F31, C22
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ABSTRACT
Because of the various problematic macroeconomic variables such as high inflation, high interest rates, high
current account deficit, weak growth, hot money dependency, low credit ratings and weak budget balance and
so on current account balance and energy relations is of great importance in Brazil, India, Indonesia, South Africa
and the Turkey are called fragile five. Therefore, the three countries that are net energy importers in fragile five
(Brazil, India and Turkey) current account balance (current account balance / GDP), renewable energy (renewable
electricity production / total production) and net energy imports (energy imports / total energy use) variables
relations will be analyzed (S. Africa and Indonesia are net energy exporters). The expected result is that as
renewable energy use (investments) increase in these countries, the current account balance will improve and
energy imports will decrease.
For the three countries mentioned, the relationship between the current balance, renewable energy and energy
imports between 1990 and 2017 was examined. According to the results of ADF series in three countries;
renewable energy in India, and the current balance in Brazil is I(0), while all other series are stable at I(1).
According to the VAR model results for Turkey; There is cointegration between the series, a 1% increase in energy
imports will cause a deterioration of -0.27% in the current balance. Unidirectional causality from energy imports
to the current balance was found.
According to the ARDL Border Test for India, a 1% increase in energy imports in the short term will lead to a 0.39% deterioration in the current account balance. According to the error correction model, 𝐸𝐶𝑇t−1 coefficient
is negative and statistically significant, which supports cointegration. According to the ARDL Border Test for
Brazil, a 1% increase in renewable energy in the short term will lead to a 0.26% improvement in the current
balance. The negative and statistical significance of the 𝐸𝐶𝑇t−1 coefficient supports cointegration.
Keywords: Renewable Energy, Current Account Balance, Energy Imports, Cointegration, ARDL Bound Test
JEL Codes: E31, F31, C22
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ÖZET
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için büyüme ve kirlilik arasındaki ilişkilerin iyi analiz
edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı sektörel düzeyde gelir ile çevre kirliliği arasındaki
nedensellik ilişkilerini analiz etmektir. 1998-2017 dönemini kapsayan bu çalışmada sektörel çıktı düzeyleri dikkate
alınarak gelir ile kirlilik arasındaki nedensellik ilişkileri Hacker&Hatemi J (2006) tarafından geliştirilen simetrik
nedensellik testi ve Hatemi J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analizde
kirlilik göstergesi olarak PM2.5 salınım indeksi, sektörel çıktı düzeyleri için de tarım, sanayi ve hizmetler sektörü
bazında ulusal gelir düzeyleri kullanılmıştır. Simetrik nedensellik testi sonuçlarına göre kirlilik ile sektörel çıktı
düzeyleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre
ise pozitif sanayi sektörü şoklarından pozitif kirlilik şoklarına doğru nedensellik tespit edilmiştir. Buna göre sanayi
sektöründeki büyümenin kirliliği artırıcı etki yaratabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Gelir, Sektörel Çıktı Düzeyleri, Nedensellik İlişkisi
JEL Kodları: 013, Q56, C13
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ABSTRACT
Relationships between growth and pollution must be magnificently analyzed to achieve sustainable development
goals. It is expected that there will be an inverse U-shaped relationship between environmental pollution and
economic growth according to The Environmental Kuznets Curve. In this context, the purpose of this study is to
analyze causality relationships between income and environmental pollution. In this study, relationships
between income and pollution were analyzed by considering sectoral output level for the 1998-2017 periods.
Symmetric causality test developed by Hacker&Hatemi J (2006) and asymmetric causality test developed by
Hatemi J (2012) were used in the study. PM2.5 emission index was used as pollution indicator. Sectoral output
levels are national income levels on the basis of agriculture, industry and services sector. According to the results
of the symmetric causality test, there is no causality relationship between pollution and sectoral output levels.
However, According to the results of the asymmetric causality test, there is causality from positive the industry
sector shocks to positive pollution shocks. The growth in the industrial sector has an increasing effect on
pollution.
Keywords: Environmental Pollution, Income, Sectoral Output Levels, Causality Analysis
JEL Codes: 013, Q56, C13.
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ÖZET
Bu çalışmada satın alma gücü paritesinin geçerliliği 18 OECD ülkesi ve Avrupa Birliği ülkeleri için OECD veri
tabanından elde edilen nominal döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi serileri ile 2000-2017 aralığı esas alınarak
aylık verilerle test edilmiştir. Analizde kullanılan reel döviz kuru serisindeki kırılmaların varlığı ve serinin yatay
kesit bağımlılığa sahip olması nedeniyle Carrion-I Silvestre, Castro ve Lopez Bazo (2005) PANKPSS ve Nazlıoğlu ve
Karul (2017) Fourier LM birim kök testleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda OECD ülkelerinde mutlak satın alma
gücü paritesinin geçerli olduğu yönünde kanıtlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü Paritesi, Nominal Döviz Kuru, Para Politikası, Reel Döviz Kuru, OECD Ülkeleri
JEL Sınıflandırması: F31, F4, F00
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ABSTRACT
This paper investigates the validity of purchasing power parity for 18 OECD countries and European Union
countries for the period of 2002-2017 using monthly data by employing Carrion-I Silvestre, Castro and Lopez Bazo
(2005) PANKPSS and Nazlıoğlu and Karul (2017) Fourier LM unit root tests taking into consideration structural
breaks and cross-sectional dependence. The results provide evidence in favour of PPP for OECD countries.
Keywords: Purchasing Power Parity, Nominal Exchange Rate, Monetary Policy, Real Exchange Rate, OECD Countries
JEL classifications: F31, F4, F00
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ÖZET
FED, 2008 finansal krizi sürecinde, geleneksel olmayan para politikası olarak isimlendirilen bir takım yeni politika
araçları uygulamıştır. Çalışmada, bu politikaların Türkiye ekonomisine etkisi kısa vadeli faiz oranları üzerinden
ampirik olarak araştırılmaktadır. Ampirik analiz yöntemi olarak sınır testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır.
Analizler, geleneksel olmayan para politikasının uygulandığı 2007:12-2014:10 dönemini kapsamaktadır. Analizler
aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Modelde, bağımlı değişken kısa vadeli faiz oranlarıdır. Bağımsız
değişken olarak ise FED geleneksel olmayan para politikası, dünya faiz oranı, dolar kuru ve altın fiyatları
seçilmiştir. Sınır testi sonucu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucunu göstermiştir. ARDL
analiz sonuçları, FED likidite genişlemesinin kısa vadeli faiz oranlarını üzerinde negatif yönde bir etkiye sahip
olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, küresel faiz oranları ve dolar kurunun kısa vadeli faiz oranları üzerinde
pozitif yönde bir etkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Olmayan Para Politikası, FED, Kısa Vadeli Faiz Oranları, ARDL, Sınır Testi
JEL Kodları: E52, C22, F41
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ABSTRACT
In the 2008 financial crisis, the FED implemented a number of new policy instruments called unconventional
monetary policy. In this study, the effect of this policy on Turkey’s economy is empirically investigated through
short-term interest rates. The bound test and ARDL approach are used as the empirical analysis method. The
analysis includes the periods 2007:12-2014:10 when the unconventional monetary policy was implemented. The
analyses are performed by using monthly data. The dependent variable in the model is the short term interest
rates. FED’s unconventional monetary policy, world interest rates, dollar rate and gold prices have been selected
as an independent variable. The bound test result showed that there is a cointegration relationship between
variables. ARDL analysis results showed that FED liquidity expansion has a negative effect on short-term interest
rates. However, it was observed that global interest rates and the dollar rate have a positive effect on short-term
interest rates.
Keywords: Unconventional Monetary Policy, FED, Short Term Interest Rates, ARDL, Bound Test
JEL Code: E52, C22, F41

-48-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
ECONOMIC GROWTH IN SOME MENA COUNTRIES: IS THERE A CONTRIBUTION OF
TECHNOLOGICAL CAPACITY?
Ouieme SOUR1, Samir MALİKİ2
1PhD
2 Full

Candidate, MECAS Laboratory, University of Tlemcen, Tlemcen, Algeria, ouiemesour@gmail.com
Professor, MECAS Laboratory, University of Tlemcen, Tlemcen, Algeria, maliki.samir@gmail.com

ABSTRACT
Emerging countries have applied a wide range of industrial and development policies and strategies to promote
technological catch-up. Our proposal is limited to study some variables that are important indicators for
measuring both technological capacity and economic growth in the Middle East and North Africa, represented
by 17 countries.
Given the lack of data for some MENA countries and the difficulty of using proxy variables, and given the
economic diversity of these countries, we introduce only six variables using Economic Growth /GDP as a
dependent variable and a panel regression with HTE (High Technology Exports), ADULTLR (Adult literacy rate),
INTERNUSER (Internet users (per 100 people), EI (Economic Institutions) and RDE (Research and development
expenditure) for three periods: 1990, 2000 and 2010-2017.
The data used comes from a wide range of different sources of internationally recognized institutions such as the
World Bank, World Development Indicators, OECD National Accounts, UNESCO Institute for statistics, the United
Nations Development Programs (UNDP).
The results show the diversity among the MENA countries and show that the rate of Internet use and technology
export better reflect the measurement of technological capacity in these countries.
Keywords: Technological Capacity – Growth- Innovation – Panel Model – MENA Countries.
JEL Codes: O0, O30, O49
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ABSTRACT
Energy consumption levels are affected by denser trade relations among countries, advanced levels of financial
structure, increased economic growth rates, and accelerated urbanization. Due to increased levels of
globalization, economies have become more integrated. Accordingly, increased trade openness, financial
development levels, economic growth rates, and urbanization of countries draw attention to short and long-term
relationships of energy consumption with these criteria. International trade plays a significant role in energy
consumption levels. Since trade openness is a key factor of economic growth level, raises in international trade
volumes also changes required energy demand. Financial development and energy consumption levels are also
related. On this manner, both real and financial sector’s development levels are important in economic growth.
Urbanization also has an effect on energy consumption. Increased urbanization level causes higher energy
demand. Causing profound discussion in the literature; the relationship between energy consumption and trade
openness, financial development, economic growth, and urbanization level will be analyzed in this study. In this
direction, this study purposes to analyze the effect of GDP, financial development, trade openness, and
urbanization on energy consumption in Turkey. In the scope of study, the short- and long-term relationship
between energy consumption, gross domestic product, trade openness, financial development, and urbanization
is analyzed. Correlation relationship among the variables in the model and unit root tests are are examined in
advance of analyzing the short- and long-term relationships. Then, the cointegration relationships between the
variables are tested by ARDL bound test. Afterwards, causality relationship among the variables is analyzed by
Toda-Yamamoto Causality. The data analyzed in this paper are annual figures including the period 1980–2016.
The results indicate that there is a long-term relationship between energy consumption, economic growth and
financial development. Causality tests imply a bidirectional relationship between energy consumption, economic
growth, and financial development. In addition, unidirectional causalities from trade openness and urbanization
to energy consumption are observed.
Keywords: Energy Consumption, Trade Openness, Financial and Economic Development, Urbanization, ARDL Cointegration.
JEL Classfications: F18, Q40, Q56.
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ABSTRACT
Starting from late 1980s, Turkey’s long efforts to become a member of the European Union have continuously
ended up with the EU’s new incumbencies fostering reforms in various fields. These new obligations have aimed
at promoting democracy and developing economy in the country. However, new challenges stemming from
Turkey’s location with regard to new developments in its neighborhood together with the rise of nationalist
politics in Europe have hampered Turkey’s accession to the union. Consequently, the ups and downs in
negotiation process seems to yield no better results on behalf of both parties in the short run and, in fact, may
lead to a vicious circle. Considering this impasse in Turkey-EU negotiation process, this study argues that Turkey’s
current relations with Balkan states can be a model and this unique relationship can facilitate Turkey’s accession
to the union to a large extent. As most states in Balkans are members or potential members of the EU, Turkey’s
current engagements and privileges in the Balkans, ranging from economic investments to free movement of
Turkish citizens, can change the negative attitudes towards Turkey’s full membership in the European Union.
Keywords: The European Union, Balkans, Reforms, Impasse, Accession, Engagement
JEL Classfications: F50, F53, F59.
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ÖZET
Türk Ticaret Kanununda yer alan “Basiretli Tacir” kavramının içeriklerine sahip olmak bir ticari işletmeyi kurmak
ve etkin bir şekilde işletmek için en temel gerekliliktir. Kanundaki ifadesiyle “Her tacirin, ticaretine ait bütün
faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir” şeklindeki düzenleme, iş hayatına ait tüm riskleri
öngörebilmeyi ve bunların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli tüm önlemleri alarak işletmeyi yönetebilmeyi
kapsamaktadır. Bu ölçekteki işlemlerin yapılabilmesi için basiretli olmak, iş hayatının zorunlu kıldığı tüm bilgilere
ve sorumluluklara sahip olmayı gerektirir. Fakat işletmelerin çeşitli nedenlerle karşı karşıya kaldıkları
başarısızlıklar, işletme sahip veya yöneticilerinin basiretli olmaları konusunda nasıl bir sorun var dedirtiyor.
Özellikle son dönemlerde giderek artan işletme başarısızlıkları, iflasın ertelenmesi taleplerinin nedenleri sadece
basiretli olabilme konusundaki eksikliklerde saklı değildir. Yani makroekonomik yapıdaki yetersizliklerin, mikro
unsurları da etkilemesi normaldir. Çünkü her geçen gün artarak devam eden gerek küresel, bölgesel gerekse de
ulusal boyuttaki istikrarsızlıkların, işletmelerin iç dinamiklerini etkilemesi kaçınılmazdır. Fakat basiretli tüccar
vasıflarına sahip olamama, dışarıdan kaynaklı problemlerin yönetilemez hale gelmesine, maliyetlerin artmasına
sebep olabilmektedir. Dış veya iç sorunlardan kaynaklanan başarısızlıkların hem işletme ölçeğine hem de genele
yayılmasını engellemek gerekmektedir. Zira ülkelerin kalkınmalarında önemli bir yere sahip olan işletmelerin karşı
karşıya kalacağı sorunlara zamanında müdahale edilerek, kurtarılabilecek olanların durumlarının düzeltilerek
tekrar sisteme kazandırılması gerekmektedir. Bunun için de zamanında ve yerinde yapılabilecek yeniden
yapılandırma uygulamaları sonucunda; fiziki, finansal, beşeri sermaye kayıpları önlenerek makroekonomik
istikrarın oluşumuna olumlu katkılar verilebilecektir. Bu başarının sağlanabilmesinde görev alacakların da basiretli
tüccar, yönetici vasıflarına sahip olması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, TCK’nda yer alan basiretli tacir kavramını ve teorideki işletme başarısızlığının nedenlerini
dikkate alarak, işletme sahip ve yöneticilerinin sahip olması gereken özelliklere ne kadar sahip olduklarını, riski
yönetmede kullanması gereken araçları kullanıp kullanmadıklarını tespit etmektir. Yapılan bu tespitler ışığında,
bunların çözümü için gerek kurumsal yönetim ilkeleri ve gerekse de mevzuat düzenlemelerini dikkate alarak
öneriler geliştirmektir. Bu düzenlemelerin basiretli tüccar tipinin oluşumuna nasıl önemli katkılar vereceği
Almanya’daki başarılı KOBİ örneği olan Mittelstand örnekleri ile aktarılmaya çalışılacaktır. Zira başarılı işletme
örneklerinde sadece bireysel özellikler yeterli değildir. Kötü örneklerin toplumdaki bulaşıcılık etkisinin
kaldırılabilmesi, iyilerin egemen olabilmesi için de sistemsel, kapsayıcı düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Basiretli Tacir, Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Kriz Ekonomisi, Kurumsal Yönetim, Yeniden Yapılandırma
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ABSTRACT
Having the contents of the concept of “Prudent Merchant” in the Turkish Commercial Code is the most basic
requirement for establishing and operating a commercial enterprise effectively. As stated in the law, "Every
trader should act as a prudent businessman in all activities related to his trade", covers being able to foresee all
the risks related to business and to manage it by taking all necessary measures to eliminate them. Being prudent
requires having all the information and responsibilities required by business life. The failures faced by the
companies for various reasons rises the question what is the problem of the owners or managers of being
prudent. The reasons for increasing operational failures and demands for postponement of bankruptcy are not
only hidden in the lack of prudence, it is inevitable that instability in global, regional and national dimensions will
affect the internal dynamics of enterprises. Lack of prudent merchant qualifications can cause external problems
to become unmanageable and increase costs. It is necessary to prevent the failure caused by external or internal
problems from spreading to both the scale of the enterprise and the general. Problems faced by the enterprises
should be intervened on time, and those should be regained to the system by fixing their condition. As a result
of timely and proper restructuring implementations positive contributons to the formation of macroeconomic
stability will be made. Those who will take charge in order to achieve success, must have prudent merchant,
manager qualifications.
The aim of this study is to determine how much business owners and managers have the required characteristics
and whether they use the tools they have to, in managing risk. In the light of these findings it will be tried to
develop proposals for the solution of these failures. How these regulations will contribute to the formation of
prudent merchant type will be tried to be conveyed with German successful SME examples, the Mittelstand.
Because, in the case of successful enterprises, just individual characteristics are not sufficient. In order to remove
the infectious effects of bad examples in the society, systemic and inclusive regulations are needed.
Keywords: Prudent Merchant, Regulatory Supervisory Institutions, Crisis Economy, Corporate Governance, Restructuring
JEL Codes: G34, L51, M21
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ÖZET
Ülkelerin ekonomik gelişme ve sanayileşme süreçlerinde teknolojik gelişmenin çok önemli olduğu anlaşılmıştır
Güney Kore’de de diğer pek çok gelişmiş ülkenin geçmişinde yaşanmış teknolojik gelişme süreçleri önceki
örneklere göre çok daha büyük bir hızla yaşanmış, ülke önceki örneklere göre çok daha kısa sürede
sanayileşmesini tamamlamış ve gelişmiş ülkeler arasına katılmıştır. Bu hızlı gelişen süreçte, safha atlayıcı ve patika
oluşturucu teknolojik gelişmenin rolü genel olarak kabul edilmiştir.
Güney Kore 1960 ve 1970’li yıllarda araştırma ve geliştirmeye verdiği önemle, üniversite-sanayi işbirliğine dayalı
ve devlet tarafından desteklenmiş olan ulusal yenilik sistemini kurmaya başlamıştır,
Son yıllarda ulusal yenilik sistemi ile ilgili yapılan çalışmalarda öne çıkan Üçlü Sarmal (Triple Helix) Ulusal Yenilik
Sistemi’ni Güney Kore 1990’lı yıllarda kurmaya başlamış ve Araştırma Odaklı Girişimci üniversitenin sistemin
temelinde yer almış olduğu yeni üçlü sarmal sistemini oluşturmuştur. 2000’li yıllarda da ulusal yenilik sistemine
ilişkin yeni gelişmelere sistemini uyumlu hale getirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren eğitim önemli olmuş ve zaman içinde ilmiye teşkilatı, kurumsallaşmış
yapısıyla hem akli ve hem de nakli ilimlerin öğretimini ele almıştır. Ancak sonradan akli ilimlerin öğretimi gözden
düşmüş ve toplumun teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmacı yönü ortadan kaldırılmıştır diyebiliriz.
18. yüzyılda bu sefer batılılaşma akımı çerçevesinde ilimdeki gelişmeler ve yeni bilgiler yurt dışından hazır olarak
alınarak ülke içinde öğretilme yoluna gidilmiştir. Aynı şekilde yeni teknolojiler yurt dışından alınıp ülke içinde
uyarlanma yoluna gidilmş ve teknoloji transferi patikasına bağlılık oluşmuştur. Bu durum Cumhuriyet yıllarında
da devam etmiştir.
Eğitim sistemi öğretim odaklı kalmış, üniversitelerde araştırma birimleri patika bağlısı bir şekilde gelişirken,
firmalar ise araştırma birimi oluşturmaya gerekli önemi vermemişlerdir. Böylece üniversiteler evrensel bilimsel
gelişmelere yeterli katkıyı yapamamış, firmalar ise sadece teknolojik gelişmeleri takip eder durumda kalmışlardır
diyebiliriz. Son yıllardaki patika bağlılığını kırma çabasının ise firmaların araştırmaya yönelmesini ve her ralanda
yenilikçi firmaların ortaya çıkmasını sağlaması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Sistemi, Üniversite, Teknolojik Gelişme, Teknoloji Transferi, Patika Bağlılığı.
Jel Kodu:N10,O14,O31,O32.
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ABSTRACT
It is understood that technological development is very important in the economic development and
industrialization processes of the countries In South Korea, the technological development processes
experienced in the past of many other developed countries have been experienced at a much faster rate than
the previous examples, the country has completed the industrialization in a shorter time than the previous
examples and developed countries. between. In this rapidly evolving process, the role of the stepping and path
forming technological development has been generally accepted.
In the 1960s and 1970s, South Korea began to establish a national innovation system based on universityindustry cooperation and supported by the state, with an emphasis on research and development.
In recent years, South Korea started to establish the Triple Helix National Innovation System in the 1990s, and
the Research-Oriented Entrepreneur created the new triple helix system on which the university is based. In the
2000s, it made the system compatible with the new developments regarding the national innovation system.
Since the foundation of the Ottoman Empire, education has been important, and in time, the scientific
organization, with its institutionalized structure, has dealt with the teaching of both mental and transplant
sciences. However, it can be said that the teaching of mental sciences has been discredited and the researcher
aspect of society towards technology development has been removed.
During the 18th century, within the framework of the westernization movement, the developments in science
and new information were readily available from abroad and taught in the country. Similarly, new technologies
were purchased from abroad and adapted to the country and a commitment to the technology transfer path was
established. This situation continued during the Republican years.
The education system remained teaching-oriented, while the research units in the universities developed in a
path-dependent manner, while the firms did not give the necessary importance to establish a research unit. Thus,
universities could not make enough contributions to universal scientific developments, and firms could only
follow technological developments. The efforts to break the path loyalty in recent years should lead the
companies to research and the emergence of innovative companies in every field.
Keywords: Education System, University, Technological Development, Technology Transfer, Path Loyalty.
JEL Classification : N10, O14, O31, O32
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ÖZET
Enflasyon ekonominin önemli sorunlarından biridir. Türkiye’de enflasyon istikrar programları sonucunda tek
haneli rakamlara düşmüştür. Ancak 2017 yılından itibaren çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Türkiye için enflasyon
sorunu tekrar ortaya çıkmıştır. Enflasyon ile ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığı iktisat yazınında çok
tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de enflasyon ile ekonomik büyüme arasında
ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. 2009:01-2018:04 dönemine ait çeyrek verilerle toptan eşya fiyat endeksi,
tüketici fiyat endeksi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile sınanmıştır. Yapılan test
sonucunda toptan eşya fiyat endeksinden ekonomik büyümeye doğru ve tüketici fiyat endeksinden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Toptan eşya fiyat endeksinden de tüketici fiyat
endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi.
Jel Kodları: C32, E31, O47.
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ABSTRACT
Inflation is one of the major problems in an economy. In Turkey, inflation had, at one point, reduced to one-digit
numbers because of stabilization programs. Since 2017, however, it has reached to double-digit numbers,
meaning that Turkey’s inflation problem has emerged again. The relationship between inflation and economic
growth has become one of the most widely discussed issues in economics literature. This study is an extension
of that discussion, in that it focuses the relationship between inflation and economic growth in Turkey. We
employed the Granger causality test in order to more closely examine how Turkey’s wholesale and consumer
price indexes versus its economic growth are interrelated within the context of quarterly data from 2009:012018:04. As a result of the test, unidirectional causality relationship was found from the wholesale price index to
economic growth and from the consumer price index to economic growth, and moreover also found a
unidirectional causality from wholesale price index to consumer price index as well.
Keywords: Wholesale Price Index, Consumer Price Index, Economic Growth, Granger Causality Test.
Jel Kodları: C32, E31, O47.
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ÖZET
Bu çalışmada veri işleme grup yöntemi (GMDH) algoritması ile Bitcoin fiyatlarının tahmin edilmesi
gerçekleştirilmiştir. GMDH algoritması karmaşık sistemleri modellemek için kendi kendini organize eden bir sinir
ağı sistemidir. Sistem sinir ağları içindeki nöronları otomatik olarak seçerek işe yaramayan nöronları diskafiliye
eder ve tahminleme hatasını minimuma indirger. Bu yöntemle gerçekleştirilen zaman serisi analizlerinde diğer
yöntemlere göre daha iyi performanslar elde edilmiştir. Bu çalışmada ise 18.07.2010 ie 13.06.2019 tarihleri
arasındaki 3253 günlük Bitcoin kapanış fiyatları analiz edilerek son 35 günlük fiyatlar GMDH algoritması ile tahmin
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre MSE 0,00028518 ve RMSE 0,016887 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Fiyat Tahmin, Ekonometrik Modelleme, GMDH, Bitcoin
JEL Kodları: E37, D70, J63, C80
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ABSTRACT
This method enabled the estimation of Bitcoin prices with the Group Method of Data Handling (GMDH)
algorithm. The GMDH algorithm is a neural network system that self-organizes to model complex systems. The
system neural networks automatically select neurons, disqualifying non-functioning neurons and minimizing
prediction. With this method, better performances were obtained in planning time series analysis compared to
other methods. In this city, the closing prices of Bitcoin between 32.07 days and 18.06.2010, between 13.06.2019
are estimated using the GMDH algorithm for the last 35 days. According to the results, MSE 0.00028518 and
RMSE 0.016887.
Keywords: Data Mining, Econometric Modelling, Forecasting, Bitcoin
JEL Codes: E37, D70, J63, C80
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ÖZET
Ekonomik krizler, hizmet sektörünün büyümesi, teknolojik gelişmeler ve artan işsizlik oranları; çalışma saatlerinin
ve üretim sürecinin esnekleştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Eşsiz ve spesifik özellikleri nedeniyle, kadın işgücü, esnek
çalışma stilleri ve koşullarına daha uygun olanlar olarak ön plana çıkmıştır. Günümüzde kadınların bu iş türlerinde
yoğun olarak istihdam edildiği görülmektedir. Yarı zamanlı işlerde kadınların istihdamını artıran önemli bir kaynak
olması nedeniyle AB üye ülkelerinde esnek çalışma biçimleri yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bu çalışma,
ekonomik kriz sırasında ve sonrasında işgücü piyasasında neler olduğunu ve ekonomik dalgalanmalar süresince
kadın emeğine yönelik etkisi incelenmektedir. Kriz koşullarında işsiz kalma olasılığı genel olarak artmakta ve
kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla oranda işten çıkarıldığı gözlemlenmektedir. 2012 yılının ilk çeyreğine kadar
hızlı bir artış gösteren kadın işgücüne katılım oranı, son yıllarda yaşananekonomik krizlerden sonra %0,9 oranında
azalmaya başlamıştır. Üniversite mezunları arasındaki kadın işsizlerin çoğunluğu, yetenekli işgücü arzının önemli
bir kısmından yararlanılmadığını göstermektedir. Sigortalı çalışan kadınlar en çok çalıştıkları ilk 10 sektörde bile
erkeklerden daha az kazandıklarından, ücret farklılıkları da vasıflı kadınların işgücüne katılımında önemli bir engel
teşkil edebilmektedir. Cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında, kadına yönelik algı, işgücü piyasasının yapısı ve kadın
emeğinin eğiliminde belirleyici olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı, kadınlar kriz sırasında işgücü piyasasında
yaşanan ayrımdan daha az korunmaktadır, çünkü olması gerekenden daha fazla iş kaybı yaşamaktadır. Bu
nedenle, bu çalışma ekonomik krizin Türkiye’de emek piyasası üzerindeki etkisini incelemekte ve bu soruna
yönelik politikalar hakkında bilgi vermektedir. Her ne kadar krizlerin - özellikle de küresel niteliğinin - özelliklerinin
farkında olsak da, geçmiş ekonomik krizlerin istihdam üzerindeki etkisi uygun politika eylemleri ile daha iyi
destekleyebilenebilir ve/veya çözüm üretebilir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz; Emek Piyasası Etkisi; Kadın Işgücü Katılımı; Kadın Işsizliği
JEL Kodları: E32, J64, J71, J11.
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ABSTRACT
Economic crises, the growth of the service sector, technological advances, and high unemployment have ended
up with flexible working hours and production process. Due to the unique and specific features, female labor
force has come to the fore as more suitable ones to flexible working styles and conditions. Nowadays, it is seen
that women are employed intensively in these forms of work. Flexible forms of work have been applied
extensively in the EU member countries because of being an important source of increasing women's
employment significantly in part-time jobs. The possibility of becoming unemployed is generally increasing in the
tıme of crisis and the female labor force is more strongly dismissed compared to their male counterparts. Female
labor force participation rate, which has shown a rapid increase till the first quarter of 2012, started to decrease
0.9% again after then regarding to the crisis in recent years. The majority of women among university graduates
returning home indicate that Turkey is not able to benefit from a significant portion of the skilled labor supply.
Since insured workingwomen earn less than men even in the top-10 sectors where they work most, wage
differences may also constitute a significant obstacle to the participation of skilled women in the labor force.
From the perspective of gender equality, the perception towards women can be determinative in the
employment structure of the labor market and tendency of female labor in such cases. For all these reasons,
women have been less protected for segregation in the labor market during the crisis, because they have
experienced more job losses than they should have. Therefore, this study examines the impact of the economic
crisis on the labor market in Turkey and provides information on the policies to address this issue. Although we
are aware of the characteristics of crises - especially ın the global nature - the impact of past economic crises on
employment can be better supported and produce solutions through with appropriate policy actions.
Keywords: Economic Crises; Labour Market Impact; Female Labor Participation; Female Unemployment
JEL Codes: E32, J64, J71, J11
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ÖZET
Çitleme hareketinin hız kazanmasıyla birlikte Ortaçağ Avrupası’nda başlayan emeğin ve göç hareketliliğinin
dönüşümü, kentleşme olgusunun yeniçağ içerisinde kat ettiği devinimle birlikte iş dünyasında köklü bir değişimin
gözlenmesine neden olmuştur. 18. Yüzyılda Sanayileşme Devrimi’nin en önemli sonuçlarından bir tanesi
geleneksel çalışma sistemlerinin terkedilip, küresel bir pazar ekonomisine kalıcı bir geçişin sağlanması olmuştur.
Dünya Savaşları, Büyük ekonomik buhran ve kapitalizmin son 20 yılda içinde debelenip kendisini kurtarmaya
çalıştığı küresel kriz süreci dışında az-çok benzeşen pazar- arz- talep dengesini hakim kılmıştır. Kayıtdışı istihdamın
devletin göz yumması veya tamamen üretim süreçlerinin içsel koşullarının ürünü olarak hem gelişmiş hem de az
gelişmiş dünyanın sorunu olduğu bilinmektedir.
Bu bağlamda kayıtdışı istihdam; Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt yaptırılmadan çalıştırılma, Çalışanların prim gün
sayısının eksik bildirilmesidir. Kadınların kayıtdışı istihdama ya da sigortasız çalışma koşullarına mecburi itaatinin
altında oldukça farklı gerekçeler yatmaktadır. Yapılan çalışmada evde ek iş yapan kadınlarla derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilerek, daha düşük ücret ve sosyal haklardan mahrum kalacakları bir işte çalışmayı
seçmelerinin nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kayıt- Dışı İstihdam, Hane- İçi İşler, Sosyal Haklar, Toplumsal Cinsiyet.
JEL Classfications: B-15, D-13, D-31.
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ABSTRACT
It has been observed that together with the rapid spreading of the Fencing Movement, the transformation of the
mobilization of labour and the migration starting in the Middle Age Europe has caused a deep-rooted change in
the business world also together with the mobility of urbanization fact within the New Era. One of the most
important consequences of the Industrial Revolution has been the provision of a permanent transition to the
global by abandoning the traditional working systems. Apart from the two World Wars, the Great Economic
Depression and the process of global crisis in which the capitalist system has been struggling to save itself from
it, the more or less alike market has enabled the domination of supply-demand balance. It is known that
underestimation / ignorance by the state or as the outcome of internal conditions of production processes
wholly, the informal (illegal) employment is a problem for both the developed and less-developed world.
Within this framework, the informal (illegal) employment means the employment without making the enrolment
into the Social Security Institution as well as the underreporting of the numbers of days of the bonuses of
employees. There are several different factors for the women to be mandatorily forced toward the
informal/illegal employment or uninsured working conditions. In this study, it is searched for the reasons of why
the women doing extra jobs in their houses prefer this type of employment that is lower-paid and deprived of
social rights via making in-depth interviews with them.
Anahtar Kelimeler: Women, Informal / Illegal Employment, Woman, In-House Jobs, Social Rights, Societal Sex.
JEL Classfications: B15, D13, D31.
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ÖZET
En genel anlamıyla bir toplum tarafından paylaşılan değerleri, normları, standartları oluşturan kültür, bireyin
toplumun bir parçası olması nedeniyle kazandığı tüm maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmasını
sağlayan araçların tümüdür. Kültürün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devamını sağlayan ve kültür
unsurlarının bireyler tarafından benimsenmesine yardımcı olan birçok araç vardır. Bu kapsamda önemli görevler
üstlenen araçlardan biri de medyadır. Bireylerin düşünce, değer yargısı, davranış ve kabul alanı oluşturmasında
etkili bir role sahip olan medya, söz konusu özelliğinden dolayı kadınların toplumsal konumunun belirlenmesinde
de önemli bir araç haline gelmektedir. Kadınların medyada temsil ediliş şekilleri, geleneksel cinsiyet rejimi
tarafından üretilen kadın ve erkek modellerinin toplumsal önyargılara ne derece hizmet ettiğine yönelik bir tablo
ortaya çıkarmaktadır. Zira başta televizyon olmak üzere tüm toplumu kapsayan ve en çok etki eden mekanizma
olarak medya, ürettiği dizilerle ataerkil kültürün erkek ve kadına yönelik benimsediği toplumsal rolleri yeniden
üretebilmektedir. Diğer bir deyişle medyada toplumsal cinsiyet temsili, kadın ve erkeğe yüklenen geleneksel
roller üzerinden görünür hale getirilmekte, medya aracılığıyla kadınların ikincil konumları normalleştirilerek
kültürün bir parçası olarak kuşaktan kuşağa tekrar benimsetilmektedir.
Bu kapsamda çalışmada, ulusal kanallarda yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan dizilerde, kadınların sadece
geleneksel cinsiyet rolleriyle ele alındığı, bu nedenle toplumsal değerler sistemi içindeki eşitsiz konumlarının
korunarak sürdürüldüğü tezi savunulmaktadır. Buna bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik
toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olduğu kabulüyle, başta televizyon olmak üzere
medyanın, cinsiyet eşitliğinin uygulamaya geçirilmesinde ve kadına yönelik önyargıların değiştirilmesi noktasında
faaliyet göstermesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu yönde önerilerde bulunulmuştur. Yöntem olarak, literatür
taraması ile çalışmanın temelini oluşturan kavramlar açıklanmış, konu üzerine yazılmış basılı eserlerden, yapılan
etkinlik ve projelerden, basın taraması esnasında ulaşılan gazete arşivlerinden yararlanılarak metin analizi
yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Medya, Geleneksel Cinsiyet Rejimi, Kadın
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ABSTRACT
In the most general sense, the culture that forms values, norms, standards shared by a society is the means by
which all the material and spiritual values gained by the individual as part of society are transferred to future
generations. There are many tools that ensure the continuation of culture at both national and international
levels, and help the cultural elements to be adopted by individuals. In this context one of the tools that undertake
important tasks is the media. The media, which has an effective role in creating an opinion, value judgment,
behavior and acceptance area of individuals, is becoming an important tool in determining the social position of
women due to this feature. The way that women are represented in the media shows the relationship between
the social prejudices and of the male and female models produced by the traditional gender regime. Because the
media as the most influential mechanism, which encompasses the entire society, especially television, can
reproduce the social roles that patriarchal culture adopts for men and women. In other words, gender
representation in the media is made visible through the traditional roles that are imposed on women and men,
and the secondary positions of women through the media are normalized and re-adopted from generation to
generation as part of the culture.
In this study it is argued that in the series that are aired in national channels and reach wide masses, women are
treated only with traditional gender roles and therefore their unequal position within the system of social values
is maintained. Accordingly, gender equality has been accepted as an indispensable element of democratic society
and sustainable development. And the media, in particular the television, should be active in implementing
gender equality and changing prejudices against women. As the method, the concepts that constitute the basis
of the study with the literature review are explained, the text analysis method was used by using the printed
works written on the subject, the activities and projects made in the subject, and the archives of the newspapers
reached during the press screening.

Keywords: Culture, Media, Traditional Gender Regime, Women
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ÖZET
Hizmet sektörü, çeşitli etkinlik ve çalışmaların yapıldığı, somut madde üretiminin bulunmadığı insan merkezli bir
sektördür. Özel güvenlik ise, yaklaşık 300 bin çalışanıyla sektör içinde en büyük istihdamı oluşturmaktadır. Ayrıca
işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre özel güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdikleri iş ve işlemler tehlikeli sınıfta
değerlendirilmektedir. Öyle ki bireyler için son derece önemli olan sağlık ve güvenlik, çeşitli faktörler tarafından
sürekli olarak bu sektörde de tehdit altında bulunmaktadır. Bu sebeple çalışma ortamlarında tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi üzerine çalışan görüşlerini alıp, çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açısından
değerlendirmesini yapma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada amaç, ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin faaliyetlerinden yola çıkarak, iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) hizmetlerinin etkinliğini, güvenlik sektöründeki çalışan perspektifinden değerlendirmektir.
Araştırma için 2014 yılı Ocak ayı itibariyle İSG hizmetleri kapsamında yükümlülüğü başlayan özel güvenlik
sektöründen bir firma seçilmiştir. Özellikle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin ziyaretleri ile çalışma ortamının
uygunluğu üzerine geri bildirimler alınmıştır. Elde edilen yanıtlarla, özel güvenlik sektöründe İSG ihtiyaçları tespit
edilmeye çalışılmış, günümüzde giderek artan sayıda ortaya çıkmaya başlayan hizmet sektörüne ait tehlike ve
risklerin belirlenmesi ve giderilebilmesine katkı sağlamak istenmiştir. Çalışma nicel araştırma deseninde kesitsel
tarama yöntemi ile icra edilmiştir. Araştırmanın analizinde betimsel yöntemler ile ilişkisel tarama yöntemleri
kullanılmıştır. T testi, ANOVA, Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testleri araştırma analizlerinde kullanılmıştır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden İSG hizmeti olarak sağlanan iş güvenliği uzmanı ziyaretleri ve çalışma ortamı
gözetimi hakkında elde edilen bulgulara göre cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri için anlamlı farklılık
tespit edilmemiştir. Fakat yaş değişkeni için özellikle 53 yaş ve üzerinde ortalama değerler çok yüksek bulunmuş
ve anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. İşyeri hekimi ziyaretleri ve sağlık gözetimi hakkında elde edilen bulgulara
göre ise cinsiyet ve eğitim düzeyleri için anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Medeni durum için de, evlilerde
ortalama bekarlara göre yüksek bulunmuş ve yaş değişkeni için özellikle 53 yaş ve üzerinde ortalama değerler
açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda araştırmamız bir ortak sağlık güvenlik birimi tarafından
sağlanan İSG hizmetini çalışan gözünden değerlendirerek, güvenlik sektörüne ve benzer işletmelere İSG hizmetini
sunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerine rehber olacaktır.
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ABSTRACT
The service sector is a human-centric sector where various activities and activities are undertaken and there is
no production of concrete material. Private security, on the other hand, constitutes the largest employment in
the sector with approximately 300 thousand employees. In addition, the work and operations carried out by
private security guards are assessed in a dangerous class, according to the notification of workplace hazard
classes. Such that health and safety in this sector, which are extremely important for individuals are under threat
constantly by various factors. Consequently, it is necessary to take the opinions of the employees on the
elimination of the deficiencies detected in the working environments and to make the evaluation of the working
environments in terms of health and safety. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of occupational
health and safety services from the perspective of employees in the security sector based on the activities of
occupational safety experts and workplace physicians working in the common health and safety units. Fort is
research, a firm has been selected from the private security sector, which has started to be obliged under OHS
services as of January 2014. Especially, questions were asked about the suitability of the work environment with
the visits of occupational safety specialists and the workplace physician. With the responses obtained, it has been
tried to determine the OHS needs in the private security sector and it has been requested to contribute to the
determination and resolution of the dangers and risks related to the service sector which has started to appear
in an increasing number today. The study was carried out by cross-sectional scanning of quantitative research
methods. In the analysis of the research, descriptive methods and relational screening methods were used. Ttest, ANOVA, Kruskal Wallis and Man-Whitney U tests revealed differences between demographic structures.
There were no significant differences in terms of gender, marital status and education levels according to the
findings obtained from occupational safety experts visits and working environment supervision provided by OHS
services from common health and safety units. However, for the age variable, average values of 53 years and
above were found to be very high and significant differences were observed. No significant difference was found
for gender and education levels according to the findings obtained from visits to physician visits and health
surveillance. However, for marital status, the mean values were higher in the marriages compared to the average
singles, and the mean values were found to be very high, especially for the age variables. In this context, our
research will evaluate the OHS service provided by a common health security unit from the employee perspective
and guide the health and security units that provide OHS services to the security sector and similar enterprises.
Keywords: Private Security Sector, Occupational Health and Safety, Joint Health and Safety Unit, Occupational Health and Safety Service,
Demographic Features.
JEL Codes: J28, D23, I19.

-67-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
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ÖZET
Paydaş teorisi işletmelerin varlıklarının devamlılıklarının sağlanmasının çevresindeki paydaşlara bağlı olduğunu
savunmaktadır. Günümüzde bu teori birçok işletme disiplini etkisi altına almıştır. Fakat pazarlama disiplini kendi
bünyesinde paydaş teorisine yeteri kadar önem vermemiştir. Onun yerine iki (müşteriler ve rakipleri) paydaşı
önemseyen pazar odaklılık kavramına odaklanmıştır. Pazar odaklılık kavramı ise müşterilerin tatmini ve
memnuniyetinin sağlanması üzerine kuruludur. Tüketimi ön plana çıkaran bu bakış açısı beraberinde toplumsal
risklerin (hava, su ve yer kirliliği, dolandırıcılık, kredi kartı borcu, kişisel iflaslar, alkol istismarı, obezite, diyabet ve
kalp hastalığı gibi) oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu bakış açısı pazarlamanın doğasına aykırıdır.
Çünkü bahsedilen sorunların önüne geçmek için işletmeler ilişkili oldukları paydaşlar ile iyi ilişkiler kurmaları
zorunlu hal almıştır. Ayrıca pazarlamanın temelini oluşturan değerlerin paylaşımını sadece iki (işletme ve
müşteriler) taraf ile sınırlamak yanlış olacaktır. Günümüzde değer paylaşımı sürecine farklı aktörlerde katkı
sağlamakta ve söz konusu süreci etkilemektedir. Paydaş odaklılık, pazarlama disiplininin bu sorunun üstesinden
gelmesi için fırsat oluşturmuştur. Paydaş odaklılık işletme çevresinde yer alan paydaşları önceliklere göre
değerlendirmek yerine tüm paydaşları birlikte değerlendirmesinin altını çizmiştir. Tüm çıkar gruplarının hepsini
aynı önem derecesine göre değerlendirmektedir. Bu yeni pazarlama konusu çerçevesinde, pazarlamanın odağı
sadece müşterilerin oluşturmadığını, pazarlama çevresinde yer alan diğer sosyal varlıklarında yer alması
gerekliğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma oluşturulmuştur. Belirlenen bu amaç doğrultusunda
araştırmada paydaş odaklılık ile işletme performansı arasında ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi yardımıyla test
edilmiştir. Araştırma verileri Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otel (N:195) işletmelerinden elde edilmiştir. Yapısal
eşitlik modeli sonuçlarına göre paydaş odaklılık ile işletme performansını olumlu etkilemektedir. Sonuç olarak bu
araştırma otel işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde müşterileri dışında diğer paydaşları (tedarikçiler,
hissedarlar, ve yerel yönetimleri) yer verilmesi gerektiğini Türkiye’de ortaya koyan ilk araştırmadır.
Anahtar Kelimeler: Paydaş Odaklılık, İşletme Performansı, Konaklama İşletmeleri
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ABSTRACT
Stakeholder theory claims that ensuring the continuity of the assets of businesses depends on the stakeholders
around them. Today, this theory has influenced many business disciplines. But marketing discipline has not given
enough importance to stakeholder theory. Instead, it focuses on the concept of market orientation, which cares
about two stakeholders (customers and competitors). The concept of market orientation is based on the
satisfaction and content of customers. This perspective that emphasizes consumption leads to social risks (air,
water and ground pollution, fraud, credit card debt, personal bankruptcies, alcohol abuse, obesity, diabetes and
heart disease… etc). Therefore, this perspective is contrary to the nature of marketing. Because, in order to
prevent that mentioned problems, the enterprises have to establish good relations with the stakeholders who
are associated with. It would also be wrong to limit the sharing of values that form the basis of marketing to only
two parties (business and customers). Today, different actors contribute to the value sharing process and affect
this process. Stakeholder orrientation has created an opportunity for the marketing discipline to overcome this
problem. Stakeholder orrientation emphasized that all stakeholders should be evaluated together instead of
evaluating the stakeholders in the business environment according to their priorities. It evaluates all interest
groups according to the same significance level. Within the framework of this new marketing issue, this study
aimed to reveal that the focus of marketing is not only on customers but also on other social assets in the
marketing environment. For this purpose, the relationship between stakeholder orrientation and business
performance was tested with the help of structural equation modeling. The research data were obtained from
five star hotel (N: 195) businesses in Antalya. According to the results of the structural equality model, it is
positively affects stakeholder orientation and business performance. As a result, this research is the first as it
reveal that hotel busineses should give importance to other stakeholders (supplier, shareholders and local
administrations) except for their customer in marketing activities in Turkey.
Key Words: Stakeholder Orientation, Bussiness Performance, Hospitality Enterprises
JEL Codec: D49, M31, L83
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ÖZET
Çağdaş sağlık ve güvenlik anlayışı için, koruyucu hizmetlere öncelik verilmelidir. Koruyucu hizmetlerin en önemli
uygulamalarından biri de güvenlik ve sağlık eğitimidir. Çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik kurallarını bilmeden
uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini yürütmek mümkün değildir. Bu araştırmanın amacı,
işyerlerinde yürütülen İSG eğitimlerini yetişkin eğitimleri çerçevesinde ele alarak kısa vadede güvenlik uyumuna,
uzun vadede güvenlik kültürüne maksimum etki oluşturmasını sağlayacak uygulama esaslarını belirlemektir.
Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılarak, İSG eğitiminin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal davranışlar
çerçevesinde etkileri derlenmiştir. Araştırma bulgularına göre yetişkin profiline göre yürütülen işletme içi İSG
eğitimlerinin katılımcıların var olan bilgi ve deneyimleri üzerine yapılandırılması, değişik eğitim teknikleri
kullanılması, beceri eğitimlerinin uygulaması yapılması, katılımcıların gelişimleri ile ilgili geri bildirim vermesi ve
eğitim sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülmesi gereklidir. Etkili İSG eğitiminin anılan
özelliklerine karşılık eğitim sırasında rekabetçi ortam oluşturulmaması, iletişime sınır konmaması, tekrar ve
pekiştireçlere yer verilmesi ve aşırı yoğun olmaması gereklidir. İSG eğitimlerinin davranışsal güvenlik üzerindeki
etkisi ise dört seviyede değerlendirilmelidir. Bu seviyeler katılımcılarının tepkisinin ölçümünü, öğrenmenin
ölçümünü, davranış değişikliğinin ölçümünü ve çevreye yansıyan sonuçların ölçümünü içermelidir.
Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Davranışsal Güvenlik Performansı, Eğitim Etkinliği.
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ABSTRACT
For contemporary health and safety understanding, protective services should be given priority. Safety and
health education is one of the most important applications of preventive services. In the working environment,
it is not possible to apply health and safety rules without knowing and carry out Occupational Health and Safety
(OHS) services. The aim of this study is to determine the principles of practice which will enable to take maximum
OHS trainings in workplaces within the framework of adult education and to provide maximum security for long
term security. The aim of this study is to compile the effects of OHS education on cognitive, psychomotor and
affective behaviors using document review method. According to the research findings, it is necessary to
construct in-house OHS trainings conducted according to the adult profile on the existing knowledge and
experience of the participants, to use different training techniques, to implement skills training, to give feedback
on the development of the participants and to evaluate the results of the training together. In spite of the
aforementioned characteristics of effective OHS training, it is necessary not to create a competitive environment
during the training, not to be bound by communication, to include again and reinforcements and not to be too
intense. The impact of OHS training on behavioral safety should be assessed at four levels. These levels should
include measurement of participants' response, measurement of learning, measurement of behavior change,
and measurement of results reflected in the environment.
Keywords: Adult Education, Occupational Health And Safety Training, Occupational Health And Safety, Behavioral Safety Performance,
Training Effectiveness.
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ÖZET
Kişisel satış süreci, ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyetlerini kapsayan bir süreçten meydana gelmektedir.
Kişisel satış faaliyetlerinin amacı, bireyde, mağazalarda aradığı ürüne karşı satın alma kararı almasını sağlamaktır.
Çalışmanın amacı; ürün satma eğiliminde satış elemanları tarafından uygulanan hangi dayatmacı ikna
tekniklerinin kullanıldığını öğrenmektir. Soruya soruyla yer verme tekniği, karşılıkta bulunma kuralı, sadece o
değil tekniği, darlık-azlık tekniği, fiyat- kalite kestirimi, yer etme tekniği, gitgide artan ricalar tekniği, önce küçük
sonra büyük ricalar tekniği, iltifatlar sonucu oluşan sevgi unsuru ve kaynak benzerliği gibi dayatmacı ikna
teknikleriyle ilgili satış elemanlarına sorular sorulmuştur. Çalışma Bandırma ilçesinin hazır giyim mağazalarında
çalışan 15 satış elemanı üzerinden yürütülmüştür. Satış potansiyeli en yüksek olan hazır giyim ürünü satan
mağazalarındaki çalışanlar tercih edilmiştir. Mağazadan satış elemanlarının ürün satma eğiliminde olduğu anda
görüşme yapılmıştır. Mağazadan ürün satış anına ilişkin gözlem yapılmış, ürün satmaya çalışan satış elemanlarına
ikna teknikleri ile ilgili açık uçlu sorulara cevap vermesi istenmiştir. Çalışma, nitel olarak yürütülmüş olup, nitel
araştırmanın doğası gereği örneklem sayısı sınırlı tutulmuştur. Araştırma deseni olarak fenomenoloji deseninden
yararlanılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen bulgular, satış eylemi sırasında satış elemanlarının baskıcı
davranışlarının etkisini kaybettiğini göstermiştir. Satış elemanları; ürün satma eğiliminde bulunurken “güven” ,
“açıklık” , “dürüstlük “ gibi kavramlara önem vermiştir ve “ihtiyacın keşfedilmesi, öğrenilmesi” gibi unsurlara
dikkat etmiştir. Satış elemanları artık empati iletişimi, müşteri gibi düşünme ve sorun çözme gibi hususlara önem
göstermektedirler. Ayrıca satış elemanları, ürün sunumunda samimiyet çizgisinin dozajında ve doğal olmasının
ve ürün hakkında doğru bilgilerin verilmesi gerektiğinin farkındadırlar.
Anahtar Kelimeler: Kişisel Satış Süreci, Satış Stratejileri, Baskıcı Satış, İkna, İkna Stratejileri.
JEL Kodları: M30,M31,M39.
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ABSTRACT
The personal sales process consist of a process involving persuasive communication and promotion activities.
Person the purpose of the hand activities is to enable the individual to make a purchase decision against the
product he or she is looking for in stores. The aim of the study is to learn which imposing persuasion techniques
are used by salespeople who tend to sell products. The sales people were asked about the techniques of imposing
persuasion such as the technique of placing the question with the question,the rule of reciprocating ,not only
that technique,the technique of strictness scarcity, price-quality estimation the technique of location,the
technique of increasing request the technique of small and large requests, the element of love and the
similarity.The study was carried out on 15 salespeople working in Bandırma districts ready to wear
stores.Employees in the stores selling ready- to wear products with the highest sales potential have been
preferred.The interview was conducted as soon as the salespeople from the store tend to sell products.The study
was conducted qualitatively, and due to the nature of its qualitative research , the number of samples was
limited.As research design phenomenology pattern was used the findings of the study,It has shown that the
oppressive behavior of salespeople during sales action has losts its effect.While sales people tend to sell
products,they attach importance to concepts such as trust,openness,honesty and pay attention to elements such
as discovering and learning the need. Salespeople now place emphasis on issues such as empathy
communication, problem solving, and thinking, such as customer. In addition, salespeople are aware that the
line of intimacy in product presentation is natural in its dosage and that accurate information about the product
must be given.

Keywords: Personal Sales Process, Sales Strategies, Oppressive Sales, Persuasion Strategies.
JEL KODS: M30, M31, M39

-73-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
SCHELLİNG NOKTASININ VARLIĞI: GÜMÜŞHANE UYGULAMASI
Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Gümüşhane, ybcicen@gumushane.edu.tr

ÖZET
Schelling noktası, oyun teorisinde bireylerin aralarında koordinasyon olmadığında, bir problemin ortak
çözümünün varlığıdır. Bu çalışmada amaç, Gümüşhane il merkezinde yaşayanların ortak bir buluşma noktası olup
olmadığını tespit etmektir. Çalışma anketler üzerinden yürütülmüştür ve anketler Gümüşhane Üniversitesi ile
ilişkili olan öğrenci ve akademik personel tarafından cevaplandırılmıştır. Ankette ortak buluşma noktasına ilişkin
mekân ve saat bilgisi istenirken, ilk olarak herhangi bir bilgi vermeksizin “yarın arkadaşınız ile buluşmak isteseniz,
nerede ve hangi saatte buluşursunuz?” sorusu sorulmuştur. İkinci soruda şehir içerisinde buluşma açısından
uygun ve popüler seçenekler sunulmuş, bunların arasından seçim yapılması istenmiştir. Ayrıca bu seçenekler
içerisinden “sabah-öğleden sonra-akşam” şeklinde verilen zaman diliminden birisi de seçilmesi istenmiştir.
Toplam 210 kişi anketi cevaplandırmıştır. İlk bulgulara göre katılımcılar üniversiteye yakın bölgeden ziyade şehir
merkezinde buluşmayı istemektedirler. Ankete katılanların %34.8’i şehir merkezinde belediye önünde buluşmayı
düşünmektedirler. Bunların %65.7’si öğleden sonraki saatleri tercih etmektedir. %24.6’sı ise akşam saatlerinde
buluşmak istemektedir. Ayrıca detaylı analizde görülmektedir ki, akademisyenlerin buluşma merkezleri ile
öğrencilerin buluşma merkezleri farklılaşmaktadır. Diğer bir bulguya göre ise öğrenciler bir üst sınıfa doğru
geçtikçe mekân tercihlerini değiştirmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Odak Noktası, Gümüşhane, Öğrenci, Akademisyen.
JEL Kodları: C7, D70, D84.
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EXISTENCE OF THE SCHELLING POINT: GUMUSHANE EXPERIMENT
Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
Gümüşhane University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economy, Gümüşhane, Turkey,
ybcicen@gumushane.edu.tr

ABSTRACT
The Schelling point is the existence of a common solution to a problem when there is no coordination between
individuals in game theory. The aim of this study is to determine whether the residents of Gumushane city center
have a common meeting point. The study was conducted through questionnaires and the questionnaires were
answered by students and academic staff associated with Gumushane University. While asking for venue and
time information about the common meeting point, we first asked the question without giving any information
“if you would like to meet your friend tomorrow, where and at what time would you meet?". In the second
question, suitable and popular options were presented for meeting within the city and they were asked to choose
from them. In addition, one of the time period option given as “morning-afternoon-evening” was asked to select.
A total of 210 people answered the questionnaire. According to the initial findings, participants want to meet in
the city center rather than in the area close to the university. 34.8% of the respondents are considering meeting
in the city center in front of the city hall. 65.7% of them prefer afternoon hours. 24.6% want to meet in the
evening. In addition, detailed analysis shows that meeting centers of academics and students differ. According
to another finding, as students move towards the upper class, they change their meeting point preferences.
JEL Keywords: Game Theory, Focal Point, Gumushane, Student, Academician.
JEL Codes: C7, D70, D84.
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TÜKETİCİNİN KİN TUTMA EĞİLİMİNİN PAZARDAN GERİ ÇEKİLME NİYETİ ÜZERİNDE ETKİSİ:
TÜKETİCİ SİNİZMİNİN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Emrah TOKGÖZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tepeköy Mevkii 17400 Çan / Çanakkale, Türkiye, emrahtokgoz@yahoo.com

ÖZET
Tüketiciler, mal ve hizmet satın alma sürecinde veya sonrasında yaşadıkları olumsuz olaylarla, işletme veya
markalarla ilgili kin tutma eğilimi içinde olabilir. Kimi zaman kin tutma eğilimi, o işletme ve markanın ürünlerini
satın almama, yani pazardan geri çekilme niyetine dönüşebilir. Diğer taraftan tüketici sinizmi, işletmelerin kendi
çıkarlarını düşündükleri ve tüketici ihtiyaçlarına ilgi göstermedikleri inanışıdır. Bu nedenle kin tutma eğilimlerinin
pazardan geri çekilme niyeti üzerindeki etkisinin sinizm seviyesi yüksek olan tüketicilerde etkili olabileceği
düşünülebilir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, tüketicinin kin tutma eğiliminin pazardan geri çekilme
niyeti üzerindeki etkisinde tüketici sinizminin aracı ve düzenleyici rolünü ortaya koymaktır. Araştırmada
örnekleme yöntemi olarak, olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden kümelere göre örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Örneklemi üniversitede öğrenim gören genç tüketiciler oluşturmaktadır. Oluşturulan anket, bıraktopla yöntemiyle, kullanılabilir durumda 502 öğrencinin katılımıyla uygulanmıştır. Araştırmada, SPSS programına
yüklenerek kullanılan PROCESS Makro yazılımı, aracı ve düzenleyici analizi yapılmasına yardımcı olmuştur.
Oluşturulan araştırma modellerinden elde edilen sonuçlara göre tüketicinin kin tutma eğiliminin pazardan geri
çekilme niyeti üzerindeki etkisinde, tüketici sinizminin kısmi aracı rolü olduğu belirlenmiştir. Düzenleyici etkisinin
ise sinizm seviyesi orta ve düşük olan tüketicilerde anlamlı rol oynadığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Kin Tutma Eğilimi, Tüketici Sinizmi, Pazardan Geri Çekilme Niyeti, PROCESS Makro Model.
JEL Kodları: M30, M31, M39
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IMPACT OF CONSUMER GRUDGEHOLDING TENDENCY TO MARKETPLACE WITHDRAWAL
INTENTION: THE MODERATING AND MEDIATING ROLE OF CONSUMER CYNICISM
Emrah TOKGÖZ
Çanakkale Onsekiz Mart University, Tepeköy Mevkii 17400 Çan / Çanakkale, Turkey emrahtokgoz@yahoo.com

ABSTRACT
Consumers may be inclined to grudgeholding tendency against businesses or brands with the negative events
they experience during or after the purchase of goods and services. Sometimes, the tendency of grudgeholding
may turn into the intention of not buying the business and the brand's products, namely the marketplace
withdrawal. On the other hand, consumer cynicism is the belief that businesses consider their interests and do
not pay attention to consumer needs. For this reason, it can be thought that the effect of consumer
grudgeholding tendency on the marketplace withdrawal intention may be effective in consumers with high
cynicism. From this point of view, the aim of the study is to reveal the moderating and mediating role of consumer
cynicism in the effect of consumer grudgeholding tendency to marketplace withdrawal intention. As a sampling
method, sampling method according to clusters was used. The sample consists of young consumers studying at
the university. Using self-completion survey method, the questionnaire was applied with the resulting in 502
usable completed questionnaires. In the study, PROCESS Macro software, which was used by installing SPSS
program, helped to perform moderating and mediating analysis. According to the results obtained from the
research models, it is revealed that consumer cynicism has partial moderating role between consumer
grudgeholding tendency and marketplace withdrawal intention. Mediating role has been significant in medium
and low consumer cynicism levels.
Keywords: Consumer Grudgeholding Tendency, Consumer Cynicism, Marketplace Withdrawal Intention, PROCESS Macro Model.
JEL Codes: M30, M31, M39
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CONSUMER PROPERTIES AFFECTING THE ATTITUDE AND BEHAVIOR INTENTION TOWARDS
AD BLOCKING PROGRAMS
Yasemin BOZKURT
Pamukkale University Communication faculty, Kınıklı Campus, Denizli, Turkey, ybozkurt@pau.edu.tr.

ABSTRACT
With the addition of new features, Ad Blocking Programs (REP) increase the rate of usage every day. These
programs which are usually downloaded free from any browser, prevent ads from appearing on the Internet.
The fact that social media platforms enter our lives and a new ad application is confronted repeatedly without
the request of the online user causes the consumers to get more away from the advertisements. Ads hinders
consumers' experience processes due to some incomplete and erroneous strategies. Against these
advertisements, the consumers tend to use one of the REPs that are added each day. Some of these programs
show pop-up windows that are required based on the user's requestand also prevent uncomfortable video and
standard ads. Depending on the user's wishes and preferences, the program can be customized. In other words,
the user can individually block ads that he does not want by using predetermined filters, allowing ads to be
displayed and adding them to the whitelist. REP, where safety and personal experience are at the forefront, has
different features from each other and has similar features with each other. While consumers' negative
perceptions of advertising as frustrating and annoying increase day by day, commercials are coming together
less frequently with consumers every day. Therefore, REP is a program that can affect the future of the
advertising sector.
In this context, it is important to understand which factors on the basis of users characteristics affect the attitudes
and behaviors of people who use and have potantional to use these programs. Because considering the factors
that affect it is thought that it can be possible to prevent the negative results with various studies which may
prevent the use of these programs or direct them to the conscious use. The purpose of this study is to determine
the REP users or potential REP users characteristics which affect the attitudes and behavior intentions to this
programs. A questionnaire was applied to 560 people using internet based sampling method. As a result of the
study, it was determined that there were differences in the characteristics affecting the attitudes and behaviors
of the participants towards REP.
Key Words: Ad Block Programs, Attitudes, Behavioral Intentions, Information Status, Demographic Factors.
JEL Kodları: M31, M37, M39.
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GENÇ TÜKETİCİLERİN KİŞİLERARASI ETKİYE DUYARLILIĞININ ANALİZİ: DEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLER VE MARKALI ÜRÜN GRUPLARI AÇISINDAN İNCELEME
Emrah TOKGÖZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tepeköy Mevkii 17400 Çan / Çanakkale, Türkiye, emrahtokgoz@yahoo.com

ÖZET
Kişilerarası etki, tüketici için bir tür karar verme şekli olarak düşünülmektedir. Bireylerin kişilerarası etkiye
duyarlılığı tam olarak anlaşılmadığı sürece tüketici davranışları da tam olarak anlaşılmış sayılmaz. Bu nedenle
araştırmanın amacı genç tüketicilerin kişilerarası etkiye duyarlılık seviyesi ve boyutlarının belirlenmesidir.
Kişilerarası etkiye duyarlılık ölçeği kullanılarak, üniversite öğrencilerinden kullanılabilir durumda 336 adet anket
toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik ve faktör analizleri kullanılarak incelenmiştir.
Öğrencilerin demografik değişkenleri yardımıyla, kişilerarası etkiye duyarlılık seviyelerine ilişkin fark analizleri,
bağımsız örneklem t testi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans (ANOVA) ve Post Hoc testleriyle yapılmıştır.
Ayrıca genç tüketicilerin gıda, giyim, aksesuar, elektronik, temizlik ve kozmetik gibi markalı ürün grupları
seçiminde kişilerarası etkiye duyarlılık seviyelerinde farklılık olup olmadığı Ki-Kare uygunluk testi yardımıyla
incelenmiştir. Sonuçlara göre, kişilerarası etkiye duyarlılık değişkeninin; bilgi edinmeye duyarlılık, faydacı etkiye
duyarlılık ve değer ifadesine duyarlılık olarak isimlendirilen üç alt boyutunun varlığı tespit edilmiştir. Erkek
tüketicilerin, faydacı etkiye duyarlılık ve değer ifadesine duyarlılık alt boyutlarının seviyeleri, kadın tüketicilere
kıyasla, anlamlı şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan Ki-Kare uygunluk testi sonucunda genç
tüketicilerin markalı ürün grupları seçiminde kişilerarası etkiye duyarlılık seviyeleri bakımından anlamlı bir fark
olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sonuç bölümünde, genç tüketicilerin, kadınlar başta olmak üzere, giderek bireyci
tüketim kültürüne yöneldikleri konusunda tartışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Kişilerarası Etkiye Duyarlılığı, Bilgi Edinmeye Duyarlılık, Faydacı Etkiye Duyarlılık, Değer İfadesine Duyarlılık.
JEL Kodları: M30, M31, M39
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ANALYSIS OF YOUNG CONSUMERS' SUSCEPTIBILITY TO INTERPERSONAL INFLUENCE:
STUDY OF IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND BRANDED PRODUCT GROUPS
Emrah TOKGÖZ
Çanakkale Onsekiz Mart University, Çan / Çanakkale, Turkey, emrahtokgoz@yahoo.com

ABSTRACT
The interpersonal influence is considered as a form of decision-making for the consumer. Unless the individuals'
susceptibility to interpersonal influence is fully understood, consumer behavior is not fully understood. For this
reason, the aim of the study is to determine the level and dimensions of young consumers susceptibility to
interpersonal influence. Using susceptibility to interpersonal influence scale, 336 questionnaires were collected
from university students. The obtained data were analyzed using descriptive statistics, reliability and factor
analysis. With the students' demographic variables, variance analysis of susceptibility to interpersonal influence
were performed by independent sample t test, independent sample one-way variance (ANOVA) and Post Hoc
tests. In addition, the selection of branded product groups such as food, clothing, accessories, electronics,
cleaning and cosmetics has been investigated by means of the Chi-Square conformity test. As a result of the
study, the susceptibility to interpersonal influence variable has three sub-dimensions which were named as
informative influence, utilitarian influence and value expressive influence. It is found that the level of utilitarian
influence and value expressive influence of the male consumers were significantly higher than the female
consumers. As a result of the Chi-Square conformity test, in the selection of branded product groups for young
consumers, it was found that there was no significant difference in the sub-dimension of susceptibility to
interpersonal influence. In the conclusion section, it is argued that young consumers, especially women are
increasingly heading to an individualistic consumer culture.
Keywords: Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence, Informative Influence, Utilitarian Influence, Value Expressive Influence.
JEL Codes: M30, M31, M39
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ÖZET
Çalışmanın amacı vergi gelirlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin ne yönde olacağının belirlenmesidir.
Vergilerin ekonomik amaçlarının yanında sosyal amacı da vardır. Bu amaç doğrultusunda vergiler üzerinden
yapılan politikalar ile gelir dağılımını düzeltmek amaçlanmaktadır. İkincil gelir dağılımı olarak ifade edilen bu
durum dünyanın hemen hemen her ülkesinde karşılaşılabilecek bir uygulamadır. Çalışmamızda AB ülkeleri
örneklem grubu olarak tercih edilmiş ve sağlıklı verilerine ulaşılabilen tüm ülkeler analize dâhil edilmiştir. 19912016 döneminin incelendiği çalışmada yöntem olarak Konya (2006) Panel Nedensellik analizi tercih edilmiştir.
Çalışmada kullanılan veriler OECD Stat veri tabanından ve 2009 yılında Frederic Solt’un hesapladığı SWIID veri
setlerinden alınmıştır. Elde edilen sonuçlar örneklem grubundaki bazı ülkelerde vergilerin gelir dağılımı üzerindeki
düzeltici etkisini ortaya koyarken kimi ülkelerde vergi gelirlerinin gelir dağılımını bozucu etki oluşturduğu
görülmüştür. Bu durumun en önemli sebebi olarak ülkelerin vergi yapılarının farklılık arz etmesini gösterebiliriz.
Anahtar Kelimeler: GINI, Vergi, Panel Nedensellik
JEL Kodları: B22, C23, E60
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of tax revenues on income distribution. Taxes have social goals
as well as economic purposes. For this purpose, it is aimed to regulate the income distribution with the policies
implemented on taxes. This is called a secondary income distribution and can be seen in almost every country in
the world. In our study, EU countries were chosen as the sample group and all the countries whose healthy data
could be reached were included in the analysis. In the study that examined the period of 1991-2016, Konya
(2006) Panel Causality analysis was preferred as the method. The data used in the study were obtained from
OECD Stat database and from SWIID datasets calculated by Frederic Solt in 2009. The results showed that the
corrective effect of taxes on income distribution in some countries in the sample group, while in some countries
it was observed that tax revenues had a distorting effect on income distribution. The most important reason for
this situation can be shown as the differences in tax structures of countries.
Keywords: GINI, Tax, Panel Causalıty
JEL Kodları: B22, C23, E60
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Yasemin OĞUZLAR TEKİN
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ABSTRACT
According to the builders, in the foreign policy, tradition, continuity and structural breaks are only explained in
terms of identity; a strong meaning is achieved. Identity issue of Turkey's relations with the EU in particular is of
central importance. Working in EU-Turkey relations and Turkey's EU membership process and the horizon is
claimed to be determined by the mutual establishment of the Turkish identity with European identity. To the
extent that the EU can transform pluralism into social wealth as a fundamental element of its identity, it will be
possible to create the antidote to the discourse of the clash of civilizations and thus to protect and develop the
fundamental values on which the EU's soft power discourse is based. In this context, it is important to evaluate
the identity of the g extreme right AB elements that can be called the opposite of the pluralism in the EU identity
in the EU politics. This evaluation not only for EU-Turkey relations; at the same time, the civilizations that are
already in the world are largely necessary for the discourse of confrontational discourse.
Keywords: Turkish Foreign Policy, European Union, Constructivism,
JEL Classfications: F02, M10, M16
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ÖZET
Amerika Birleşik Devletleri’nin kolonyal dönemden federal anayasanın kabulüne uzanan kuruluş süreci (1607–
1787), İngiltere ve geniş anlamda Büyük Britanya’da yaşanan Aydınlanma Dönemi’nin ayrılmaz bir parçası olarak
görülmektedir.
Yeni Dünya’daki Britanya kolonilerinin kuruluş tarihleri; Francis Bacon, Isaac Newton ve John Locke öncülüğünde
başlayan deneyci, mekanik ve bireyci İngiliz düşünsel geleneğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiği gibi, Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi de İskoç Aydınlanması’nın öncülerinden Adam Smith’in, ekonomik liberalizmin temel eseri
olan Ulusların Zenginliği ile aynı yıl yayımlanmıştır.
Ne var ki ABD Anayasası’nın (1787) ve onunla benzer kaynaklardan beslenen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi’nin (1789) ilân edilişi, düşünce tarihinde Aydınlanma Dönemi’nin yalnız en üst aşamasını değil, aynı
zamanda sonlanışını ifade etmektedir.
Bu dönemde Alman Aydınlanması’nın ünlü temsilcisi Immanuel Kant’ın geliştirdiği çift yönlü felsefi sistem;
yüzyılın sonlarından itibaren Almanya’da, Aydınlanma’nın temel değerlerini oluşturan doğalcılık, bireycilik ve
sözleşmeciliğe yönelik bir tepkiyi ifade eden romantik ve idealist bir hareketin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Herder’in tarihsel rölativizminden Fichte’nin milliyetçiliğine, Hegel’in özgürlüğün zeminini doğa yerine devlette
arayan hukuk felsefesinden Schopenhauer’in iradeciliğine kadar uzanan bu gelenek, Amerikan siyasal
düşüncesine 19. Yüzyıl’ın sonlarından itibaren nüfuz etmeye başlamış, ilk büyük siyasal temsilcisini ise ABD’nin
28. Başkanı Woodrow Wilson’da bulmuştur.
Bu çalışmada, öncelikle Alman siyaset felsefesinin etkisi altındaki Wilson ve çevresinin ABD’nin kurucu felsefesine
yönelttiği eleştiriler ele alınacak, ardından 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Ayn Rand, Stephen Hicks ve Jonah
Goldberg gibi klasik liberal ya da liberteryen düşünürlerin metinlerinde Alman idealizminin hangi konuma
yerleştirildiği incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, Romantizm, Liberalizm, İdealizm, Kolektivizm
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ABSTRACT
The process of establishment of the United States, from the colonial period to the adaption of the Federal
Constitution (1607–1787) is seen as an integral part of the English, and in a broader sense, British
Englightenment.
As the establishment of the British colonies in the New World coincided with the British empiricistic, mechanistic
and individualistic intellectual tradition that began with Francis Bacon, Isaac Newton and John Locke (c.16201690); the American Declaration of Independence was published in the same year with Adam Smith’s “Wealth
of Nations” (1776).
However, the proclamation of the US Constitution (1787) and the Declaration of the Human and Civil Rights in
France (1789) –which arose from the similar sources- expresses not only the highest stage of Englightenment,
but also the end of the era.
In this period, the bidirectional philosophical system developed by Immanuel Kant, the famous represantative of
German Enlightenment, has laid the groundwork for the emergence of a romantic and an idealistic movement in
Germany, that represents a reaction against the concepts of naturalism, individualism and contract theories, that
constitute the fundamentals of the Enlightenment.
This tradition, that extends from Herder’s historical relativism to Fichte’s nationalism, and from Hegel’s statist
philosophy of right to Schopenhauer’s volontarism, began to penetrate American political thought from the end
of 19th Century and found its major political represantative in Woodrow Wilson, the 28th president of the United
States.
In this study, firstly the criticism of Wilson and his circle under the influence of German political philosophy
towards the founding philosophy of the USA will be discussed; and after that, the position of German idealism
in the texts of classical liberal or libertarian thinkers such as Ayn Rand, Stephen Hicks and Jonah Goldberg will be
examined.
Keywords: Enlightenment, Romantism, Individualism, Liberalism, Collectivism.
JEL Classification: B14, B20, B29
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türk-Amerikan ilişkilerinin temelinde yer alan unsurlarda Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan
değişikliklerin iki ülkenin günümüz ilişkilerine nasıl yansıdığını, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan S-400 füze
savunma sistemlerini alma süreci çerçevesinde analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Türkiye’nin
savunma ihtiyaçları kapsamında hava savunma sistemlerinin önemi ortaya konulacaktır. Daha sonra, Türkiye ve
Amerika Birleşik Devletleri müttefiklik ilişkilerinin temelinde yer alan askeri/stratejik, ekonomik ve siyasi/ideolojik
unsurlar üzerinde durularak, Soğuk Savaş sonrası dönemde bu unsurlarda ortaya çıkan değişikliklerin iki ülke
ilişkilerine yansıması Türkiye’nin S-400 sistemlerini temin etme süreci içerisinde açıklanmaya çalışılacaktır.
Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği’nin askeri ve siyasi baskısı karşısında stratejik bir tercih
yaparak ABD ile önce ikili daha sonra NATO üyeliği çerçevesinde kurumsal bir müttefiklik ilişkisi kurmuştur. İki
ülke arasındaki bu müttefiklik ilişkisi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da devam etmiş ve günümüze kadar
gelmiştir. Ancak bu yeni dönemde iki ülke arasında özellikle bölgesel düzeyde ortaya çıkan çıkar farklılaşmaları
ilişkilerde sorunlara neden olmuş, ilişkilerin temelinde yer alan müttefiklik kavramı farklı çevrelerde
sorgulanmaya başlamıştır. Bu çalışma, son dönemlerde özellikle Türk kamuoyunda oldukça fazla tartışılır hale
gelen iki ülke müttefiklik ilişkisinin günümüzdeki durumunu daha iyi anlamaya yardımcı olurken, iki ülke
ilişkilerinin geleceğine yönelik öngörüler için bir bakış açısı sunmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan İlişkileri, Askeri İttifaklar, Güvenlik, Füze Savunma Sistemleri, S-400.
JEL Kodları: F50, F52, F53.
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the changes in Turkish-American relations after the Cold War in the framework
of the process of Turkey’s purchasing the S-400 missile defense system from the Russian Federation. In
accordance with this purpose, firstly, the importance of air defense systems will be explained in the context of
Turkey's defense needs. Later, situated on the basis of Turkey and United States relations, military / strategic,
economic and political / ideological elements will be emphasized and the effect of the changes in these elements
on the relations between the two countries in the post-Cold War period, will be discussed in the process of
purchasing S-400 systems. Following the World War II, Turkey, by making a strategic choice in the face of the
military and political pressure of the Soviet Union, established first bilateral then an institutional alliance
relationship with the United States within the framework of NATO membership. This alliance between the two
countries continued its existence after the collapse of the Soviet Union. However, in this new period, the
differences in interests between the two countries, especially at the regional level, caused problems in relations,
and the notion of alliance, which was at the base of relations, began to be questioned by different groups. This
study will both give a better understanding the current status of the alliance relationship between the two
countries, which have become highly debated in recent years and provide a perspective for the predictions about
the future of their relationship.
Key Words: Turkish-American Relations, Military Alliances, Security, Missile Defense Systems, S-400.
JEL Codes: F50, F52, F53.
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ÖZET
Devletlerin gelişme ve büyümelerine yönelik farklı kuram ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Organizmacı devlet
kuramına göre, devletler sosyal kurumlar olarak canlı bir varlık niteliğinde kabul görmekte, gelişmekte,
büyümekte ve varlıklarını kaybetmektedir. Son 20 yılda devletlere karşı en büyük meydan okuma küreselleşme
olarak adlandırılan süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Küreselleşme sürecinde ulus devletin varlığının tartışmaya
açılmasına neden olan en önemli durum sermayenin devletin rolüne meydan okuyarak devleti küçültmesi ve
dönüştürmesidir. Bir diğer ifade ile devletin temel rolleri, küreselleşme ile dönüşüme uğramakta, geleneksel ve
siyasi yapılar sermayenin gücü karşısında büyük bir dönüşüm baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Devletin gücü
ekonomik küreselleşmenin artan yoğunluğu ile birlikte aşınmakta iletişim, haberleşme ve diğer alanlarda
meydana gelen devrimler devletin rollerinin yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. Bu noktada
küreselleşmenin aktörleri ile devlet arasındaki ilişkiler marjinalleşmekte, ekonomik küreselleşmenin getirmiş
olduğu baskı devletler içerisinde yer alan büyük şehirleri öne çıkararak, devletler yerine uluslararası alanda
şehirleri birbirleri ile ilişkili kılmaktadır. Devlet yapısı ekonomik küreselleşme karşısında sürekli güç kaybederken,
şehirler devletleşmekte, uluslararası alanda artan rekabet şehirlerin uluslararası sermayeden daha fazla pay
almaya yönelik büyük bir yarış içerisine sokmaktadır. Belirtilen bu durum devletlere bağlı olan şehirlerin,
devletlerden bağımsız hareket etmelerini teşvik etmekte, şehirlerin karar alma süreçlerindeki dinamik yapısı,
devletlerin hantal yapısı karşısında şehirleri küreselleşmekte olan dünyanın yeni aktörleri haline getirmektedir.
Çalışmanın amacı devletlerin küreselleşme karşısında güçlerinin zayıfladığını uluslararası ilişkilerin devletlerin
varlığına yönelik kuramları bağlamında analiz ederek ortaya koymak oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşmakta
olan çalışmanın birinci bölümünde uluslararası ilişkiler literatüründe yer alan devlet kuramlarının devletlerin
gelişme ve büyümelerine yönelik tartışmaları incelenecek, ikinci bölümde şehir devletlerinin artan rollerine
küreselleşme ve mevcut tartışmalar dâhilinde yer verilecek ve son bölümde ise küreselleşme karşısında şehir
devletlerinin maruz kaldığı dönüşümleri, devletin şehir devletleri karşısında nasıl güç kaybetmekte olduğunun
analizi yapılacaktır. Çalışmada geleneksel devlet karşısında şehir devleti fikrinin güç kazandığı ve devletin siyasi
alanda ciddi bir güç kaybı yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Devlet, Şehir, Küreselleşme, Sermaye, Ekonomi
JEL Kodları: F6, F65, N90
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ABSTRACT
There are different theories and approaches to the development and growth of states. According to the organic
state theory, states are accepted as a living entity as social institutions that are developing, growing, and losing
their existence. In the last two decade, the biggest challenge to the states emerged in the process called
globalization. The most critical situation that led to the discussion of the existence of the nation-state is that
capital defies and transforms the state by challenging its role. The power of the state is eroding with the
increasing intensity of economic globalization, and revolutions in communication and other fields lead to
redefining the roles of the state. At this point, the relations between the actors of the globalization and the state
are marginalized, the pressure brought about by the economic globalization brings the big cities within the states
and makes the cities interrelated with each other instead of the states. While the state structure is constantly
losing power in the face of economic globalization, cities are becoming states, and increasing competition in the
international arena puts cities in a big race to gain more shares from international capital. This situation
encourages the cities that are connected to the states to act independently of the states, and the dynamic
structure of the cities in the decision-making processes makes the cities the new actors of the globalizing world
in the face of the cumbersome structure of the states.
This study aims to reveal the weakening of the powers of the states in the face of globalization by analyzing the
international relations in the context of theories of the existence of states. In the first part of the study, which
consists of three chapters, the debates of the state theories in the international relations literature on the
development and growth of the states will be examined, and how to it is losing power will be analyzed. As a
result of the study, it was concluded that the power of city states ideas increased and the state experienced a
significant loss of power in the political fields.
Keywords: State, City, Globalization, Capital, Economy
JEL Codes: F6, F65, N90
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ÖZET
Kant’ın Ebedî Barış idealinde de kendisini gösteren adalet kaygısından ve adaletin tüm dünya için gerekliliğine
dair görüşlerinden etkilenen düşünürlerin olup olmadığı sorusu, cevaplanması gereken bir sorudur. Bu cevap,
evrensel bir yurttaş olarak, ahlâkî öznenin gelecekte adaleti tüm dünyada tesis edecek bir âdil özneye dönüşüp
dönüşmeme imkânını da ortaya koyacaktır. Bu noktada, Immanuel Kant’ın ahlâk yasasından ve adalete dair
görüşlerinden etkilenerek liberal Bir Adalet Teorisi ortaya koyan John Rawls’ın, bunun akabinde, İletişimsel Eylem
kuramıyla modern dünyanın adaletsizlik çıkmazını aşmaya çalışan Frankfurt Okulu’nun son temsilcisi Jürgen
Habermas’ın konuyla ilgili görüşleri incelenecektir. Bu düşünürlerin görüşlerinden yola çıkılarak, Kant’ın küresel
adalet anlayışının günümüz dünyasına sunacağı siyasî imkânlar deşifre edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kant, adalet, Rawls, Habermas, ahlâk
JEL Kodları: A10, B19, D63
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ABSTRACT
It is a question to be answered, from Kant's understanding of justice that he thinks this understanding is
necessary for the whole World and his concern for justice is also reflected in Kant's ideal of Eternal Peace, is there
any affected thinker? This answer will reveal that the moral subject, the universal citizen, will establish justice in
the world in the future the possibility of becoming a fair subject or not. At this point, it will be explored that John
Rawls, who is influenced by Immanuel Kant's moral law and his views on justice, has put forward a liberal Theory
of Justice, subsequently, views of Jürgen Habermas, the last representative of the Frankfurt School, who tried to
overcome the injustice impasse of the modern world, through the Theory of Communicative Action. Based on
the views of these thinkers, will be tried to be deciphered that Kant’s global justice understanding will present,
which political opportunities, to today's World.
Keywords: Kant, Justice, Rawls, Habermas, Morality
JEL Classfications: A10, B19, D63
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ÖZET
Teknolojik açıdan hızla değişen dünyada, bu teknolojiye hakim olup onu kullanacak, dönüştürebilecek ve
geliştirebilecek bireyler söz sahibi olacaktır. Söz konusu teknolojinin içinde doğmuş Z Kuşağı bireyleri bu anlamda
farklı disiplinlerin dikkatini çektiği gibi üretime yön veren tüketici sıfatlarıyla pazarlamacılar tarafından da
araştırmaya değer bulunmaktadır. Çünkü Z kuşağı tüketicilerinin klasik iktisat teorilerinden ziyade davranışsal
iktisat teorisi yaklaşımı ile açıklanan şekillerde satın alma davranışı gerçekleştirdikleri kabul edilmektedir. Bu
çalışmada, Z kuşağı tüketicileri olarak 400 üniversite öğrencisinin hedonik ve faydacı satın alma eğilimleri ve bu
eğilimlerin karar verme tarzları ile olan ilişkisi incelenmiş, bu ilişkilerin cinsiyet ve bölüm (işletme / iktisat)
bağlamında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışma bulguları
davranışsal iktisat yaklaşımı çerçevesinde yorumlanarak sonuç bölümünde gelecek çalışmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
AnahtarKelimeler: Davranışsal İktisat, Hedonik Tüketim, Faydacı Tüketim, Satın Alma Tarzları, Z Kuşağı.
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ABSTRACT
In the world changing technologically fast, people who use, transform and advance technology will have a voice.
Generation Z who was born in such a technological environment attract attention of different disciplines and
also of marketers, with their consumer roles who direct production. Because, it is admitted that Generation Z
consumers have buying styles in the context of behavioral economics theory instead of classical economics
theories. In this paper, hedonic and utilitarian buying tendencies and purchasing styles of 400 university students,
as Z-Generation consumers- were researched solely and the relationship among them were investigated. Also, it
was analized whether these relationships are statistically changed in regard to gender and department of the
students (Business / Economics). Findings were discussed within the scope of behavioral economics and
suggestions were made for the future research in Conclusion.
Keywords: Behavioral Economics, Hedonic Consumption, Utilitarian Consumption, Purchase Styles, Generation Z.
JEL Codes: D12, D91, M31
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ÖZET
Bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerinin birleşmesiyle oluşan beşeri sermayenin, günümüz küresel
ekonomisinde ülkelerin kalkınmaları üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Ekonomik kalkınma kavramı, bir
ülkedeki ekonomik büyümenin yanısıra, o ülkedeki yapısal gelişmeleri de kapsamaktadır. Beşeri sermaye kavramı
ise, günümüz ekonomisinde yapısal değişim ve dönüşümü sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu çalışmada
günümüzdeki ekonomik kalkınmanın en önemli belirleyicisi durumuna gelen beşeri sermayenin, ekonomik
kalkınmada üstlenmiş olduğu rolünden betimsel bir çerçevede bahsedilmiştir. Buna bağlı olarak Türkiye ve bazı
ülke gruplarının beşeri sermaye yapıları, İnsani Gelişmişlik Endeksi (ILO) ve PISA sonuçlarına göre
karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda, beşeri sermayenin etkileri eğitimin yanı sıra sağlık ve teknoloji gibi unsurlara da
tesir ettiği gözlemlenmiş ve ekonomik kalkınma üzerindeki önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ekonomik Kalkınma, İnsani Gelişmişlik Endeksi (ILO), PISA.
JEL Kodları: O15, O2, O4.
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VIEW OF HUMAN DEVELOPMENT IN TURKEY: AN EXPERIMENTAL REVIEW
Melike ÇETİNBAKIŞ
Bandırma Onyedi Eylül University, Balıkesir, Turkey, melike.cetinbakis@hotmail.com

ABSTRACT
The impact of human capital, which is the combination of individuals' knowledge, skills and abilities, has an
increasing impact on the development of countries in today's global economy. The concept of economic
development encompasses economic growth in a country as well as structural developments in that country.
The concept of human capital is one of the most important elements of structural change and transformation in
today's economy. In this study, the role of human capital, which has become the most important determinant of
today's economic development, has been mentioned in a descriptive framework. Accordingly, Turkey and human
capital structure of some groups of countries, Human Development Index (ILO) and the PISA results were
compared. In this respect, it was observed that the effects of human capital affect factors such as health and
technology as well as education and emphasized its importance on economic development.
Keywords: Human Capital, Economic Development, Human Development Index (ILO), PISA.
JEL Codes: O15, O2, O4.
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KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
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ÖZET
Günümüz dünyasında insanlar dünyanın en uzak köşelerinde bile yaşama imkanına sahiptirler. Bazı durumlarda
ise bir takım mecburiyetler sonucu farklı yerlerde yaşamak durumunda kalabilmektedirler. Durum böyle
olduğunda farklı insanların ve kültürlerin bir araya gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Farklı kültürlerde yetişmiş
insanların bir araya gelip yaşamaları, birlikte değer üretmeleri ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaları çok
önemlidir. Bu bir araya gelişler güzel işbirliklerine neden olduğu gibi bazı durumlarda çatışmalarla da
sonuçlanabilmektedir. Betimsel bir çalışma olarak planlanan bu çalışmada kültürlerarası duyarlılık kavramının
farklı demografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Aynı zamanda kültürlerarası
duyarlılığın mutluluk, fedakarlık ve empati ile ilişkileri incelenmiştir. Bursa özelinde ele alınan örneklemden elde
edilen sonuçlara göre bireylerin kültürlerarası duyarlılıkları eğitim düzeylerine göre farklılık gösterirken cinsiyet,
medeni durum, ekonomi durum ve iş durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. Aynı
zamanda mutluluk, empati ve fedakarlık kavramları bireylerin kültürlerarası duyarlılıkları ile pozitif yönde ilişkili
değişkenler olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Duyarlılık, Empati, Fedakarlık, Mutluluk
JEL Kodları: C10, C19
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ABSTRACT
In today's world people have the opportunity to live all over the world. In some cases, they may have to live in
different places as a result of the obligations. When this is the case, it is inevitable that different people and
cultures come together. It is very important that people who grow up in different cultures come together to live
together, to produce together and to create a healthy society structure. This descriptive study was designed to
investigate the intercultural sensitivity levels of people where live in Bursa and the affecting factors. Four
hundred and ninety-one participants were included in the study. The data were collected by using a
questionnaire. According to the results of the study; gender, marital status, economic level, and job situations
were not important variables in intercultural sensitivity. On the other hands, educational level was an important
variable in intercultural sensitivity. In this study was indicated that there were positive correlations between
intercultural sensitivity and empathy, altruism, happiness.
Keywords: Intercultural Sensitivity, Empathy, Altruism, Happiness
JEL Kodları: C10, C19
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK & YENİLİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Abdullah OĞRAK1, Hakan GÜVENER2
1Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Kampüsü İşletme Anabilim Dalı, Van, Türkiye, aograk47@gmail.com
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi Kampüsü İşletme Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye,
hakanguvener@gantep.edu.tr
2Gaziantep

ÖZET
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme sağlık sektöründe de kendini hissettirmektedir. Teşhis ve tedavi imkânlarındaki
yeniliklerin hizmete sunulması insan yaşamı için büyük öneme sahiptir. Sağlık kuruluşlarının bilim ve teknolojideki
gelişime ayak uydurabilmesi ancak yenilik yönetimini sağlam temellere oturtmasına bağlıdır. Buna bağlı olarak
işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin de yenilik süreciyle ilişkisi önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı;
sağlık sektöründe hizmet veren bir kamu hastanesinde çalışanların, örgütsel bağlılık düzeyini ortaya koymak ve
yenilik yönetimi ile ilişkisini belirlemektir. Literatürde yenilik yönetimi ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen
araştırmalara rastlanmakla beraber, ilgili çalışmalarda turizm ve imalat işletmelerine odaklanıldığı görülmektedir.
Bu açıdan bu çalışmadan elde edilecek bulguların sağlık sektörü alanına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Yenilik
Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık arasındaki ilişkinin sağlık sektöründe incelendiği bu çalışmada veri toplama aracı
olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ‘Örgütsel Bağlılık’ ölçeği ile
turizm sektöründe uygulanmış ve Gürsel tarafından (2017:163) geliştirilen ‘Yenilik Yönetimi’ ve ona bağlı 6 alt
boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile yenilik yönetimi
arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ankette sorulan ifadelere katılım düzeyine
bakıldığında 3,32 aritmetik ortalama ile ‘Bu kurumda kalmamın sebebi kendi isteğimden çok bir zorunluluktur’
ifadesi en yüksek sonucu vermiştir. Bu değer hastanede çalışanların kurumda kalmanın tercihten öte bir
zorunluluk olduğunu hissettiği anlamına gelmektedir. Araştırmaya katılanların yenilik yönetimi ve alt boyutları
hakkındaki görüşlerine bakıldığında ise 4,11 aritmetik ortalama ile ‘Yaptığım işi daha iyi bir hale getirmekte
gayretliyim’ ifadesi en yüksek değeri almıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Yenilik Yönetimi, Sağlık Sektörü, Yenilikçi Örgüt Yapısı, Çalışanların Yenilik İsteği
JEL Kodları: I19, M10, L20
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ABSTRACT
The fast progress in science and technology also shows itself in health sector. Innovations in diagnosis and
treatment facilities has a great importance in human life. To keep up with development in science and technology
for health institutions, they need to keep their innovation management powerful. Consequently, the relationship
between employees' organizational commitment levels and innovation process gains importance. Purpose of the
study; to determine the level of organizational commitment of employees in a public hospital serving in the
health sector and to determine the relationship with innovation management. In the literature, although there
are studies examining the relationship between innovation management and organizational commitment, it is
seen that the related studies focus on tourism and manufacturing enterprises. In this respect, it is believed that
the findings of this study will contribute to the health sector. In this study, the relationship between Innovation
Management and Organizational Commitment was examined in the health sector. In the research,
Organizational Commitment scale developed by Allen and Meyer (1990) and Innovation Management developed
by Gürsel (2017: 163) and 6 sub-dimensions were used. As a result of the research, it is determined that there is
a weak positive relationship between organizational commitment and its sub-dimensions and innovation
management. According to the participation level of the survey, “Staying with my organization is a matter of
necessity as much as desire” gave the highest result with 3,32 arithmetic mean. This result means that working
in the institution is not an option but an obligation. Results of research participants’ view about innovation
management and their sub-dimensions, ‘I do my best to do my work better ‘has the highest result with 4,11
aritmethic mean.
Keywords: Organizational Commitment, İnnovation Management, Health Sector, Innovative Organization Structure, Employee Innovation
Request
JEL Codes: I19, M10, L20
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ÖZET
Bu çalışma ile esnek çalışmanın, çalışanın iş doyumuna etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, esnek çalışma
düzenlemelerini uygulayan sektörlerinde lider 10 şirketin 82 çalışanından bilgi formu ile değerlendirmeleri
alınmış ve alınan bilgiler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada çalışanların tutumlarını
ölçmek için, Albion (2004) tarafından geliştirilen Esnek Çalışma Ölçeği ve Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından
geliştirilen ‘Minnesota İş Doyum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, esnek çalışma ile iş doyumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, Esnek Çalışma Modelleri, İş Doyumu
JEL Kodları: J24, J28, J41,M51, M54.
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of flexible working on employee's job satisfaction. In the research,
82 employees ‘data used from 10 leading companies in their sectors implementing flexible working arrangements
and the data were analyzed using SPSS 25.0 program. Flexible Working Scale developed by Albion (2004) and
Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weiss et al. (1967) were used to measure the attitudes of the
employees. Research results show that there is a positive and meaningful relationship between flexible working
and job satisfaction.
Key Words: Flexible Working, Flexible Working Arrangements, Job Satisfaction
JEL Classfications: J24, J28, J41, M51, M54.
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İNSANLAR VE TÜKETTİKLERİ: GIDA ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN EKOLOJİK YANSIMALARI
Gökhan ORHAN
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ÖZET
İnsan doğa ilişkisi ve insanın kendini doğa karşısında ne konumda gördüğüne dair değişen anlayışlar çevre
yazınının uzun zamandır ilgilendiği konular arasındadır. Özellikle aydınlanma sonrası dönemde insan doğa
ilişkisini yeniden kurgulandığı ve özelliklede insana doğa karşısında üstün bir konum veren bir anlayışla
şekillendirildiği söylenebilir. Bu bakış açısı doğayı insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülebilecek bir nesne
olarak gördüğü ölçüde doğanın değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve hatta fethedilmesi önemli bir hedef olarak
karşımıza çıkar. Büyük dinlerin de bu konuda önemli rolleri olmakla birlikte sürekli büyümeye dayanan ve bu
süreçte doğal kaynakların tükenmeyecek bir girdi ve doğanın her türlü atığı kabul edebilecek ve temizleyebilecek
bir ortam olarak gören kapitalist bakış açısı insan-doğa ilişkilerini şekillendirmiş ve günümüzde karşılaşılan çevre
sorunlarının önemli bir kaynağı olmuştur. Her ne kadar çevre sorunlarının ortaya çıkması ve derinleşmesi
sürecinde sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerinin önemli etkileri olsa da çevre sorunsalının sadece sanayiye ve
sanayi üretimine referansla açıklamanın yetersiz kalacağı da ortadadır. Bu çalışmada çevre kalitesinin bozulması
sürecinin önemli bir bileşeni olan gıda üretim ve tüketimi konusu incelenecek, gıda üretim ve tüketim süreçlerinin
ekolojik ayak izinden kaynaklanan sorunlar için çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Bu noktada öncelikle literatür
taraması yapılarak, insan-çevre ilişkilerinde insanların kendilerini nereye koyduğunu ortaya koymak için
insanların gıdalarıyla kurduğu ilişkiler incelenecek ve vejetaryenlik ve veganlığın farklı formlarının varsayımları
açıklanacaktır. Sonrasında ekolojinin temel ilkeleri arasında yer alan termodinamik kanunları ışığında gıda üretimi
ve tüketiminin ekolojik ayak izi özellikle kullanılan doğal kaynaklar ve doğaya salınan/bırakılan atıklar üzerinden
incelenecektir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlanan uzman raporları dünya üzerinde şu an yaygın olan
beslenme biçiminin ve özellikle de artan et ve süt ürünleri tüketiminin doğal kaynaklar üzerinde önemli baskılar
yarattığını, ekolojik bozulmanın ve iklim değişikliğinin önemli nedenleri arasıda olduğunu göstermektedir.
Çalışmanın devamında bu sorunun çözümüne ilişkin alternatif politika enstrümanları karşılaştırmalı olarak
incelenecek ve çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Çalışma sonuç olarak, insanların gıdalarıyla ilişkisinin ekolojik,
ekonomik ve kültürel bir boyutu olduğu ortaya koyarak, değişimin yönetilebilmesi için bu boyutların tamamını
dikkate alan bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Gıda, Ayakizi, Doğal Kaynak Ekoonmisi, Çevre Politikaları
JEL Kodları: Q18, Q56, Q00
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PEOPLE AND THE THINGS THAT THEY CONSUMED: ECOLOGICAL REFLECTIONS OF FOOD
PRODUCTION AND CONSUMPTION
Gökhan ORHAN
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ABSTRACT
Human and nature interaction and humans’ perception of nature has been a major area of interest in
environmental literature for some time. Human and nature relations have been reconfigured in the postenligtenment period and nature was perceived solely as a resource to be utilised for human needs. This new
perception prioritise humans and the nature was taken as an entity to be manipulated, changed, modified,
transformed and conquered in parallel to human needs. Although major religions have endorsed this
anthropocentric position, capitalist mode of production, its apetite for continuous growth and treatment of
nature as a never-ending source and sink for waste, has been the major culprit behind the current environmental
problems. Industrial production, transport and energy sectors have largely contributed to accumulation of
pollution, yet again, the current state of environmental degradation cannot be explained solely on the
performance of those sectors. This paper argues that food production and consumption has a serious ecological
footprint, contributes to environmental degradation largely and explores solutions for the problem. In this
context, paper starts with a literature survey on humans’ interaction with their food and several forms of
veeterianism and veganism will be detailed. After that, ecological footprint of food production and consumption,
resources used and wastes generated will be analysed with reference to Law on Thermodynamics. The current
research suggests that increasing consumption of meat and dairy products puts immense pressure on natural
resources and one of the major sources of environmental degradation and global climate change. In the rest of
the paper, alternative policy instruments for policy change will be analysed to for policy advice. In conclusion,
the paper argues that the interaction between the humans and their food has ecological, economic and cultural
dimensions and a comprehensive approach that considers all those dimensions is required for a sound policy
advice.
Keywords: Ecology, Food, Footprint, Natural Resoyrces Economics, Environmental Policies
JEL Classfications: Q18, Q56, Q00
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ÖZET
Çalışmanın ana amacı 2004-2014 dönemi için Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK)’ten elde edilecek veriler
ışığında; Türkiye’nin il bazında oluşturulacak üç farklı makroekonomik değişkenli (il bazındaki gayrisafi yurtiçi
hasıla, il bazındaki işgücü miktarı ve il bazındaki sermaye miktarı) üretim fonksiyonu oluşturulup parametrik
yöntem olan Stokhastik Sınır Testi Yaklaşımı (SFA) kullanılacaktır. Böylece, il bazında pür etkinlik (“pure”
efficiency) değerlerinin 2009 krizi öncesi ve sonrası yaşanan değişimi tahminlenecektir. Bahsedilen dönemler
içinde hangi illerin veya bölgelerin etkin olduğu, sonucuna ulaşılabilecektir. Ayrıca, il bazında verilen
teşvik/negatif vergi değeride tahminleme içinde yer almaktadır. Bu mevcut uygulamada olan ve ileride
uygulanacak kalkınma planlarında, bölge veya il bazında verilecek teşvik paketlerinin belirlemesinde ve verilmiş
yahut verilmekte olan teşvik, vergi muafiyeti veya negatif vergi gibi uygulamaların ele alınan dönem içindeki
etkinlik durumunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Üretim Fonksiyonu, Etkinlik, Verimlilik, İl Bazlı Sübvansiyon
JEL Kodları: E27, E23, E37
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ESTIMATE EFFICIENCY SCORES FOR THE CITY OF TURKEY WITH STOCHASTIC FRONTIER
APPROACH
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ABSTRACT
This paper examines whether cities that pursue outward orientation policies and that are increasingly subsidy
with the rest of the regional have seen an increase in economic performance. Increasing subsidy and
interconnection among cities generates spatial and temporal dependence which will affect the production
process of each city. We extend existing methodological tools-robust frontier in stochastic frontier parametric
models- to estimate the regional frontier 81 cities over 2004-2014 and obtain more reliable measure of
productivity and efficiency to better investigate the driven forces behind the catching-up productivity process
among cities. We explore the channels under which Subsidy (SU) and time affect the production process.
Key words: Turkish Economy, Production Function, Efficiency, Subsidy.
Gel Codes: E27, E23, E37
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ÖZET
Maliye teorisinde kamu kesiminin faaliyet alanının kapsamı üzerine gerek teorik düzeyde ve gereke uygulama
düzeyinde büyük tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmanın önemli başlıklarından birini de vergilerin ekonomik kararlar
üzerinde yaratacağı etki oluşturmaktadır. Liberal iktisadi görüşün temelini oluşturan Adam Smith bu durumu
tüketici egemenliği perspektifinde ele almış ve vergilerin ekonomik karar vericilerin tüketim kararları üzerinde
herhangi bir etkisinin olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Tarafsız vergi olarak adlandırılan bu durum Keynesyen
iktisadi görüş ile değişmiş ve vergiler sadece bütçe denkliğini sağlayan bir kamu geliri değil aynı zamanda
makroekonomik dengenin sağlanmasına katkı sağlayan bir politika aracı haline dönüşmüştür. Özellikle Paternalist
devlet anlayışı ile birlikte kamu kesimi toplum için faydalı gördüğü mal ve hizmetlerin tüketimini özendirmek ve
toplum için zararlı olduğuna inandığı mal ve hizmetlerin tüketimini azaltmak için vergileri etkin bir şekilde
kullanmaktadır. Richard Musgrave tarafından yapılan erdemli-erdemsiz mal sınıflandırmasına göre; vergiler
yoluyla erdemli malların tüketimi teşvik edilmeli aynı şekilde vergiler erdemsiz malların tüketimini azaltmada
kullanılmalıdır. Çalışmamızda incelediğimiz sigara Musgrave’in sınıflandırmasında erdemsiz mal grubuna dahil
olmakta ve vergileme yoluyla tüketim miktarının kısıtlanması hedeflenen mal grubuna girmektedir. Bu çalışmada,
Çorum ili genelinde sigara içenlerin, tütün ürünleri üzerinden alınan vergilerin sigara tüketim kararları üzerindeki
etkisini ölçülmeye çalışılacaktır. Katılımcılarla yüz yüze görüşme yöntemiyle 5’li likert ölçeğine göre sorular
sorulmuş ve elde edilen bulgular SPSS 19 programı kullanılarak analiz edilecektir. Çalışma sonucunda elde
edilmesi beklenen olası sonuçlar, vergilerin tüketicilerin sigara tüketim miktarları üzerinde azaltıcı bir etki
yarattığı ve azaltıcı etkinin yanında vergilerin tüketicilerin tüketim tercihlerini değiştirdiğidir.
Anahtar Kelimeler: Paternalist Devlet, Erdemli Mal, Erdemsiz Mal, Vergi, Çorum,
JEL Kodları: H0, H20, H30
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ABSTRACT
In finance theory, there has been a big controversy on scope of public sector’s working field both at level of
theory and implementation. The impacts of taxes on economic decisions constitutes one of the most important
concern of this argument. Adam Smith, who is the founder of liberal economic concept, evaluated this situation
from perspective of consumer’s dominance and declared that taxes should not have any effect on consumer
decisions of economic decision makers. This situation called as neutral tax has changed with Keynesian economic
concept and taxes has transformed into not only a public income which ensures budgetary equilibrium but also
a political mean that contributes to macroeconomic balance. Particularly with the Paternalist state point of view,
public sector use taxes effectively to encourage consumption of commodities and services which are seen as
beneficial for the society; and to decrease harmful goods and services. According to classification of virtual and
non- virtual goods made by Richard Musgrave, consuption of virtual goods should be promoted by taxes and
they should also be used to cut down consumption of non-virtual goods. Cigarette which analysed in our work is
in Musgrave’s group of non-virtual goods and also considered in a group that level of consumption of its goods
are aimed at limiting through taxation. In this survey, it is tried to scale the impact of taxes on tobacco products
on decision of consumers’ on consumption of cigarette throughout Corum city. Interviews made face to face
and participants were asked 5 questions according to likert scale and results will be analysed with SPSS 19
programme. The expected results of the study are that taxes have a decreasing effect on the amount of cigarette
consumption of consumers and that, besides reducing effect, taxes change the consumption preferences of
consumers.
Keywords: Paternalist State, Virtual-Non-Virtual Goods, Tax
JEL Codes: H0, H20, H30
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ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için finansal istikrar döneminde Genişletilmiş Taylor kuralının geçerliliği analiz
edilmiştir. Orjinal Taylor kuralına göre; üretim açığında ve enflasyon açığında meydana gelen artışlar, belirli bir
kural eşliğinde kısa dönem faiz oranlarının artmasına neden olmaktadır. Orjinal Taylor kuralı, döviz kurunu ve
finansal istikrarı dikkate almamaktadır. Çalışmada, finansal istikrarı ve döviz kurunu dikkate alan Taylor kuralını
analiz etmek amacıyla 2011-M1-2019-M1 dönemleri için Taylor kuralının geçerliliği ARDL sınır testi yöntemi ile
araştırılmıştır. Modelde kullanılan değişkenler, enflasyon oranı, Merkez bankasının belirlediği enflasyon hedefi,
sanayi üretim endeksi, konut fiyatları, BIST 100 endeksi ve kurdur. Elde edilen bulgulara göre, üretim açığı,
enflasyon açığı, BIST 100 endeksi ve konut fiyatları arttıkça kısa dönemli faizin arttığı gözlemlenmiştir. Döviz kuru
arttıkça, kısa dönemli faiz oranının azaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Enflasyon Hedeflemesi, Taylor Kuralı, ARDL Sınır Testi, Finansal İstikrar, Üretim Açığı.
Jel Kodları: E31, E43, E52
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ABSTRACT
In this study, the validity of the Augmented Taylor rule has been analyzed for the financial stability period for
Turkish economy. According to the original Taylor rule; increases in output gap and inflation gap will lead to an
increase in short term interest rates with a certain rule. The original Taylor rule doesn’t take into account
exchange rate and financial stability. In this study, the validity of Taylor rule for 2011-M1-2019-M1 periods was
analyzed with ARDL bounds test approach in order to analyze Augmented Taylor rule which takes into account
financial stability and exchange rate. The variables used in the model are inflation rate, inflation target
determined by the Central Bank, industrial production index, BIST-100 index, housing prices and exchange rate.
According to the findings, it is observed that short-term interest rates increase as with increases in output gap,
inflation gap, BIST 100 index and housing prices. As the exchange rate increased, the short-term interest rate
decreased.
Keywords: Inflation, Inflation Targeting, Taylor Rule, ARDL Bounds Test, Financial Stability, Output Gap.
Jel Kod: E31, E43, E52
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika ülkelerinde satın alma gücü paritesi
hipotezi 1994-2018 yılları arasında aylık verilerle sınanmıştır. Çalışmada reel döviz kuru serilerinde gözlenen
yumuşak kırılmalar nedeniyle serilerin durağanlığı doğrusal olmayan birim kök testleriyle araştırılmıştır.
Çalışmada kullanılan Ranjbar, Chang, Elmi ve Lee (2018) birim kök testi hem doğrusal olmamayı hem de asimetrik
yapıyı dikkate almaktadır. Ayrıca bu test Fourier fonksiyonlarıyla serilerdeki kırılmaları da modele dâhil
etmektedir. Çalışmada, Brezilya, Endonezya ve Türkiye için Satın Alma Gücü hipotezinin geçerli olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, Güney Afrika ve Hindistan için Satın Alma Gücü paritesinin geçerli
olabileceğine ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü Paritesi, Reel Döviz Kuru, Para Politikası, Kırılgan Beşli, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi
JEL Kodları: F31, F4, F00
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ABSTRACT
This study, investigates the validity of Purchasing Power Parity hypothesis for Turkey, Brazil, India, Indonesia and
South Africa between the period 1994:01-2018:11. Since the real exchange rate series has smooth breaks (shifts)
and nonlinear forms, the stationary of the series were investigated by using nonlinear unit root test which is
suggested by Ranjbar, Chang, Elmi & Lee (2018). It is taking into account both asymmetric structure of the series
and nonlinearity. Moreover, this test regards smooth and sharp breaks (shifts) with Fourier equations. The
results revealed that the PPP does not hold for Turkey, Brazil and Indonesia while it holds for South Africa and
India.
Keywords: Purchasing Power Parity, Real Exchange Rate, Monetary Policy, Fragile Five Countries, Nonlinear Time Series
JEL Classifications: F31, F4, F00
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ÖZET
Küreselleşen dünyada kentsel nüfustaki artış, teknolojik yenilikler, ticari liberalleşme ve ekonomik faaliyetlerdeki
artış ile birlikte çevre kirliliği son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Bunun sonucunda enerji kaynaklarına olan
ihtiyaç artmış, üretim faaliyetlerinde enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanılması havadaki zararlı gaz
miktarlarını arttırmış ve hava kalitesini olumsuz etkilemiştir. Bu durum çevre kirliliği, ekonomik büyüme ve diğer
faktörler arasındaki ilişkinin araştırılmasına yöneltmiştir. Çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin
geçerliliğini test etmek, Türkiye’de karbondioksit (CO2) emisyonu, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve ticari
açıklık değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek ve söz konusu faktörlerin karbondioksit emisyonu
üzerindeki etkisini gözlemlemektir. 1960-2016 dönemini kapsayan yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, Granger
nedensellik testi, zaman serisi, ARDL ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda, enerji
tüketimi ile karbondioksit emisyonu arasında ve ticari açıklık ile enerji tüketimi arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisi bulunurken, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında, ticari açıklık ile ekonomik büyüme ve
karbondioksit emisyonu arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Karbondioksit emisyonu en çok
kendisi tarafından açıklanırken, onu sırasıyla ticari açıklık, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme takip etmiştir.
Regresyon sonuçları, ekonomik büyümenin karbondioksit emisyonunu pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.
Böylece Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi Türkiye için geçerlidir. Ayrıca, enerji tüketimi karbondioksit emisyonunu
pozitif yönde etkilerken, ticari açıklık negatif yönde etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, ARDL, Türkiye
JEL Kodları: O44, Q56, C22
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ABSTRACT
In the globalized world, environmental pollution has increased in recent years with the increase in urban
population, technological innovations, trade liberalization and economic activities. As a result, the need for
energy resources has increased and the use of fossil fuels as an energy source in production activities has
increased the amount of harmful gases in the air and negatively affected the air quality. This situation led to the
investigation of the relationship between environmental pollution, economic growth and other factors. The aims
of this study are to test the validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, to examine the long-term
relationship between the variables of carbon dioxide (CO2) emissions, economic growth, energy consumption
and trade openness and to observe the effect of these factors on the carbon dioxide emissions in Turkey. Granger
causality test, time series, ARDL and multiple regression analysis were applied in the study which used the annual
data covering the period of 1960-2016. As a result of the analyzes, bi-directional causality was found both
between energy consumption and carbon dioxide emissions, and trade openness and energy consumption.
However a unidirectional causality relationship was obtained between energy consumption and economic
growth; and trade openness with both economic growth and carbon dioxide emissions. While carbon dioxide
emissions were mostly explained by itself, trade openness, energy consumption and economic growth, followed
respectively. Regression results show that economic growth positively affects carbon dioxide emissions. Thus,
Environmental Kuznets Curve Hypothesis is valid for Turkey. In addition, energy consumption positively affects
carbon dioxide emissions, while trade openness affects negatively.
Keywords: CO2 Emissions, Economic Growth, Causality, ARDL, Turkey
JEL Codes: O44, Q56, C22
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ÖZET
Ülke sınırlarının ticari anlamda ortadan kalkmasıyla uluslararası ticaret büyük hacme ulaşmış ve ülkeler için
önemli bir yapı haline gelmiştir. Ülkelerin uluslararası ticaretinin seyrini gösteren dış ticaret hadleri, ülkelerin dış
ticaretten elde ettiği kazanç veya kayıpları belirlemede kullanılan bir göstergedir. Ülkelerin elde ettiği kazanç ve
kayıplar doğrultusunda ülkenin iktisadi büyümesi de şekillenmektedir. Dış ticaret hadlerindeki bir değişimin
ekonomik büyüme üzerindeki etkisini olumlu veya olumsuz olmasını belirleyen en önemli faktörlerden biri
enflasyon düzeyidir. Bu durum, dış ticaret hadleri ve ekonomik büyüme ilişkisinde optimal enflasyon oranının ne
olması gerektiği ya da her ülke veya ülke grubuna özgü bir eşik değerinin olup olmadığı konusunu gündeme
getirmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de düzey 2 alt bölgeleri bazında dış ticaret hadlerinin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinde enflasyonun rolü, 2005-2014 dönemi itibariyle Dinamik Panel Eşik Regresyon modeli (DPER) kullanılarak
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre enflasyon eşik düzeyinin % 6,17 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, dış
ticaret hadlerindeki bir yükselme enflasyon oranının eşik düzeyin altında olması durumunda ekonomik büyümeyi
olumlu etkilerken, üzerinde olması durumunda ise olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda, dış ticaret
hadlerindeki bir iyileşmenin ekonomik büyümeyi olumlu etkiyebilmesi ve sürdürülebilir büyümenin
sağlanabilmesi adına politika yapıcılar enflasyon hedeflerinde bu eşik düzeyini dikkate almaları gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Dış Ticaret, Dış Ticaret Hadleri, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Dinamik Panel Eşik Regresyon Modeli.
JEL Kodları: F14, F41, F43.

-114-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
THE ROLE OF INFLATION RATE IN THE EFFECT OF THE TERMS OF FOREIGN TRADE ON
ECONOMIC GROWTH: TURKEY
Hicran SEREL1 , Dilek ÖZÇOBAN2
1Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, hserel@bandirma.edu.tr
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, dilekozcbn@gmail.com

2

ABSTRACT
International trade has gained more importance and reached huge volumes after the abolition of the trade
barriers between countries. The terms of trade that shows how well a country performs in the international trade
scene, is an indicator which is used to evaluate the profits and losses in foreign trade. The economic growth of
the country is also formed in parallel with these profits and losses. Inflation rate is the one of the most important
factors that determines the positive or negative effects of any change in the terms of trade on economic growth.
In this regard, the relationship between the terms of trade and the economic growth should be examined by
questioning what an optimal inflation rate should be or whether there is any inflation threshold that is special to
any country or a group of countries.
In this study, the role of the inflation rate in the effect of the terms of trade on economic growth is examined for
Turkey based on below level 2 states by using the Dynamic Panel Threshold Regression Model covering the years
2005 through 2014. The results demonstrate that inflation threshold is 6,17 %. Additionally, it can be said that
an increase in the terms of trade affects economic growth positively when the inflation rate is below the
threshold and negatively when its above. Consequently, in order to have sustainable growth and a positive effect
on the economy with an increase in terms of trade, politicians have to take this inflation rate threshold into
consideration whilst they are deciding on the inflation targets.
Key Words: Foreign Trade, Terms of Trade, Economic Growth, Inflation, Dynamic Panel Threshold Regression Model.
JEL Classfications: F14, F41, F43.
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ÖZET
Günümüzde sermaye, dünya genelinde serbestçe hareket edebilme imkânına kavuşmuştur. Sermayenin sahip
olduğu bu özellik ülkelerin vergi toplama güçlerini zayıflatarak vergi gelirlerinde milyar dolarlık erozyonlara neden
olabilmektedir. Ayrıca 2008 mali krizi ile birlikte ülkelerin vergi gelirlerinde de ciddi azalmalar görüldüğü
belirtilmektedir. Bu sonuçlar, ülkelerin vergi erozyonuna sebebiyet veren faaliyetlerle mücadelesini önemli hale
getirmektedir. Ancak ülkelerin bu mücadeleyi tek başlarına yapmaları pek mümkün gözükmemektedir. Bunun
için uluslararası işbirliğine ve araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kullanılan en önemli araçlardan biri ise karşılıklı bilgi
değişim anlaşmalardır. 2010 yılında ABD’de yürürlüğe giren FATCA Yasası, bu anlaşmaların uluslararası alanda
dikkat çekmesini sağlayan önemli bir yasa özelliği taşımaktadır. Buna göre finansal hesapların otomatik değişimi
öngörülmektedir. Bir diğer önemli düzenleme ise OECD’nin 2011 yılında yayınladığı “Vergi Konularında Karşılıklı
İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”dir. Sözleşmeyi Türkiye’nin de dâhil olduğu 116 ülke onaylamıştır. Sürecin devam
ettiği sözleşmeye göre finansal hesap bilgileri vergi idarelerince, karşılıklı olmak şartıyla, elektronik ortamda ve
sadece vergisel amaçlarla kullanılmak üzere değiştirilmektedir. Avrupa Birliğinde ise Fiscalis (2008-2013) ve Fiscus
(2014-2020) gibi programlarla vergi idareleri arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflerken; Avrupa Komisyonu
tarafından 2012’de hazırlanan Eylem Planı ile otomatik bilgi değişimlerinin genişletilmesi öngörülmüştür.
Görüldüğü üzere devletler ve uluslararası kurumlar tarafından oluşturulan kurallarla vergisel işlemlerin daha
şeffaf hale getirilmesi için ciddi çabalar gösterilmektedir. Uluslararası çabaların ve anlaşmaların önemi üzerine
hazırlanan çalışmada; süreçte yaşanılan zorluklar ile Türk vergi hukukuna yansımaları bilgi değişim anlaşmaları ve
ilgili literatür incelenerek tartışılmaya gayret edilecektir. Yapılan bu anlaşmaların özellikle ciddi vergisel kayıplar
yaşayan ülkeler tarafından ciddi şekilde desteklendiği görülmektedir. Vergi kaybına uğrayan ülkeler finansal
bilgilerin vergisel amaçlarla değişimi yönünde ısrarcı olurken, vergi kaybına neden ülkeler ise bilgileri paylaşma
konusunda imtina etmektedirler. Uluslararası şirketler ise farklı ve yeni tekniklerle vergiden kaçınma ve kaçırma
faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Süreç bu yöndeki çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve
vergisel kayıpları azaltmak için daha birçok anlaşma metninin hazırlanacağını göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmaları, Vergi Kaçırma, Vergi Erozyonu, , Uluslararası Kuruluşlar, Türkiye
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ABSTRACT
Today capital has the opportunity to move freely around the world. This feature of the capital may weaken the
tax collection power of countries and cause erosions of billions of dollars in tax revenues. Furthermore, it is stated
that the tax revenues of the countries have decreased considerably with the 2008 financial crisis. These results
make it important for countries to conflict activities that cause tax erosion. However, it does not seem possible
for countries to carry out this struggle alone. For this, they need international cooperation and tools. One of the
most important tools used is mutual information exchange agreements. The FATCA Act, which entered into force
in 2010 in the United States, is an important law that ensures that these agreements draw international
attention. Accordingly, automatic change of financial accounts is foreseen. Another important regulation is the
“Agreement on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters’ published by OECD in 2011. This agreement
has confirmed 116 countries to which Turkey is included. According to the contract in which the process is
ongoing, the financial account information is changed by the tax administrations, provided that they are mutually
exclusive, in electronic enviroment and only for tax purposes. In the European Union, it aims to increase the
cooperation between tax administrations and Fiscalis (2008-2013) and Fiscus (2014-2020) programs; The Action
Plan prepared by the European Commission in 2012 envisages the expansion of automatic information
exchanges. As can be seen, serious efforts are being made to make tax transactions more transparent with the
rules established by states and international institutions. In the study prepared on the importance of
international efforts and agreements; the difficulties experienced in the process and their reflections on Turkish
tax law will be tried to be discussed by examining information exchange agreements and related literature. It is
seen that these agreements are especially supported by the countries which have serious tax losses. While tax
loss countries insist on the exchange of financial information for tax purposes, countries that cause tax loss
refrain from sharing the information. International companies are trying to continue tax evasion and evasion
with different and new techniques. The process is to show that the works in this direction will continue in full
swing and that more agreement texts will be prepared in order to reduce tax losses.
Key Words: Automated Information Exchange Agreements, Tax Evasion, Tax Erosion, International Organizations, Turkey.
Jel Codes: F53, H20, H26, K34.
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ÖZET
Parasal aktarım mekanizması tanım olarak TCMB’si tarafından uygulanan para politikalarının çeşitli kanallar
vasıtasıyla toplam talebi dolayısıyla ekonomiyi etkileme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Para politikası
uygulamaları dünyada merkez bankalarının sorumluluğunda yürütülen ekonomik bir faaliyettir. Türkiye’de bu
ekonomik faaliyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yürütmektedir. Para piyasalarındaki değişmeler
doğrudan reel sektörü etkilemektedir. Politika yöneticilerinin günümüzde maliye politikalarından ziyade para
politikalarını tercih etmesi aktarım mekanizmalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ekonomi
yönetimlerinin ihtiyacını karşılayacak etkin olan parasal aktarım mekanizmalarını tespit etmek son derece
önemlidir. Bu çalışmanın amacı parasal aktarım mekanizması kanallarının teorik açıdan incelenmesi ve geçerli
kanalların Türkiye ekonomisi için tespit edilmesidir. Bu bağlamda çalışmada aktarım kanallarının her birinin işleyiş
şekli ortaya konularak kanalların birbiri ile olan etkileşimi ampirik olarak test edilmiştir. Daha sonra elde edilen
bulgular ve geçerli kanallar Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilerek politika önerileri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması Kanalları, SVAR Analizi, Faiz Kanalı, Türkiye, Para Politikası
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ABSTRACT
Aggregate demand through monetary transmission channels of monetary policy in a variety of related Central
Bank of the Republic of Turkey can be defined as the process that affect the economy. Protocol on currency.
changes in the economic activities of Central Bank of the Republic of Turkey Turkey's currency markets. Today,
policy managers prefer monetary policies rather than fiscal policies, revealing the importance of transfer
functions. It is extremely view to find the mechanisms of transferring money. This theoretical target of the
operation's objectives and the general channels of monetary transmission channels panel provides for the
establishment of Turkey's economy. In this command, the operation of each of the transmission channels is
revealed and the interaction of the channels with each other is tested empirically. The findings from the current
channel and then evaluating policy proposals were put forward by focusing on Turkey's economy.
Key Words: Monetary Transmission Mechanism Channels, SVAR Analysis, Interest Channel, Turkey, Money Policy.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı aldıkları mesleki ve işyeri uygulama odaklı eğitimlerle işgücünün ara eleman taleplerini
karşılamada önemli bir yeri olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki algı ve
bilinç düzeylerini ölçmektir. Araştırmanın evrenini Manyas Yüksekokulunda okuyan ve iş sağlığı ve güvenliği dersi
alan Sosyal Güvenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının öğrencileri
oluşturmaktadır. Uygulanan ankette öğrenicilerin demografik özelliklerini ortaya koyan 4 sorunun yanı sıra 2015
yılında Eraslan tarafından kullanılan, 13 soruluk iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi anketi kullanılmıştır. İlgili
anketin soruları 5’li likert tipinde hazırlanmış olup, 346 öğrenciye ulaşılmıştır. Zaman ve maliyet kısıtlılıklarından
olayı hazırlanan anket öğrencilere internet ortamında ulaştırılmış, verilerin analizinde SPSS paket programı
kullanılmış ve sonuçlarının güvenilir aralıkta olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise öğrencilerin almış
oldukları iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş güvenliği kültürü oluşmasında ve konuya ilişkin algılarının
gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde, meslek yüksekokullarında verilen iş sağlığı ve
güvenliği eğitiminden yola çıkarak eğitimin her kademesinde verilmesi gerektiği düşünülen iş sağlığı ve güvenliği
derslerinin toplumunda iş güvenliği kültürünün benimsenmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Eğitim, Manyas, Meslek Yüksekokulu
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ABSTRACT
The aim of this research is to reveal the occupational health and safety perception and knowledge of vocational
school students who have an important role in meeting the demands of the labour force. For this purpose,
students of Social Security, Health Institutions Management and Occupational Health and Safety Programs in
Manyas Vocational School who took occupational health and safety course module were selected as the sample
in our study. In addition to the 4 questions revealing the demographic characteristics of the students, a scale
consisting of 13 questions developed by Eraslan was applied to students. The questionnaire was prepared in 5point Likert type and 346 students were reached within the school. Due to time and cost constraints, the
questionnaire was delivered to the students on the internet and the SPSS package program was used in the
analysis of the data. In the meantime, reliability analysis, the Cronbach α coefficient of the scale was found within
the reliable range. As a result of the study, it was found out that the students’ occupational health and safety
education had a sufficient impact on their knowledge and awareness of the issue. In conclusion, it is thought that
occupational health and safety courses should be given at all levels of education. So, that will contribute to the
adoption of occupational safety culture in society.
Keywords: Ocupational Health, Job Safety, Education, Manyas, Vocational School
JEL Codes: J28, J81, I23
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ÖZET
Bu çalışmada ana metal sanayinde faaliyet gösteren firmaların dışa açıklığının işgücü verimliliği üzerine etkileri
araştırılmıştır. Dışa açıklık unsurları olarak firmanın uluslararası piyasalarla ekonomik ilişkilerinin göstergesi olan
ihracat, ithalat ve yabancı sermayenin payı göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma verileri anket yöntemiyle
temin edilmiştir. Dışa açıklık unsurlarının her birine göre oluşturulan gruplar arasında işgücü verimliliği
farklılıklarının analizinde tanımlayıcı istatistikler ve T Testi’ nden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ana
metal sanayinde ihracat ve ithalatın işgücü verimliliği üzerinde anlamlı etkileri bulunurken, yabancı sermayenin
payının işgücü verimliliğini etkilemediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ana Metal Sanayi, İşgücü Verimliliği, İhracat, İthalat, Yabancı Sermaye Payı
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ABSTRACT
In this study, the effects of the outward opening of the firms operating in the basic metal industry on labor
productivity have been investigated. Export, Import and share of foreign capital, which are indicators of the firm's
economic relations with international markets, have been taken into consideration as elements of outward
openness. The study data has been provided by the survey method. Descriptive statistics and the T test have
been used in the analysis of labor productivity differences between groups formed according to each of the
outward clarity elements. According to the results of the analysis; while exports and imports in the basic metal
industry have significant effects on labor productivity, it has been determined that the share of foreign capital
has not had an affect labor productivity.
Key Words: Basic Metal Industry, Labor Productivty, Export, Inport, Share Of Foreign Capital
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ÖZET
Nitelikli, iyi eğitim görmüş, alanlarında uzmanlaşmış kişiler; daha iyi çalışma koşullarına, daha parlak bir kariyere
ve daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olmak amacıyla ekonomik, teknolojik ve eğitim imkânları daha iyi olan
gelişmiş ülkelere göç etmek isterler. Bilişim ve teknolojinin çağımıza damgasını vuran yüksek değerler olarak
görüldüğü ve “bilgi çağı” diye de tabir edilen bu yüzyıldaki en büyük sermaye, bilgiyle donatılmış eğitimli beyin
gücüdür. Ülkelerin zenginliklerinin göstergesi artık sahip oldukları doğal kaynaklar, işgücü veya sanayileşme
oranlarından ziyade eğitime ve bilime atfettikleri önem ile ölçülmekte, dolayısıyla “beyin gücü” gelişmenin ve
kalkınmanın anahtar faktörü olarak görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren küreselleşmenin hız kazanması ve
çok uluslu şirketlerin uluslararası arenada önemli birer aktör konumuna gelmesiyle birlikte, başta ABD ve Kanada
gibi ülkeler olmak üzere birçok gelişmiş ülke bilime, sanata, spora ve üniversite eğitimine önem vermiş, bu
bağlamda gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki parlak beyinlere kendi ülkelerinde sunulmayan imkânları
sunarak beyin göçünü cazip hale getirmişlerdir. Son yıllarda Türkiye’de de eğitimli gençlerin ülkeyi terk etme
potansiyeli hızlanmış, özellikle yeni üniversite mezunları arasında görülen yüksek işsizlik oranları ya da mevcut
işlerin maaşlarının düşük olması / beklentileri karşılamaması ülke içinden başka ülkelere doğru beyin göçü akışını
tetiklemiştir. Bu çerçevede yurtdışı bursları, yabancı şirketler veya YÖK gibi eğitim kurumları kanalıyla yurtdışına
gönderilen öğrencilerin/mezunların sayısı özellikle 2000’li yıllarda itibaren artmış, yurtdışında okuma ve
çalışmaya yönelik talepler çoğalmıştır. Bu çalışmada, uluslararası beyin göçü hareketleri bağlamında son yıllarda
dünyada en çok beyin göçü veren 15 ülke arasında bulunan Türkiye’den, bilimsel imkânların yetersizliği ve
ekonomik kaygılar gibi sebeplerle yurtdışına yaşanan göç hareketlerindeki artışlar, bazı istatistikler baz alınarak
incelenecektir.
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ABSTRACT
Qualified, well-educated and specialized people want to migrate to developed countries, which have better
economic, technological and educational opportunities, in order to have brighter career, better working
conditions and a higher income level. In this century called as the ‘‘information age’’ and in which information
and technology is seen as the high values of our age, the greatest capital is the educated brain power equipped
with knowledge. The indicator of the wealth of countries is now measured with the importance they refer to
education and science rather than their natural resources, labor force or industrialization rates. Thus, brain
power is seen as a key factor of development. Due to the fact that globalization has accelerated and multinational
companies have become serious actors in the international arena since 1990s, many developed countries,
especially West-oriented countries such as the USA and Canada, have given importance to science, art, sports
and university education, so they have made brain drain attractive by offering the opportunities to clever people
living in developing or less-developed countries, which were not offered by their own countries. In recent years,
the potential of leaving the country of educated people have accelerated in Turkey, especially unemployment
rate among new graduated people or low salaries/ high expectations of existing employees have triggered brain
drain flow towards other countries. Within this framework, the number of students / alumni who have been sent
abroad by the help of foreign scholarships, foreign companies or education institutions such as The Council of
Higher Education (YÖK) has increased especially after the 2000s, so the demands for studying and working abroad
have raised. In this study, within the context of international brain drain movements with some statistical datas,
rise in the level of brain drain originating from reasons such as the lack of scientific opportunities and economic
concerns from Turkey, which is one of the most sending immigrants among 15 countries, to abroad.
Key Words: Brain Drain, Turkey, Globalization, Education, Science.
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ÖZET
Bu çalışmanın konusu, Türk Metal Sektöründe çalışan kimselerin perspektifinden sektörün iş sağlığı ve güvenliği
(İSG) projeksiyonunun incelenmesidir. Çalışmanın amacı, çalışma şartlarının oldukça ağır olduğu, tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıf grubundaki işletmelerin yer aldığı metal sektöründeki çalışanların sektördeki iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarına ilişkin gözlemledikleri sorunları ve varsa çözüm önerilerini analiz etmektir. Bu kapsamda Denizli
ilinde metal sektöründe faaliyet gösteren yirmiyedi işletmede çalışan 854 çalışana kağıt ortamında açık uçlu
sorular sorulmuş, müteakiben söz konusu hususların ortaya çıkarılması maksadıyla gömülü teori nitel araştırma
deseni ve NVIVO 11 bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımı ile içerik analizine tabi tutulmuştur (Glaser &
Strauss, 1967). Çalışma, Sorunlar ve Öneriler temaları ile 13 sorun, 10 çözüm önerisi başlığı altında kategorize
edilerek kodlama çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sektör çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin en önemli sorunların çalışma ortamı ile alakalı olduğu ifade edilirken, çözüm önerileri kapsamında ilk sırada
İSG eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması gelmektedir. Çalışma ortamının iyileştirilmesine ilişkin
öneriler ise ISG farkındalığı ve Katılımcı İSG uygulamaları gibi önerilerden sonra gelmektedir. Bu bağlamda
çalışanların metal sektöründeki çalışma şartlarının düzelmesi noktasındaki beklentilerinin havalandırmanın
iyiliştirilmesi konusu haricinde olumsuz olduğu tespit edilirken, özellikle sektördeki İSG sorunları bağlamında
çalışanlardan kaynaklı sorunları ifade etmeleri dikkat çekmektedir. Çalışmanın, müteakip dönemde aynı sektöre
dönük iş sağlığı ve güvenliği algısı hakkındaki nicel çalışmalarla beraber karma teori araştırmalar için önemli bir
ön veri sunacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Metal Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Emniyeti,
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ABSTRACT
The subject of this study is to examine the occupational health and safety (OHS) projection of the Turkish Metal
Sector from the perspective of people working in. The aim of the study is to analyze the negative factors and the
suggestions for improvement, if any observed by the employees in the metal sector where most of the companies
are in the dangerous and very dangerous class and the working conditions are very heavy. In this context, 854
employees working in twenty companies operating in the metal sector in Denizli were asked open-ended
questions in paper, then the results were subjected to content analysis by NVIVO 11 computer assisted
qualitative data analysis software with embedded theory qualitative research design for the purpose of revealing
the issues (Glaser & Strauss, 1967). In this study, problems and suggestions were defined as themes and
categorized into 13 problems and 10 solution suggestions. As a result of the analyzes, it is stated that the most
important problems related to OHS of the sector workers are related to the working environment, and the first
priority is to increase OHS training and awareness raising activities within the scope of solution suggestions.
Recommendations for improving the working environment are followed by recommendations such as OHS
awareness and Participatory OHS practices. In this context, while it is determined that the expectations of the
employees in terms of improvement of working conditions in the metal sector are negative except for the
improvement of ventilation, it is noteworthy that they express the problems stemming from the employees
especially in the context of OHS problems in the sector. It is considered that the study will provide important
preliminary data for mixed method researches with quantitative studies on the perception of OHS in the same
sector in the following period.
Anahtar Kelimeler: Turkish Metal Sector, Occupational Health and Safety, Labor Safety,
JEL Kodları: C8, J2, L86
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ÖZET
Çalışmanın amacı, lider-üye etkileşiminin tükenmişlik üzerinde anlamlı bir etkisinin ve ilişkisinin olup olmadığını
tespit etmektir. Çalışmanın örneklemini, Bandırma’da İstanbul’da ve İzmir’de faaliyet gösteren bir danışmanlık
ve mühendislik firmasının çalışanları oluşturmaktadır. Bilgiler anket aracılığı ile toplanmıştır. Bu amaçla, yüz yirmi
anket sonuçlara ulaşmak için kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, lider-üye etkileşiminin tükenmişlik üzerinde
etkili ve ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre lider-üye etkileşimi yüksek olan iş görenlerin
duyarsızlaşma düzeyleri düşük olmaktadır. Ayrıca lider-üye etkileşiminin saygı boyutu üzerinde çalışılması,
çalışanların tükenmişlik düzeylerini azaltmaktadır. Diğer bir deyişle örgüt yöneticisinin iş bilgisi ve işe olan
hâkimiyeti izleyicilerin tükenmişlik duygusunu azaltmakta ve dolayısıyla işyerindeki verimliliği arttırmaktadır.
Özetle, çalışanların lider-üye etkileşimi kalitesinin artırılması tükenmişlik duygusunun azaltılması için faydalı
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lider- üye Etkileşimi, Tükenmişlik, Mühendis, Danışman, Saygı.
Jel Kodu: M12, M16, M19
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ABSTRACT
The aim of the study is to determine whether there is a significant effect and relationship of leader-member
interaction on burnout. The sample of the study consists of the employees of a consultancy and engineering firm
operating in Bandırma, İstanbul and İzmir. Information was collected through surveys.
For this purpose, one hundred and twenty questionnaires were used to achieve the results. In the research
results, it was determined that the leader-member interaction was effective and related to burnout. According
to the results of the research, the depersonalization levels of the workers who have high level of leader-member
interaction are low.
In addition, working on the dimension of respect for leader-member interaction reduces employee burnout
levels. In other words, the manager of the organization's business knowledge and dominance of the work reduce
the sense of burnout of the viewers and thus increase the productivity in the workplace.
In summary, increasing the quality of the leader-member interaction of employees will be beneficial for reducing
the sense of burnout.
Keywords: Leader-member Exchange, Burnout, Engineer, Adviser.
JEL Classification: M12, M16, M19
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ÖZET
İşletmelerin, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için önemli etmenlerden biri çalışanlarını
desteklenmesidir. Örgütsel yaratıcılığın gerçekleşmesi ve sürekliliğinin sağlanması için çağdaş bir yönetim anlayışı
olan Personel Güçlendirme kavramına önem verilmesi gerekmektedir bu sayede emek yoğun bir sektör olan
turizmde, insan unsurundan sağlanan fayda artırılabilir.
Yapılan çalışmanın amacı, personel güçlendirme ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ve demografik
değişkenlere göre farklılık durumlarını tespit etmektir. Bunu yaparken; personel güçlendirmenin dört alt boyutu
tek tek ele alınarak örgütsel yaratıcılığı ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Araştırılma yapılırken Balıkesir Gönen
ilçesindeki termal otel işletmeleri örneklem olarak seçilmiş ve 205 çalışanından 116’sı anket doldurarak
araştırmaya katılmıştır. Ankette personel güçlendirme ile ilgili 12 adet, örgütsel yaratıcılık ile ilgili 21 adet ve
demografik bilgilerin bulunduğu sorular sorulmuştur. Likert ölçeği kullanılan anket verileri toplanıp; frekans,
korelasyon ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; personel güçlendirme ve alt
boyutlarından anlam, özerklik ve etki boyutlarının örgütsel yaratıcılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye
sahip olduğu tespit edilirken, yetkinlik alt boyutu ile ilgili bir anlamlılık tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Örgütesel Yaratıcılık, Termal Otel İşletmeleri
JEL Kodları: M12, M16, M19
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ABSTRACT
One of the most important factors enabling companies to achieve sustainable competitive advantage is to
support their staff. In order to ensure the realization and continuity of organizational creativity, it is crucial to
give importance to the concept of employee empowerment, which is a modern management approach, in this
way, the benefit provided by the human element can be increased in tourism which is a labor-intensive sector.
The aim of this study is to determine the relationship between employee empowerment and organizational
creativity as well as to determine the differences between demographic variables. How employee empowerment
affects the organizational creativity was investigated by considering four sub-dimensions one by one. In this
study, thermal hotels in Balıkesir Gönen district were selected as sample and 151 employees of these hotels
participated in the study. The questionnaire included 12 items about staff empowerment and 21 items about
organizational creativity and demographic information. The data gathered through Likert scale was examined
employing frequency, correlation and multiple regression analyzes. While the findings indicated that staff
empowerment and its sub-dimensions, ‘meaning’, ‘autonomy’ and ‘effect’ had a positive and significant impact
on organizational creativity; no significant impact was found related to ‘competence’ sub-dimension.
Keywords: Employee Empowerment, Organizational Creativity, Thermal Hotels
JEL Classifationı: M12, M16, M19
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisini saptamaktır. İşe tutkunluk
kavramsal olarak Kahn’ın 1990 senesinde yaptığı çalışmada belirtmiş olduğu psikolojik koşullar teorisiyle
ilişkilendirilmektedir. Örgütsel destek algısı, pek çok açıdan işletmelerin uzun dönemde devamlılığının göstergesi
olabilmektedir. Belirttiğimiz tanımlardan yola çıkarak Bandırma’da mevcut 11 bankadaki çalışanların örgütsel
destek algısı ve işe tutkunluk dereceleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Anket çalışması 110 banka çalışanına
ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örgütsel destek algısı ve işe tutkunluk ölçeklerinin Cronbach’s Alpha
değerleri alınmıştır. Ayrıca korelasyon analizleri ve regresyon analizleri de çalışma kapsamında
değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonucunda, örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek Algısı, İşe Tutkunluk, Örgütsel Adalet, Banka, Bankacılık
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of the perception of organizational support on job engagement.
The passion for work is conceptually associated with the psychological conditions theory that Kahn stated in his
study in 1990. The perception of organizational support can be an indicator of the long-term sustainability of
enterprises in many respects. The aim of this study is to examine the relationship between the organizational
support perception of employees in the 11 banks in Bandırma and their degree of job engagement. The survey
was conducted by reaching 110 bank employees. In the study, Cronbach's Alpha values of the perception of
organizational support and work-engagement were taken. Correlation analyzes and regression analyzes were
also evaluated. As a result of this research, it has been found that the perception of organizational support has a
significant effect on work-related enthusiasm.
Keywords: Perceived Organizational Support, Work Engagement, Organizational Justice, Bank, Banking
JEL Codes: M10, M19, M54
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin gelecekte Nesnelerin İnterneti (Nİ) teknolojilerinin kabulüne yönelik davranışsal
niyetinin açıklanmasıdır. Bu doğrultuda tüketici konseptinde en önde gelen modellerden olan “Bütünleşik
Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 2” çalışmada temel alınan model olmuştur. Modelde yer alan Performans
Beklentisi (PB), Çaba Beklentisi (ÇB), Sosyal Etki (SE), Hazsal Motivasyon (HM) ve Alışkanlık (AL) değişkenlerine,
Nİ teknolojilerinin kabulü kapsamında davranışsal niyeti daha uygun şekilde açıklayabileceği öngörüsüyle Güven
(GÜ) ile Güvenlik ve Mahremiyet (GVM) değişkenleri eklenmiştir. Ayrıca moderatör etkisine bakmak amacıyla
tüketicilerin teknolojiye karşı kişilik özelliklerini yansıtan Teknoloji Hazır Olma İndeksi (THİ) de çalışmada yer
almaktadır. 377 katılımcıdan elde edilen veriler PLS-Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bulgulara göre davranışsal niyet değişkenine ait 𝑅2 yüksek kabul edilebilecek bir değer olan 0,60 olarak
bulunmuştur. Nİ teknolojilerinin kabulü noktasında davranışsal niyet üzerinde sırasıyla AL, HM, ÇB, GÜ, PB ve SE
değişkenlerinin pozitif ve anlamlı etkisi tespit edilirken, GVM değişkeninin etkisi negatif olup anlamsızdır. Tüketici
boyutunda Nİ teknolojilerinin gelecekteki kabulüyle ilişkili olarak bu teknolojilerin tüketici için alışkanlık
yaratacağı inancı, kabul davranışını şekillendiren en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Buradan hareketle
tüketicilerin mevcut akıllı cihazlarla girdikleri etkileşimleri sonucu sahip oldukları deneyim, onların yeni
teknolojilere de alışkanlık kazanacakları inancını yansıtmakta ve dolayısıyla bu teknolojileri
benimseyebileceklerini göstermektedir. Modele sonradan eklenen GÜ değişkeninin tüketicilerin bu
teknolojilerden beklentilerini karşılamasında önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmaktadır. GVM değişkenini
etkisinin anlamsız olması nedeniyle tüketicilerin Nİ teknolojileriyle ilişkili güvenlik ve özellikle veri mahremiyetinin
korunması gibi konularda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan THİ’nin HM, PB ve ÇB
değişkenleri ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiler üzerinde moderatör etkisi tespit edilmiştir. Buradan,
tüketicilerin teknolojiye hazır olma seviyeleri yükseldikçe daha fazla haz alma, algılanan faydada artış ve daha
kolay bir kullanım algısının oluşacağı sonucu çıkmaktadır. Özgünlük katan diğer birçok gizil ilişki ile birlikte bu
çalışma, gelecekte bu teknolojilerin tüketiciler tarafından kabulü noktasında hem teorik hem de uygulamaya ışık
tutması açısından önemli sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Teknoloji Kabulü, Davranışsal Niyet, Bütünleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi
JEL Kodları: C13, M30, O30
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ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the behavioural intention towards consumers’ adoption of The Internet of
Things (IoT) technologies in the future. Accordingly, “Unified Technology Acceptance and Usage Theory 2”
(UTAUT 2), which is one of the prominent models in consumer concept, is used in this study. To those variables
which are in the original model namely Performance Expectacy (PE), Effort Expectacy (EE), Social Influence (SI),
Hedonic Motivation (HM) and Habit (HB), we add two new variables Trust (TR) and Security and Privacy (SP),
based on the anticipation that they will together better explain behavioural intention towards adoption of IoT
technologies. Besides, to examine the moderating effect, Technology Readiness Index (TRI) which reflects
consumers’ personality traits related to technologies is included in model. The data derived from 377 participants
are analysed with PLS-Structural Equation Modelling method. According to findings, behavioural intention’s 𝑅2
is calculated as 0,60 which is quite high. Considering the adoption of IoT, HB, HM, EE, TR, EE and SI variables
positively and significantly affect behavioural intention respectively while SP affects negatively and
insignificantly. Habit is the most important factor which shape adoption in consumer concept considering the
future adoption of IoT technologies because consumers believe that IoT technologies will create habit. From this
point, consumers’ experience retrieved from the interaction with current smart devices reflects the believe that
they will gain habit from new technologies and also shows that they may adopt those new technologies. It is also
indicated that TR which is added lastly is an important variable meeting the expectations of consumers from this
technology. However, it is understood that customers dont have enough information related to security and
especially data privacy issue as SP has insignificant effect on behavioural intention. Another finding is that TRI
moderates the relationships between HM, PE, EE and behavioural intention, meaning that as the readiness level
of consumers increases, they develop perception of more enjoyment, increased usefulness and easier usage.
Consequently, with the other latent relationships adding originality, this study gives important results
illuminating both theorical and practical sides regarding future adoption of IoT technologies by consumers.

Key Words: The Internet of Things, Technology Acceptance, Behavioural Intention, Unified Technology Acceptance and Usage Theory 2
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ÖZET
Kırılgan beşli kavramı, 2013 yılında ilk kez Morgan Stanley tarafından adlandırılmıştır. Bu ülkelerin kırılgan yapı
olarak değerlendirilmesinin sebepleri arasında fazla miktarda cari açık, yüksek enflasyon oranları ve büyüme
oranlarının istenilenin altında kalması gibi etkenler bulunmaktır. Çalışmada 2018 yılı kırılgan beşli olarak
belirlenen Türkiye, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan ülkelerine ilişkin reel döviz kuru,
uluslararası(dış) ticaret ve ticari açıklık değişkenleri 2000-2018 yılları arasında panel verilerle ele alınmıştır. Panel
birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra panel eşbütünleşme ve nedensellik
testleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda değişkenlerin uzun dönemde ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Nedensellik sonuçları incelendiğinde ise reel döviz kuru ile uluslararası ticaret arasında çift yönlü, ticari açıklıktan
reel döviz kuruna tek yönlü nedensellik olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Panel Veri Analizi, Kırılgan Beşli
Jel Kodu: B27, F17, P33
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ABSTRACT
For the first time in 2013, Morgan Stanley was named, showing fragile fives in 2013. Among the reasons for
evaluating these countries as fragile structures, there will be factors such as the open current deficit, high
inflation rate and growth rates to be below the desired level. Turkey, Brazil, Indonesia, South Africa and India
based on the central rate countries, the international (international) trade and trade openness variables is
discussed in the panel between 2000-2018. Panel product root analysis determines the stability of variables.
Then, panel cointegration and causality tests were applied. Analyzes, variables have long been governed. When
the causality results are examined, it is seen that there is one-way causality between trade-off to real exchange
rate and bidirectional exchange between reverse and dry trade.
Keywords: Real Exchange Rate, Panel Data Analysis, Fragile Five
JEL Classification: B27, F17, P33
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ÖZET
Günümüzde yatırımlarda artan risklerin düşürülmesi için uluslararası portföy çeşitlendirmesi önemli bir araç iken,
bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sermaye piyasalarındaki serbestleşme adımları ile ortaya çıkan
finansal küreselleşme, finansal piyasaların arasındaki etkileşimi artırarak birbirlerinden kısa sürede
etkilenmelerine neden olmuştur. Bulaşma etkisi, ülkelerin kararlılıklarını zayıflattığından dolayı, uluslararası
portföy yatırımlarında dikkate alınması gereken önemli bir faktör olmuştur. Uluslararası finansal piyasaların
bulaşıcılık etkisinin incelenmesi, yatırımcılara portföy çeşitlendirmesiyle sağlanacak kar ve arbitraj imkanları
hakkında bilgi verirken; ülkeler açısından krizlerin bulaşıcılığı hakkında yorum yapılmasına da olanak sağlar.
Bu çalışmada, 2000-2019 yılları arasında NYSE’nin (The New York Stok Exchange) BİST’e (Borsa İstanbul) olan
bulaşma etkisinin varlığı ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi yaklaşımı (Autoregressive Distributed LagARDL) ile incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Uluslararası Finansal Piyasalar, Finansal Bulaşma, Finansal Kriz, Eşbütünleşme, ARDL Sınır Testi
Jel Kodu: C32, G01, G15
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ABSTRACT
While international portfolio diversification is an important tool for reducing the increasing risks in investments
today, financial globalization, which has emerged with the developments in information communication
technologies and liberalization steps in capital markets, has increased the interaction between financial markets
and affected them in a short time. The contagion effect has been an important factor to be considered in
international portfolio investments, as it weakens the stability of countries. Investigation of the contagion effects
of international financial markets provides investors with information about profit and arbitrage opportunities
to be provided by portfolio diversification; it also makes it possible for countries to comment on the
contagiousness of crises.
In this study, the presence and lag of the contamination effect on the BIST (Borsa Istanbul) of NYSE (The New
York Stock Exchange) between 2000-2019 was investigated with the Autoregressive Distributed Lag- ARDL
approach.
Keywords: International Financial Markets, Financial Contagion, Financial Crisis, Cointegration, ARDL Boundary Test
JEL Classification: C32, G01, G15
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İNCELENMESİ
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ÖZET
Risk beklentilerden sapma olarak tanımlanmaktadır. Finansal açıdan risk ise, beklenen getiriden sapma olarak
ifade edilir. Toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan risklerin birleşiminden oluşmaktadır. Sistematik riskler,
piyasaların genel yapısına bağlı olarak tüm şirketleri etkileyen riskler; sistematik olmayan riskler ise belirli bir
sektöre, şirkete özgü sebeplerden kaynaklanan riskler olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada BİST Sigorta
Endeksinde yer alan sigorta şirketlerine ait toplam riskler üçer aylık ve yıllık dönemlerde hesaplanmış, CAPM
modeli kullanılarak şirketlere ait üçer aylık ve yıllık dönemlerde beta katsayıları tahmin edilmiştir. Beta katsayıları
aracılığıyla şirketlere ait sistematik ve sistematik olamayan riskler ayrıştırılarak, bu risklerin 2002 – 2018 yılları
arasında üçer aylık ve yıllık dönemlerdeki düzeyleri ortaya konmuş ve bu risklerin nasıl farklılaştığı incelenmiştir.
Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın amacı belirtilmiş ve risk kavramına ait genel bilgiler sunulmuş, ikinci
bölümde literatüre yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışmanın veri seti, yöntemi ve çalışmaya ilişkin bulgular
aktarılmış, son bölümde ise elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Sistemaitk Risk, Sistematik Olmayan Risk, CAPM, Risk Ayrıştırma
JEL Kodları: G10, G22, G32
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RESEARCH OF THE RISK LEVELS OF BIST INSURANCE FIRMS BETWEEN THE YEARS OF 2002–
2018
Ersin GÜMÜŞ
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ABSTRACT
Risk is described as deviation from expectations. Financial risk is also explained as deviation from expected
returns. Total risk consists of the combination of non-systematic risk and systematic risk. The systematic risk is
described as risks that affect all firms depending on general structure of the markets, and the non-systematic
risk is described as risks, originated from causes inherent in firms and sectors. In this study, total risks of insurance
firms which are traded in BIST Insurance index were figured out in trimesters and one-year periods; also beta
coefficients of the firms were estimated by using CAPM model in trimesters and one-year periods. Systematic
risks and non-systematic risks of insurance firms were decomposed by using beta coefficients. Total risk,
systematic risk and non-systematic risk levels of the firms, between the years of 2002 – 2018, were stated; and
also how these risks differed during the periods was researched. In the first part of this study; the goal of the
study were designated and fundamental information about risk concept were emphasized. In the second part,
literature was presented; in the third part, data sets and the analysis methods were explained; the findings of
the study were stated. In the last part, the results of the study were interpreted.
Keywords: Insurance, Systematic Risk, Non-systematic Risk, CAPM, Risk Decomposition
JEL Classfications: G10, G22, G32
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ÖZET
Ulusal paranın değerinin korunması ve ülke ekonomisine duyulan güvenin sürdürülmesi noktasında önemli bir
fonksiyona sahip olan uluslararası rezervlerin saklanması ve yönetilmesi görevi merkez bankalarına aittir.
Uluslararası rezervler konvertibl döviz varlıkları, uluslararası standartta altın, özel çekme hakları ve IMF Rezerv
Pozisyonundan oluşmaktadır. Bu rezervler birçok makroekonomik faktörden ve politikadan etkilenmekte ve
dönemsel olarak artış ya da azalış göstermektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Türkiye’nin TCMB nezdinde
saklanan uluslararası rezervlerinin düzeyindeki değişimlerin nedenlerini belirlemektir. Bu amaçla Amerikan
Doları, ihracat rakamları ve gösterge faizin uluslararası rezervler ile ilişkisi Toda-Yamamoto Nedensellik testi
aracılığıyla araştırılmıştır. Veri seti Eylül 2005 ile Aralık 2018 arası dönemi kapsamakta ve aylık verilerden
oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Amerikan Dolarından Uluslararası Rezervlere doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rezerv, Merkez Bankası, Dolar, Toda-Yamamoto, Nedensellik
JEL Kodları: F0, F3,E0

-142-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE OFFICIAL RESERVES OF THE CENTRAL BANK
OF TURKEY REPUBLIC BY TODA-YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS
Türker TEKER1, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR2
1

Arş.Gör.Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Doğu Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Çünür
Mahallesi Isparta, Türkiye, turkerteker@sdu.edu.tr
2Dr.Öğr.Üyesi Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Doğu Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Çünür
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ABSTRACT
Duty of holding and managing international reserves is undertaken by Central Banks. These reserves has
substantial functions involving protection of the value of national currency and maintenance of economic
confidence and stability. International reserves consist of convertible foreign exchange assets, gold at the
international standard, special withdrawal rights and the IMF Reserve Position. These reserves are affected by
many macroeconomic factors and policies and show an increase or decrease cyclically. In this context, the aim
of this study is determining the causes of changes in the level of international reserves holding by Central Bank
in Turkey. Applying Toda-Yamamoto Causality Test, relations of international reserves with US Dollar, export data
and benchmark interest rate are investigated. The data set covers the period between September 2005 and
December 2018 and consists of monthly observations. Results suggest that there is a one-way causality
relationship from the US Dollar to the International Reserves.
Keywords: International Reserves, Central Bank, Toda-Yamamoto, Causality.
JEL Codes: F0, F3, E0.
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ÖZET
Döviz kurlarının istikrarı ekonomik istikrarın önemli bir belirleyicisidir. Finansın küreselleşmesi sonucu sermaye
giriş çıkışlarının hız kazanması döviz kurlarında aşırı dalgalanmalar meydana getirmekte ve döviz kurlarına ilişkin
belirsizliği arttırarak ileriye dönük tahmin yapmayı oldukça güçleştirmektedir. Kısa vadede döviz kurları ve faiz
oranları arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Sermayenin faize duyarlılığının yüksek olduğu gelişmekte olan
ülkelerde para politikası aracılığıyla sermaye hareketlerinin kontrol etmek suretiyle kurdaki dalgalanmaları
sınırlandırmak mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de para politikası faiz oranın ve piyasa faiz oranlarının döviz kurları üzerindeki
etkilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda nominal döviz kuru ile para politikası faiz oranı ve gösterge faiz oranı
arasındaki dinamik ilişkiler, Granger Nedensellik ve ARDL eşbütünleşme testi aracılığı ile 2006:01 ile 2019:06
dönemine ait aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Granger nedensellik testlerinden elde edilen sonuçlara göre
para politikası faiz oranından ABD doları cinsinden ifade edilen nominal döviz kuruna doğru anlamlı bir
nedensellik tespit edilirken, gösterge faizden nominal döviz kuruna doğru anlamlı bir nedensellik tespit
edilememiştir. Gerçekleştirilen ARDL sınır testi sonuçlarına göre ise değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre TCMB’nin politika faizini döviz kurlarına istikrar kazandırmak için
etkili bir araç olarak kullanabileceği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Faiz oranı, Para Politikası, ARDL Sınır Testi
JEL Kodları: E43, E44, E52.
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THE INTERACTION BETWEEN EXCHANGE RATES AND INTEREST RATES IN TURKEY: EMPIRICAL
EVIDENCE FROM ARDL BOUNDS TEST COINTEGRATION
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ABSTRACT
The stability of exchange rates is an important determinant of economic stability. The acceleration of capital
inflows as a result of the globalization of finance causes excessive fluctuations in exchange rates and increases
uncertainty about exchange rates, making it difficult to make predictions. In the short term, there is a close
relationship between exchange rates and interest rates. In developing countries where capital sensitivity to
interest rates is high, it is possible to limit the fluctuations in exchange rates by controlling capital movements
through monetary policy.
The aim of this study is to determine the impacts of monetary policy interest rates and market interest rates on
exchange rates in Turkey's. In this context, the dynamic relationship between the exchange rates and interest
rates in Turkey will be investigated by using monthly data for the period through 2006:01-2018:06 with the ARDL
cointegration test and Granger Causality Test. According to the results obtained from the Granger causality tests,
a significant causality was determined from the monetary policy interest rate to the nominal exchange rate
expressed in USD, while a significant causality from the benchmark interest rate to the nominal exchange rate
could not be determined. According to the results of the ARDL bound test, it was concluded that the variables
move together in the long run. According to these findings, it is understood that the CBRT can use the policy rate
as an effective tool to stabilize exchange rates.
Keywords: Exchange Rate, Interest Rate, Monetary Policy, ARDL Bound Test
JEL Codes: E43, E44, E52,
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ÖZET
Ekonomistler arasında kur krizi vakası konusunda, kesin bir tanım birliği sağlanamamıştır. Ancak kur krizi,
literatürde genel tanım olarak; nominal kur, reel kur, döviz rezervleri, faiz, enflasyon gibi değişkenlerden
oluşturulan bir endeks değerinin geçmiş trende bağlı belirlenen bir eşik değerden büyük bir oranda sapması
olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, literatür kapsamında kur krizi tanımları karşılaştırmalı olarak analiz
edilmiştir. Ayrıca başarılı ve başarısız spekülatif kur ataklarını da dikate alan Kur Piyasa Baskı Endeksi (Exchange
Market Pressure Index: EMPI) kapsamında Türkiye 2006Q1-2018Q4 verileri 8 farklı EMPI endeksi hesaplanarak
kur krizi vakaları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisinin 2006Q1-2018Q4 arasındaki 54
çeyreklik dönemde 8 farklı kur krizi tanımından en az birine giren 8 kur krizi dönemi tespit edilmiştir. Bu 8 farklı
kur krizi tanımının tamamında tespit edilen kur krizi ise, 2018Q3 döneminde gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kurları, Döviz, Kur Belirleyicileri, Döviz Kur Krizi
JEL Kodları: F31, F37
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ABSTRACT
An absolute definition union has not been achieved yet between economists about the incidence of exchange
rate crisis. But general description in the literature can be expressed as deviation of an index value which is
created by variables such as nominal exchange rate, real exchange rate, foreign exchange reserves, interest and
inflation from a threshold determined regarding past trend. In the study exchange rate crisis definitions are
analyzed comparatively within the literature. Also 8 different currency crisis events are contained examining the
Exchange Market Pressure Index: EMPI data which considers successful and unsuccessful speculative currency
attacks and using data of Turkey for 2006Q1-2018Q4 period and by calculation of 8 different EMPI index.
According to the findings of the analysis 8 currency crisis is contained which includes at least 1 of 8 different
currency crisis definition for Turkey regarding 2006Q1-2018Q4 period which comprises 54 quarterly data. The
currency crisis which includes all 8 different currency crisis definitions occurred in 2018Q3.
Keywords: Foreign Exchange Rate, Currency Crisis, Exchange Market Pressure Index,
JEL Classfications: F31, F37
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ÖZET
Bu çalışmada Fisher hipotezinin geçerliliği 15 OECD ülkesi ve Avrupa Birliği (19 ülke) üzerine 2002-2017
aralığındaki aylık verileri esas alınarak sınanmıştır. Fisher hipotezine göre beklenen enflasyondaki bir birimlik
artış nominal döviz kurunda da aynı oranda bir artışa neden olmaktadır. OECD veri tabanından elde edilen
nominal faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi ile hesaplanan beklenen enflasyon oranı serilerinin durağanlığı Bai ve
Ng (2004) birim kök testi ile sınanmıştır. Serilerin durağan olmadığına karar verildikten sonra Westerlund (2008)
tarafından önerilen test ile eş bütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre ele alınan dönem ve
ülkeler için serilerin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fisher Hipotezi, OECD, Kırılmalı Birim Kök Testleri, Panel Veri Analizi, Para Politikası, Nominal Faiz Oranı, Beklenen
Eflasyon Oranı
JEL Sınıflandırması: C23, E43, E50
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ABSTRACT
This study examines the validity of the Fisher hypothesis for 15 OECD countries and European Union (19
countries) during the period of 2002-2017. Fisher hypothesis asserts that one to one relationship between the
expected inflation and interest rate. Monthly observations of consumer price indexes and nominal exchange
rates extracted from OECD database. After confirming the order of integration of series by using Bai & Ng (2004)
unit root test, we utilized Westerlund (2008) cointegration test to investigate the cointegration relationship
between variables. The empirical findings indicate that there is a long run relationship between nominal interest
and expected inflation rates for countries under investigation.
Keywords: Fisher hypothesis; OECD, Unit Root Test With Structural Break, Panel Data Analysis, Monetary Policy, Expected Inflation Rate,
Nominal Interest Rate
JEL classifications: C23, E43, E50
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ÖZET
Son günlerde popüler bir kavram haline gelen ve makroekonomik değişkenlere karşı duyarlı olan kredi temerrüt
takası (CDS -Credit Default Swap Premium) ülkelerin risk durumlarını gösteren en temel gösterge haline gelmiştir.
Ülkelerin CDS priminde bir artış söz konusu olduğunda, ülkenin de risk düzeyinde artış söz konusu olmaktadır.
Yerli ve yabancı yatırımcılar bir ülkeye yatırım yapma kararını CDS primlerini göz önünde bulundurarak yapmakta
ve yüksek riske sahip ülkelere yatırım yapmaktan kaçınmakta ve mevcut yatırımlarını çekme kararı
alabilmektedirler. Bu çalışmada Avrupa ekonomi politika belirsizliği (EPU) endeksi, küresel korku endeksi olarak
kabul edilen Volatility Index (VIX) ve Türkiye’nin jeopolitik risk endeksinin Türkiye’nin CDS primi üzerindeki etkisi
test edilmiştir. Araştırmada 2010:1 ile 2017:12 dönemi aylık veriler kullanılmıştır. Uygulanan Robust Regresyon
Analizi sonucunda EPU endeksi, VIX ve Türkiye’ye ait Jeopolitik risk endeksinin CDS primleri üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CDS Primi, Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi, Jeopolitik Risk Endeksi, Volatilite Endeksi, Regresyon Analizi
JEL Kodları: C32, D81, G17.
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ABSTRACT
The CDS premium (Credit Default Swap Premium), which has become a popular concept in recent days and is
sensitive to macroeconomic variables, has become the most basic indicator of countries' risk situations. In the
case of an increase in CDS premium in countries, the risk level of the country is also increased. Domestic and
foreign investors make the decision to invest in a country by taking into consideration the CDS premiums and
avoid investing in high-risk countries and can decide to withdraw their existing investments. In this study,
European economic policy uncertainty index in this study, the CBOE Volatility Index (VIX) index and Turkey's
geopolitical risks with developing the economy and financial markets of the effect on the CDS belong to Turkey
were tested. 2010: 1 and 2017: 12 period data were used in the study. Applied Robust Regression Analysis of the
findings obtained as a result of European economic policy uncertainty index, that index VIX and the geopolitical
risks of CDS premiums of Turkey have a positive and significant impact on has been reached.
Keywords: CDS Premium, Economic Policy Uncertainty Index, Geopolitical Risk Index, Volatility Index, Regression Analysis
JEL Classfications: C32, D81, G17
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ÖZET
Yaygın olarak sanal para Bitcoin işlemlerinde kullanılan kayıt zinciri teknolojileri, veri kayıtlarının açık,
değiştirilemeyen ve dağıtık kayıt defterlerinde tutulduğu bilgisayar teknolojileridir. Bu teknolojiler temel olarak;
şifreleme, taraflar arası mutabakat, kimliklerin açıklanmaması ve banka gibi merkezi kurumlardan bağımsız işlem
yapabilme özelliklerine sahiptir. Bunlara “güvenlik” unsurunun da eklenmesi, bu teknolojilerin uygulama
alanlarını geliştirmiştir. Kayıt zinciri teknolojilerinin internet ağı üzerinden kullanımıyla girilen veri aktarım
sürecinde veri girişi ve bu verilerin izlenmesi, taraflar arasında üzerinde anlaşma sağlanan “akıllı sözleşme”
kapsamındaki kurallara uygun olarak yürütülür. Sürecin sağlıklı işleyişi şifrelemenin sağladığı “güven” temeline
dayalıdır. Kayıt zinciri teknolojisi uygulamalarında finansal aktarım işlemleri için ödenen komisyon ve aktarım
ücretleri vb. ödemelerin olmaması, uçtan uca aktarımın sağladığı etkinlik gibi nedenlerle bu teknolojilerin
ekonomik faaliyetlerde kullanımı artmaktadır. Finans sektörü yanında, sağlık, bilimsel araştırmalar, sanayi,
ticaret, tedarik zinciri, kamusal alanlardaki yasal kayıtlar, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde bu teknolojilerin
kullanımının yaygınlaştığı görülüyor.
Anahtar kelimeler: Kayıt Zinciri, Dağıtık Kayıt Defteri, Şifreleme, Güven, Akıllı Sözleşme
JEL: O31,O32,O33
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ABSTRACT
Blockchain technologies extensively using in crypto currency Bitcoin operations which are the computer
technologies in which data records are registered in open, unalterable, and distributed ledgers. These
technologies are mainly have the features of encryption, inter-party reconciliation, non-disclosure of identities
and independent operation from central institutions such as banks. The addition of “the security” element to
these peculiarites has developed the application areas of these technologies. In the data transfer process, which
is entered through the use of blockchain technologies over the internet, data entry and monitoring of these data
is carried out in accordance with the rules within the content of “the smart contract” agreed between the parties.
The healthy functioning of the process is based on the “trust” provided by encryption. Due to reasons such as
the lack of payments of the commission and transfer fees paid for financial transfer transactions, etc., and the
efficiency of the end-to-end data transfers, the use of these technologies in economic activities is improving. In
addition to the financial sector, it is observed that the use of these technologies in health, scientific research,
industry, trade, supply chain, legal records in public spaces, transportation and logistics sectors has become
widespread.
Key words: Blockchain, Disributed Ledger, Encryption, Trust, Smart Contract
JEL: O31,O32,O33
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ÖZET
Elektrik kavramı, 1600’lü yıllarda İngiliz bilim adamı William Gilbert tarafından ilk kez incelenmiştir. Elektrik,
kuralları geliştirmeden önce entelektüel bir merak olarak fizik dünyasında varlığını sürdürmekteydi. Zaman
içerisinde kümülatif olarak ilerleyen çalışmalar ve deneyler sonucunda elde edilen verimin yüksek olması
nedeniyle, günümüzde dünya ülkelerinin önemli bir enerji kaynağı olarak yaşamın her alanında boy
göstermektedir. Son on yıl içerisinde elektriğin verimli kullanılması için ülkeler birçok çalışma yapmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Türkiye’deki illerin elektrik tüketiminin etkinlik değerlerinin belirlenmesi ve etkin olmayan iller
için gerçekleştirilmesi gereken projelerin belirlenmesidir. Söz konusu bu çalışmada 2018 yılı içerisinde
Türkiye’deki 7 Bölge’nin elektrik tüketimi etkinliğinin karşılaştırması girdiye yönelik CCR, BCC Veri Zarflama Analizi
- VZA (Data Envelopment Analist – DEA) modelleri kullanılarak yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, girdi
değişkenleri olarak aydınlatma, mesken, sanayi, ticarethane; çıktı değişkeni ise tüketici sayısı değerleri
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Akdeniz bölgesinde elektrik tüketiminin, diğer bölgelere kıyasla daha
verimli olduğu doğrultusunda bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Elektrik Tüketimi, Verimlilik
JEL Kodları: C61, D61, Q40
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ABSTRACT
The concept of electricity was first studied by British scientist William Gilbert in the 1600s. Electricity was an
intellectual curiosity in the world of physics before developing the rules. As a result of the studies and cumulative
progression over time, due to the high efficiency obtained from the experiments, it is seen as an important energy
source of world countries in every area of life. In the last decade, countries have been working hard to make
efficient use of electricity. The purpose of this study was to determine the activity value of the electrical
consumption of cities in Turkey and to determine the projects to be carried on an inactive yl. Said CCR, BCC entry
for comparison of 7 regional events in Turkey's electricity consumption in 2018, this study data envelopment
analysis - DEA (Data Envelopment Analysts - RIA) using model. For this purpose, as input variables lighting,
dwelling, industry, commerce; The output variable is the number of consumers. As a result of the analysis, it has
been found that electricity consumption in the Mediterranean region is more efficient than other regions.
Keywords: Data Envelopment Analysis, Electricity Consumption, Efficiency.
Jel Code: C61, D61, Q40
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ÖZET
Ülkelerin ekonomik görünümlerini yakından ilgilendiren konulardan biri olan işgücü piyasasında oluşan işsizlik
oranları günümüzün en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesidir. Ülke ekonomilerinin performans göstergesi
anlamında da oranların yüksekliği veya düşüklüğü bu nedenle önem arz etmektedir. Örnekleme alınan tüm
ülkelerin hepsinde var olan bir doğal işsizlik oranı mevcuttur. Bu ülkelerde zaman zaman geçici şoklar şeklinde
işsizlik oranlarında değişimler oluşmaktadır. Histeri denilen bu etki, geçici şokların kalıcı etkilere sahip olduğu bir
durumu tanımlamaktadır. Histeri hipotezine göre, döngüsel arz şokları ekonomilerde yapısal değişikliklere yol
açar ve uzun vadede işsizlik üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptirler. Bu değişikliklerde doğal işsizlik oranları üzerinde
olumsuz bir tablo oluşmasına neden olacaktır. İşsizlik olgusu hem gelişmiş hemde gelişmiş ülkeler açısından
önemli bir ekonomik sorun olarak gündemdedir. Ülke halklarının ekonomik ve sosyal anlamda etkilenmesine yol
açan bu sorun için siyasi iktidarlar mutlak çözümler üretmek zorundadırlar. Bu nedenle, işsizlik sorununu
çözebilmek adına ekonominin dinamikleri içerisinde sürekliliği olan istihdam politikaları geliştirmek
gerekmektedir. Bu nedenlede geçici şokların işsizliğe olan etkisini belirlemek bu aşamada çok önemlidir.
Literatürde yapılan çalışmalar genel olarak doğrusal birim kök testleri çerçevesinde histeri etkisini sınamaktadır.
Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, seçilmiş 23 ülke için histeri etkisinin varlığı literatüre yeni
katılan doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak analiz edilmiş ve yeni bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik Oranı, İşsizlik Histerisi, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri
JEL Kodları: C22, E24, E66.
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ABSTRACT
Unemployment rates in the labor market, which is one of the issues that are closely related to the economic
outlook of countries, is one of the most important economic problems of today. Therefore, high or low rates are
also important in terms of performance indicators of national economies. All countries sampled have a natural
unemployment rate. In these countries, unemployment rates change from time to time in the form of temporary
shocks. This effect, called hysteria, describes a situation in which transient shocks have permanent effects.
According to the hysteria hypothesis, cyclical supply shocks lead to structural changes in economies and have a
long-term impact on unemployment. These changes will create a negative picture on natural unemployment
rates. The phenomenon of unemployment is on the agenda as an important economic problem for both
developed and developed countries. Political powers must produce absolute solutions to this problem which
causes the economic and social impact of the people of the country. Therefore, in order to solve the
unemployment problem, it is necessary to develop employment policies that are continuous within the dynamics
of the economy. Therefore, it is very important to determine the impact of temporary shocks on unemployment
at this stage.
Studies in the literature generally test the effect of hysteria within the framework of linear unit root tests. In this
study, unlike the studies in the literature, the presence of hysteria effect for 23 selected countries was analyzed
using new nonlinear unit root tests and new findings were obtained.
Key Words: Unemployment rate, Unemployment Hysteresis, Nonlinear Unit Root Tests
JEL Cods: C22, E24, E66
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ÖZET
Ülkelerin karşılaştığı ekonomik krizler birçok ekonomik göstergede ciddi anlamda değişimlere yol açarken ülke
nüfusunun iş gücü durumunda da kısa vadede onarılmayacak ciddi hasarlara yol açmaktadır. Devam eden işsizlik
krizleri birçok ülkenin sosyal yapısını tehdit edecek boyuta gelmiş ve oranlar bu hızla devam ederse ülkelerin
ekonomilerinde gıda ve yakıt krizlerini etkileyecek kadar önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin
iç tüketimlerinin azalması, maliyetlerinin artması, yüksek borç yükünün ekonomik sistemlerini kilitlemesi derken,
bu gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak küresel çapta işsizliğin yükselmesi ve kronikleşmesi göze çarpan en
büyük sorunlardan biri olarak görülmektedir. Genel olarak ekonomik büyümenin ve sosyal istikranın
sürdürülebilmesi için daha fazla kişiye istihdam yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle alternatif ve etkin çözüm
önerileri ortaya çıkmadığı sürece işsizlik olgusunun ülkeler bazında daha uzun süre gündemde kalacağı gerçeğini
unutmamak lazımdır.
Literatürdeki doğrusal birim kök testlerini kullanan diğer çalışmalardan farklı olarak,
geleneksel birim kök testlerinin eksikliklerini gidermek için ortaya atılan ve zaman serileri analizinde son yıllarda
önemli yere sahip olan doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak 21 ülke işsizlik oranlarının Avrupa Birliği
ortalamasına yakınsayıp yakınsamadığı analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik Oranı, Avrupa Birliği, Yakınsama Analizi, Birim Kök Testleri
JEL Kodları: C22, E24, E00
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ABSTRACT
While the economic crises faced by countries lead to serious changes in many economic indicators, they cause
serious irreparable damage in the short term in the case of the labor force of the country's population. The
ongoing unemployment crises have threatened the social structure of many countries, and if the rates continue
at this rate, it is an important phenomenon that will affect food and fuel crises in the countries' economies. While
the decrease in the domestic consumption of the countries, the increase in costs and the high debt burden to
lock the economic systems, the rise and chronicity of unemployment is seen as one of the most important
problems inevitably as a result of these developments. In order to maintain economic growth and social stability
in general, more people need to be created for employment. Therefore, it should not be forgotten that unless
the alternative and effective solution proposals emerge, the phenomenon of unemployment will remain on the
agenda for a longer period in countries. Unlike other studies using linear unit root tests in the literature, it was
analyzed whether non-linear unit root tests converged to the European Union average by using non-linear unit
root tests, which were proposed to eliminate the shortcomings of traditional unit root tests and have been
important in the time series analysis.
Keywords: Unemployment Rates, European Union, Convergence Analaysis, Unit Root Tests
Gel Codes: C22, E24, E00
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ÖZET
24 Ocak 1980 kararları ile dışa açılma sürecini yaşayan ve küresel piyasalarda yer edinen Türkiye’nin toplam
ihracatı yıllar itibariyle artmaktadır. Ancak nicelik yönünden bir artış göstermesine rağmen nitelik yönünden aynı
gelişmeyi gösterememesi ve yıllar itibariyle aynı malların ihracatını gerçekleştirmesi Türkiye’nin küresel
piyasalardaki rekabetinin zayıf olmasına sebep olmaktadır. İhracat pazarında ülkelerle arasındaki rekabet gücünü
arttırabilmesi için dezavantajlı olduğu sektörlerin belirlenmesi, avantajlı olduğu sektörlerde de istikrarlı
olabilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmada 2006-2017 dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye’nin
seçilen 13 sektörüne ilişkin yaptığı ihracatında karşılaştırmalı üstünlükte avantajlı ve dezavantajlı olduğu sektörler
belirlenmiştir. Bu amaçla her yıla ilişkin olarak seçilen sektörlerin Yu vd. (2009) tarafından geliştirilen “Normalize
Edilmiş Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (NRCA)” Endeksi hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye
ihracat yaptığı 13 sektörden 8’inde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, 5’inde ise olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, Karşılaştırmalı Üstünlükler, Türkiye.
Jel Kodları: F10, C43, O50.
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ABSTRACT
The total exportation of Turkey, who experiences foreign expansion with January 24, 1980 decisions and who
gains ground in global markets, is increasing by years. However, the facts that although Turkey’s exportation
displays an increase in terms of quantity, it does not make the same progress in terms of quality and that same
products are exported by years lead Turkey to have a weak competition in global markets. In order for Turkey to
increase her competitive power among the countries in exporting markets, it is quite important to determine the
sectors she is disadvantageous and to be stable in sectors she is advantageous. In this context, the sectors that
Turkey is advantageous and disadvantageous in terms of comparative advantage regarding 13 sectors chosen by
using annual data of years 2006-2017 were determined. For this purpose, chosen sectors’ “Normalized Revealed
Comparative Advantages (NRCA)” Index, which was developed by Yu et.al. (2009), with respect to each year was
calculated. In accordance with the findings obtained, it was concluded that Turkey has comparative advantage
in 8 sectors and does not have comparative advantage in 5 sectors out of 13 sectors that Turkey exports.

Keywords: Export, Comparative Advantages, Turkey.
JEL Codes: F10, C43, O50.
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ÖZET
Serbest piyasa ekonomisi bireyin zevklerini ve tercihlerini esas almaktadır. Birey bütçe imkânları doğrultusunda
kendi zevkine ve ihtiyacına en uygun mal ve hizmeti tüketmekte serbesttir. Bireyin talebi üretim miktarını da
belirlemektedir. Bu sistemde birey kendisi hakkında en doğru kararı verecek donanıma sahiptir. Ancak bireyler
bazı özel malların tüketiminde her zaman kendileri için en doğru kararı verememektedir. Literatürde erdemsiz
mal olarak nitelendirilen özel malların tüketimi bireye zarar vermekte ancak bireyler tarafından yine de
tüketilmektedir. Bu doğrultuda Pareto Optimumu’nun sağlanabilmesi ve bu malların tüketiminin azaltılması için
devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekmektedir. Müdahalenin derecesinin belirlenmesinde iki farklı görüş
tercih edilebilmektedir. İlk görüş Paternalistik Devlet anlayışı kapsamında emredici ve kısıtlayıcı kurallar
konulmasıdır. İkinci ve günümüzde tercih edilen piyasa temelli görüş ise erdemsiz mallar üzerinden alınan
vergilerin oranlarının yükseltilmesi ve/veya ek vergiler kullanılmasıdır. Bu doğrultuda ülkelerin tüketim üzerinden
alınan vergilere ağırlık verdiği görülmektedir. Türkiye’de erdemsiz malların tüketiminin azaltılması amacıyla Özel
Tüketim Vergisi 2002 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu verginin amacı gelir elde
etmenin yanısıra negatif dışsallığı olan malların tüketimini azaltmaktır. Çalışmada: Türkiye’de Özel Tüketim
Vergisinin yürürlük tarihi esas alınarak son dönem ulaşılabilen veriler değerlendirilmiş, verginin toplam tüketim
üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılabilen sonuçların en önemlisi özel tüketim
vergisinin erdemsiz malların tüketimini azaltıcı etkisinin kaçakçılık ve/veya merdiven altı üretim gibi nedenlerden
dolayı zayıfladığıdır.
Anahtar Kelimeler: Erdemsiz Mallar, Dışsallık, Özel Tüketim Vergisi, Vergi, Negatif Dışsallık
JEL Kodları: D62, H21, H41.
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ABSTRACT
Free market economy is based on tastes and preferences of individuals. An individual is free to consume the
goods and services most appropriate with his/her taste and need in accordance with his/her budget. Demand of
individuals also determines amount of production. In this system, individuals are equipped to make the best
decision for them. However, individuals cannot always make the best decision for them while consuming some
special goods. Consumption of special goods classified in the literature as demerit good damage individuals while
these are consumed by them in anyway. Accordingly, the state has to intervene economy for ensuring Pareto
Optimum and reduce consumption of these goods. Two different perspectives can be preferred for determining
degree of this intervention. The first perspective is establishing mandatory and restrictive rules within the context
of Paternalistic State approach. The second and currently preferred market-based perspective is increasing the
rates of taxes collected on demerit goods and/or applying additional taxes. Accordingly, it is observed that
countries concentrates on taxes collected for consumption. The Special Consumption Tax for decreasing
consumption of demerit goods has been put into force in 2002 by publishing in the Official Gazette. The purpose
of this tax is reducing consumption of goods with negative externalities as well as revenue generation. In this
study: The current taxes based on effective date of the Special Consumption Tax in Turkey have been assessed
and the effects of this tax on overall consumption have been presented. The most important finding of this study
is that the consumption reducing effect on demerit goods of the special consumption tax weakens due to reasons
such as smuggling and/or under the counter production.
Key Words: Demerit Goods, Externality, Special Consumption Tax, Tax, Negative Externalities
JEL Classfications: D62, H21, H41
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ÖZET
Gıda tüketimi, hoşlanma – tercih – seçim – alımla sonuçlanan bir davranış sürecidir. Bu süreçte geçişi sağlayan ve
müdahale değişkenleri olarak adlandırılan gıdaya, çevreye ve bireye ait unsurlar bulunmaktadır. Söz konusu
unsurlar, yiyecek içecek tüketiminde açıklanması gereken önemli değişkenler olarak nitelendirilmektedir.
Çalışma, gıdaya ilişkin yaşam tarzı ve gıda korkusunun yerel gıda tüketimine etkisi üzerine şekillenmiştir. Bu
doğrultuda gıda tüketim sürecine etki eden bireye ait psikografik değişkenlerden yaşam tarzı ve gıda korkusunun
yerel gıda tüketimi üzerine etkisinin ortaya çıkartılması, çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırma
örneklemi olarak seçilen Erdek’te yaşayan yerel halk ile yüz yüze görüşmeler yapılarak anket tekniği aracılığıyla
veri elde edilmiştir. Anket dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde 1998 yılında Grunerd ve Brunso tarafından
geliştirilen “Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı Ölçeği (Food Related Lifestyle Scale)”, ikinci bölümde 1992 yılında Pliner
ve Hobden tarafından geliştirilen “Food Neophobia Scale (Gıda Korkusu Ölçeği)”; üçüncü bölümde 2016 yılında
Karamustafa, Birdir ve Kılıçhan tarafından geliştirilen “Yerel Mutfak Yeme Eğilimliliği Ölçeği” kullanılmıştır.
Anketin son bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerine yer verilmiştir. Katılımcılardan elde edilen
verilerin analizinde sırasıyla “açımlayıcı faktör analizi” ve “doğrulayıcı faktör analizi” yapılmıştır. Yaşam tarzı ve
gıda korkusunun yerel gıda tüketimi üzerine etkisinin ortaya çıkartılması amacına yönelik oluşturulan hipotezlerin
sınanması için Yapısal Eşitlik Modellemesi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda yerel gıdaların tüketiminde
gıdaya dayalı yaşam tarzı ve gıda korkusunun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gıdalardan
kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan tedirgin olan katılımcıların sağlık bilincinin yüksek olduğu, kendilerine göre
gıdaya dayalı bir yaşam tarzı oluşturdukları ve yaşamlarının içinde organik gıda tüketime daha çok yer verdikleri
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Erdek, Gıda Korkusu, Gıda Tüketim Süreci, Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzı, Müdahale Değişkenleri. Yerel Yemek Yeme Eğilimi
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ABSTRACT
Food consumption is a behavioral process that results in a preference- choice – purchase. In this process, there
are elements related to food, environment and individual which are called transition variables. These factors are
considered as important variables to be explained in the consumption of food and beverages. The study is based
on the impact of food lifestyle and food neophobia on local food consumption. In this direction, the aim of the
study was to determine the effects of food-related lifestyle and food neophobia on local food consumption,
which is one of the psychographic variables that affect the food consumption process. Data were collected
through the survey technique by face-to-face interviews with the local residents of Erdek, who were chosen as
the research sample. The questionnaire consisted of four sections. In the first part, Food Related Lifestyle Scale,
developed by Grunerd and Brunso in 1998; in the second part, the Food Neophobia Scale was developed by
Pliner and Hobden in 1992 and in the third part, “Local Kitchen Eating Tendency Scale” developed by
Karamustafa, Birdir and Kılıçhan in 2016 were used. In the last part of the questionnaire, demographic
characteristics of the participants were given. In the analysis of the data obtained from the participants,
“exploratory factor analysis” and “confirmatory factor analysis” were performed respectively.. Structural
Equation Modeling was conducted to test the hypotheses created to reveal the impact of lifestyle and food fear
on local food consumption. As a result of the analyzes, it was concluded that food based lifestyle and food
neophobia were effective in the consumption of local foods. In addition, it was observed that the participants
who were uncomfortable with the health problems caused by the foods, had a high health awareness, formed a
food-based lifestyle according to them and gave more place to organic food consumption in their lives.
Key Words: Erdek, Food Neophobia, Food Consumption Process, Food Based Lifestyle, Intervention Variables, Local Food Tendency
JEL Classification: Z130; Z190; Z390
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ve en çok tercih edilen beş online alış veriş sitesinin, çok kriterli
karar verme metotlarından biri olan Fuzzy (Bulanık) TOPSIS (Technique for Order Preference by Smilarity to Ideal
Solution) metodu kullanılarak beğeni sıralamasının belirlenmesidir. Bu bağlamda daha önce bu sitelerin
hepsinden alış veriş deneyimlemiş beş tane karar vericinin, belirlenen kriterleri (sitenin tasarımı, ürün çeşitliliği,
kargo hizmetleri, müşteri hizmetleri ve alış veriş güvenliği) ve bu kriterler doğrultusunda alternatifleri dilsel
değişkenlerle değerlendirmeleri istenmiştir. Dilsel değişkenler daha sonra üçgen fuzzy sayılara dönüştürülmüştür
ve metodun algoritması kullanılarak, her bir alternatifin yakınlık katsayıları belirlenmiş ve beğeni sıralaması bu
yakınlık katsayılarına göre yapılmıştır. Belirsizlik altında karar verme yöntemi olarak kullanılan Fuzzy TOPSIS
yönteminin, tüketicilerin e-perakendeci tercihlerinde kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde ve en çok tercih
edilen online alış veriş sitelerinin sıralanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, beş online
alış veriş sitesi arasında www.aliexpress.com internet sitesinin sıralamada birinci olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy TOPSIS, Online alış veriş, Dilsel değişkenler, Üçgen fuzzy sayılar, E-Perakendeci.
JEL Kodları: C44, D70, D81
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the ranking of liking of the most preferred five online shopping sites
which operates in Turkey by using Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Smilarity to Ideal Solution)
method which is one of the multi-criteria decision-making methods. In this context, five decision makers who
have experienced shopping from all of these sites were asked to evaluate the criteria and the alternatives with
linguistic variables according to these criteria (site design, product variety, cargo services, customer service,
shopping security). The linguistic variables were then transformed into triangular fuzzy numbers and the
algorithm of the method was used to determine the proximity coefficients of each alternative and the order of
the rankings were made according to these proximity coefficients. It is determined that Fuzzy TOPSIS method,
which is used as decision making method under uncertainty, can be used to determine the weight of the criteria
in the e-retailer preferences of consumers and to rank the most preferred online shopping sites. At the end of
the study, www.aliexpress.com website was ranked first among the five online shopping sites.
Keywords: Fuzzy TOPSIS, Online shopping, Linguistic variables, Fuzzy triangular numbers, E-Retailers.
JEL Codes: C44, D70, D81
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ÖZET
Müşteri katılımı; hizmet üretimi ve sunumu ile ilgili çaba, zaman, bilgi veya diğer kaynakları içeren girdilerin
müşteriler tarafından tedarik edilmesini ifade eder ve hizmet pazarlaması ve yönetimi araştırmalarında önemli
bir yere sahiptir. Son yıllarda hem pazar hem de pazarlama düşüncesinde, aktif müşteriler ile işbirliği yapma
trendinin artması sonucu, konu literatürde daha da önemli bir hale gelmiştir. Müşteri katılımının müşteriler
açısından bağlılık, sadakat, tekrar satın alma niyeti, olumlu kulaktan kulağa iletişim gibi sonuçları söz konusudur.
Ayrıca müşteri katılımı, müşterinin kontrol duygusunu arttırarak sunulan hizmetten daha fazla tatmin olmasını
sağlayabilmektedir. Bu çalışmada hizmetlerde müşteri katılımının, müşterilerin kontrol etme eğilimleri üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Bandırma ve çevre ilçelerde yiyecek ve içecek hizmeti almış olan
tüketiciler oluşturmaktadır. Müşteri katılımının alt boyutlarının (tutumsal, zihinsel, davranışsal) Averill (1973)
tarafından önerilen bilişsel, davranışsal ve karar kontrolü olmak üzere üç kontrol türü üzerindeki etkisi ampirik
olarak test edilmiştir. Çalışmanın bulguları, müşteri katılımının alt boyutları ile kontrol türleri arasında anlamlı bir
neden sonuç ilişkisi olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar arasında en açıklayıcı olan davranışsal katılım
boyutudur ve davranışsal kontroldeki değişimlerin %25’ini, karar kontrolündeki değişimlerin %43’ünü, bilişsel
kontroldeki değişimlerin %35’ini açıklamaktadır. Ayrıca çalışmanın son bölümünde istatistiksel analizlerden elde
edilen bulgular ışığında, sektörün gelişimine katkı sağlayacak teorik ve pratik uygulamalar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Kontrol, Davranışsal Kontrol, Karar Kontrolü, Müşteri Katılımı, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
JEL Kodları: L83, M31, L66
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ABSTRACT
Customer participation refers to the provision of input by customers including efforts, time, information or other
resources related to the production and delivery of services and it has a vital place in service marketing and
management research. In recent years, as a result of the increasing trend of cooperating with active customers
in both market and marketing considerations, the issue has become even more important in the literature.
Customer participation results in commitment, loyalty, repurchase intention, positive word of mouth
communication from the perspective of customers. Furthermore, customer participation can increase the
customer's sense of control and provide more satisfaction from the service provided. In this study, the effect of
customer participation in services on customers' willingness to have control is examined. The sample of the study
consists of consumers who have received food and beverage service in Bandırma and surrounding districts. The
effect of sub-dimensions of customer participation (attitudinal, information, actionable) on the three types of
control, cognitive, behavioral, and decision control proposed by Averill (1973), is tested empirically. Findings of
the study shows that there is a significant causal relationship between the sub-dimensions of customer
participation (attitudinal, actionable and information) and control types. The most explanatory sub-dimensions
is actionable participation and explains 25% of changes in behavioral control, 43% of changes in decision control,
and 35% of changes in cognitive control. Besides, in the light of the findings obtained from statistical analysis,
theoretical and practical applications that will contribute to the development of the sector is discussed in the last
part of the study.
Keywords: Cognitive Control; Behavioural Control; Decisional Control; Customer Participation, Food and Beverage Business
JEL Codes: L83, M31, L66
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ÖZET
Bu çalışma, ülkelerin makroekonomik koşullarının uygun girişimcilik iklimi yaratma üzerindeki etkilerini betimsel
bir bakış açısıyla incelemektedir. Ekonomik büyümeye ilişkin modern yaklaşımlar, büyüme ve kalkınmanın temel
dinamiği olan yatırımların ne gibi farklı şekillerde artış göstereceğine ilişkin uzunca bir süredir kapsamlı tartışma
ve bulgular ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, ulusal ekonomilerin girişimde bulunmaya uygun ortam sağlayıp
sağlayamaması da üzerinde yoğunlaşılan bir alan haline gelmiştir. Çalışma, Küresel Girişimcilik ve Kalkınma
Enstitüsü’nün yayınladığı ve 14 alt göstergeden elde edilen Küresel Girişimcilik Endeksi veri seti ve Dünya Bankası
tarafından yayınlanan çeşitli makroekonomik verileri kullanmaktadır. Girişimcilik iklimini etkilemesi muhtemel
iktisadi koşulların konjonktürel dalgalanmaları yansıtmaması adına bu değişkenlere ilişkin veriler, 5 yıllık
ortalamalar şeklinde ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dış ticaret hacmi, doğrudan yabancı yatırım girişi,
portföy yatırımları girişi, finansallaşma oranı, kentleşme oranı, kişi başına gelir ve kamu tüketim harcamaları
girişimcilik iklimi üzerinde pozitif bir etki bırakırken faiz oranı ve enflasyon oranı negatif yönde etki etmektedir.
Öte yandan gerek toplam gerekse genç işsizlik oranlarının girişimcilik iklimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip
olmadığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Girişimcilik Iklimi, Makroekonomik Çerçeve, Kalkınma, Tanısal Analiz.
JEL Kodları: O40, O43, C21
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ABSTRACT
This study deals with the impact of macroeconomic conditions on creating adequate entrepreneurship conditions
by pursuing a descriptive framework. For a long time, the modern approaches on economic growth debate over
in what way physical investment which is the main driver of economic growth and development increase.
Therefore, the performance of national economies on providing an environment for entrepreneurship became
a concentrated field. The study uses the Global Entrepreneurship Index which is derived from 14 sub-indices
released by the Global Entrepreneurship and Development Institute and some selected macroeconomic variables
which are obtained from the World Bank. To avoid business cycle fluctuations affecting the potential
macroeconomic conditions, the data of these factors are used as five-year average. The findings suggest that
trade openness, foreign direct investment inflows, portfolio investment inflows, financialization, urbanization,
per capita income and government expenditures have a positive impact on entrepreneurship climate while
interest rate and inflation rate show an adverse effect. Both overall and young unemployment rates, on the other
hand, do not have any significant relationship with entrepreneurship climate.
Keywords: Economic Growth, Entrepreneurship Climate, Macroeconomic Framework, Economic Development, Descriptive Analysis
JEL Classifications: O40, O43, C21
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ÖZET
Üretim sektörü şirketleri pazar paylarını artırmak, yeni ürünler geliştirmek ve rekabeti sürekli kılmak için düzenli
olarak performanslarını değerlendirmek durumundadırlar. Temel mali tablolardan elde edilebilecek bilgilerle
kısmen ölçülebilecek performans sadece şirkete özgü olacaktır. Sektörü bir bütün olarak değerlendirmek ve
şirketin sektördeki konumunu belirleyebilmek için birden fazla kritere ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda tüm
alternatiflerin ve kriterlerin bir arada analize dahil edilebileceği Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri ideal
sonuçlar sunabilmektedir. Bu çalışmada, tüketim noktasında belirli trendlerin takip edildiği ve bu nedenle
performansın büyük ölçüde önemli olduğu sektörlerden biri olan Borsa İstanbul (BIST) Dokuma, Giyim Eşyası ve
Deri Sektöründe işlem gören 20 işletmenin 2017-2018 yılları performansları FİNNET veri tabanından elde edilen
5 ayrı finansal oran/kriter ile değerlendirilmiştir. Kriterlere eşit ağırlık verilen çalışmada ÇKKV yöntemlerinden
CODAS (Combinative Distance-Based Assessment) ve MOOSRA (Multi-Objective Optimization on the Basis of
Simple Ratio Analysis) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre her iki yöntemde de perfor-mans sıralamalarının
ilk ve son sıralar açısından benzerlik gösterdiği, orta sıralar için ise farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, ÇKKV, CODAS, MOOSRA
JEL Kodları: C81, L25, L67

-172-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS IN PERFORMANCE MEASUREMENT:
COMPARING WITH CODAS AND MOOSRA METHODS IN BORSA ISTANBUL TEXTILE,
WEAVING, APPAREL AND LEATHER INDUSTRY
Ayşe Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, aysegamze@balikesir.edu.tr

ABSTRACT
Manufacturing companies are required to regularly evaluate their performance in order to increase their market
share, develop new products and maintain competition. The performance that can be measured in part by the
information that can be obtained from the basic financial statements will be specific only to the company.
Multiple criteria are needed to evaluate the sector as a whole and to determine the position of the company in
the sector. In such a case, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods can provide ideal results, where all
alternatives and criteria can be included in the analysis. In this study, one of the sectors where the performance
is followed by certain trends and therefore the performance is of great importance, Borsa Istanbul (BIST) traded
in the Weaving, Clothing and Leather Sector, performances of 20 companies of 2017 and 2018 were evaluated
with 5 separate financial ratios/criteria obtained from the FINNET database. In the study that gave equal weight
to the criteria, CODAS (Combinative Distance-Based Assessment) and MOOSRA (Multi-Objective Optimization on
the Basis of Simple Ratio Analysis) were used. According to the findings, it was concluded that the performance
rankings in both methods were similar in terms of first and last rows, and differences were found in the middle
rows.
Keywords: Financial Performance, BIST, Textile, Weaving, Apparel and Leather Industry, MCDM, CODAS, MOOSRA
JEL Classfications: C44, C81, L25, L67
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ÖZET
Ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik, iktisat ve bilgisayar biliminin ekonomi ile arasındaki ilişkiyi
inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte ekonometrinin kullanım alanları ve yöntemleri
de genişlemiştir. Bu çalışmada; ekonometri alanının profilini, alana katkılarını, içerik ve konu açısından zaman
içindeki gelişimini ve değişimini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla; Türkiye’de ekonometri alanında 2016-2019
yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri verileri kullanılmıştır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurulu
Tez Merkezi verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde tezlerin türü, yayınlandığı tarih, yazıldığı dil, yıl, enstitü ve
üniversite dağılımı gibi değişkenler ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlar doğrultusunda ekonometri alanı ile ilgili
çalışmalar yapan araştırmacılara yol göstermek hedeflenmiştir.
Anahtar Kelime: Ekonometri, Bibliyometrik Analiz, Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi, Enstitüler, Profil Analiz
Jel Kodu: C01, C1,C16.
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ABSTRACT
Econometrics is a science that examines the relationship between economic data, mathematics, statistics,
economics and computer science with economics. Nowadays, with the development of technology, usage areas
and methods of econometrics have expanded. In this study; It is aimed to determine the profile of the field of
econometrics, its contributions to the field, its development and change over time in terms of content and
subject. For this purpose; master's and doctoral theses are made in Turkey between the years 2016-2019 in the
field of econometrics data are used. Higher Education Council Thesis Center data were used in the study. In the
analysis of the data, variables such as type of dissertation, date of publication, language, year, institute and
university distribution were examined. As a result of the study, it is aimed to guide the researchers who are
working on the field of econometrics.
Keywords: Econometrics, Bibliometric Analysis, Higher Education Council Thesis Center, Institutes, Profile Analysis
JEL Classfications: C01, C1, C16
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ÖZET
Su, insan hayatı ve doğal hayatın dengesi için oldukça önemlidir. Endüstrileşmiş ülkelerde yaşayanlar için suyun
varlığı her ne kadar sıradan ve alışılmış olsa da su sınırlı bir kaynaktır. Bu sınırlı kaynağın önemi giderek daha da
artmaktadır. Özellikle teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sudan faydalanma şekilleri ve oranlarında meydana gelen
artış, su kaynaklarının içme, kullanma, sulama, enerji, ulaşım vb. birçok amaç için geliştirilebilmesi, sınırlı bir
kaynak olan suyu ülkelerin ekonomik kalkınmalarının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Teknolojinin
ilerlemesi, su kaynaklarından azami fayda sağlanmasına bir araç olurken diğer taraftan şehirleşme ve
sanayileşmede yaşanan artışlar çevre kirliliğini dolayısıyla su kirliliğini gün geçtikçe arttırmıştır. Su kirliliğinin
giderek önemli boyutlara gelmesi ülkelerin bu konuda ciddi önlemler almasını gerekli hale getirmiştir. Bu
kapsamda su yönetimi ile ilgili Avrupa Birliği politikasının çerçevesini oluşturan Su Çerçeve Direktifi oldukça
önemlidir. Türkiye de AB tam üyelik sürecinde müzakere sürecinin ilerleyebilmesi için Su Çerçeve Direktifi’ne
uyum sağlamak ve uygulayabilmek adına birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışma; AB Su Çerçeve Direktifi ve AB
tam üyelik sürecinde Türkiye’nin bu direktife yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları ele alarak, Türkiye’nin bu
direktife ne kadar uyum sağladığını ve direktifin Türkiye’de uygulanabilirliğinin ne düzeyde olduğunu tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada literatür tarama yöntemi tercih edilmiş, konu ile ilgili güncel makale, kitap,
AB ve Türkiye raporları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasında son
derece önemli olan su kaynaklarını geliştirilerek kullanıma uygun hale getirilmesinin önündeki tüm engelleri
ortadan kaldırılmaya çalıştığı, ancak tüm bu çalışmalarına karşın su kaynaklarının gelişimi konusunda hala AB
ülkelerinin gerisinde kaldığı görülmüştür. Diğer taraftan Türkiye’nin AB’nin Su Çerçeve Direktifi’ne uyum
kapsamında politika ağları ve yasal söylemlerde yaşanan değişimlerinin daha hızlı ve somut olduğu görülürken,
kurumsal pratikliklerdeki değişimlerinin daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bu durumda Türkiye’nin AB Su
Çerçeve Direktifi’ne uyum ve direktifin uygulanması kapsamında çalışmalarını daha da hızlandırması
gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin ilgili kurum ve kuruluşlarını teknik ve personel bakımından geliştirilmesi,
bu hedefe yönelik üretilecek projelere finansman sağlanması çalışmalarının hızlandırılmasına büyük katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Su Çerçeve Direktifi, Su Kirliliği, Su Kaynakları.
JEL Kodları: Q25,Q53,L95.
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ABSTRACT
Water is very important for human life and balance of nature. Nevertheless, existence of water is something
regular and ordinary, water is a limited source. The importance of this limited source is increasing by each passing
day. Especially with the advancement of the technology, increase in methods and ratios, being able to develop
water sources as drinking, usage, watering, energy, transportation etc. Makes water as source which can’t be
given up for countries economical development. While advancement of technology becomes a tool for using
water sources at max, on the other hand water pollution tied to urbanization, industrialization and
environmental pollution which all are started to be seen more and more. Since the water pollution became a
growing problem, conditions pushed countries to take serious precautions. In this scope “Water Frame Directive”
that creates European Union policy about water management is quite important. Also Turkey is making many
studies in order to comply with “Water Frame Directive” and to apply these studies into real life for having
progress in bargaining on it’s way to full EU membership. In this study; EU Water Frame Directive and studies
realized towards this directive in Turkey on it’s way to full EU membership is going to be handled, aims to identify
in what extent Turkey showed concordance to this directive and applicability of this directive in Turkey. In
research literature scanning method was preferred and up to date articles books, EU and Turkey reports were
examined. At the result of study, Turkey is trying to get over with all obstacles which doesn’t let water sources
to be used appropriately and also trying to develop water sources which are very important in means of socioeconomical development. In the mean time Turkey is trying to refrain to be a part of any of international
agreements. However, despite all of Turkey’s works towards developing water sources in country still efforts are
far behind EU countries standards. On the other hand, it’s seen that changes experienced at political webs and
legal statements in scope of Turkey’s concordance to EU’s Water Frame Directive make progress in a quicker and
solid wat but the changes at corporate practical solutions tend to progress slower. In this situation, studies
regarding application of Turkey’s EU Water Frame Directive shall be fasten up by this way developing related
institutions’ and foundations’ technic and personnel shall contribute a great addition to speed up studies
regarding project funding in related with this purpose.
Keywords: European Union, Turkey, Water Frame- Directive, Water Pollution, Water Sources
JEL Classifications: Q25, Q53, L95.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı elektronik spor (e-spor) alanında oyunculara ait fikri mülkiyet hukuku koruması konusunu
oluşturacak hususların araştırılmasıdır. Araştırmanın kuramsal çerçevesini fikri mülkiyet hukuku kapsamında
korunan hususların e-sporda bulunup bulunmadığının incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi fikri
mülkiyet hukuku ve e-spor bağlantısı hakkında literatür taraması şeklindedir. Araştırmanın sonucunda
oyuncuların spor faaliyetleri kapsamında söz konusu olabilecek ve fikri mülkiyet hukuku korumasından
yararlanması mümkün olabilecek noktalar tespit edilmiştir. Ayrıca bunların her birinin fikri mülkiyet haklarından
hangileri ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Oyuncuların e-spor faaliyetleri kapsamında müsabakalar sırasında
kullandıkları fikri mülkiyet hakkı sahibi olabileceği hususlar; takma adlar/etiketler, imaj hakları, oluşturdukları
video performansları, oyun programının kodları, oyun konsolunda veya kullanılan aparatlarda yaptıkları
geliştirmeler, oyunda kullandıkları avatar olabilir. Gelecekçi bir yaklaşımla ileride oyuncuların yapay zekâya karşı
müsabakalarda rekabet edecekleri öngörülebilir. Ayrıca e-spor oyunlarının yapay zekâ tarafından üretilmesi
durumunda fikri mülkiyet haklarının kime ait olacağı da tartışmalıdır. Çalışmada e-spor faaliyetleri kapsamında
ortaya çıkabilecek tüm bu sayılan durumlar fikri mülkiyet hukuku penceresinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: E-spor, Fikri Mülkiyet Hakları, Yapay Zekâ, Artırılmış Gerçeklik, E-sporun Geleceği
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to research on the points related to gamers which are subject of intellectual property
law protection in the field of electronic sport (e-sport). The theoretical framework of the research consists of
examining whether the elements protected within the scope of intellectual property law exist in e-sport. The
method of the research is literature review on intellectual property law and e-sport connection. As a result of
the research, the points that may be involved in the scope of the sports activities of the gamers may be able to
benefit from the protection of intellectual property law have been determined. Apart from this each of which is
related to which intellectual property rights are determined. The issues that gamers might have intellectual
property rights on during their e-sports activities are the nicknames / tags, image rights, video performances they
create, game program codes, improvements on game console or apparatus used and game avatar. With a futureoriented approach, it is predictable that in the future players will compete against artificial intelligence in
tournaments. It is also controversial to whom intellectual property rights belong to e-sports games if they are
produced by artificial intelligence. In this study, all these situations that may arise within the scope of e-sports
activities are tried to be evaluated from the window of intellectual property law.
Keywords: E-sport, Intellectual Property Rights, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Future of E-sports
JEL Code : A10, A19.
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ÖZET
Son yıllarda ortaya çıkmış, popülerliği hızlı bir şekilde artan ve takipçi kitlesi genç nesil olan elektronik spor(espor)
oyunları dünyaya genişçe yayılmaktadır. Oyunların bağımlılık yapacak kadar etkilemesi, ekran karşısında uzun
süre oturmak ve esporda fiziksel aktivitenin azlığı bu sporcuların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sağlık yönetimi
ve sporcu sağlığına ait eğitimsel ve ekonomik şartlar yeterli değildir. Bu çalışmada esporcularda bilgisayar
kullanımı, fiziksel yaralanmalar ve sağlık sorunlarına ait yaklaşımlar, espora ait sağlık eğitimi ve ekonomik şartları
incelenmiştir. Çalışma, esporcuların demografik bilgileri, alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve önleyici egzersiz yapıp
yapmadıkları, sporcunun bilgisayar önünde kalış süresi, aldıkları sağlık eğitimi, oturma şekli ve kas-iskelet
şikayetleri belirlenerek veri elde edildi. Veriler isimsiz ve kendiliğinden bildirilen bir elektronik anket kullanılarak
toplandı. Ağrı değerlendirmesi için Görsel Ağrı Skalası (GAS) ve yorgunluğu değerlendirmek için Modifiye Borg
Skalası (MBS) kullanıldı. Anket sonuçlarına göre omurga düzgünlüğünün korunmadığı, oturma postürünün
bozulduğu, uyku, beslenme ve göz rahatsızlıklarının, ağrının ve yorgunluğun oluştuğu görüldü. Fiziksel aktivite ile
ağrı, esporcuların sağlık durumları ve aldıkları sağlık eğitimi arasında orta düşük şiddette ilişki mevcuttu. Ağrı ve
yorgunluk şiddetleri arasındaki pozitif ilişki oturma postürü ile bağlantılıydı. Esporcuların meydana gelebilecek
sağlık problemleri hakkında bilgi sahibi olmaması, esporda gerekli değerlendirmeleri ve müdahaleleri yapabilecek
sağlık ekibinin olmaması ve sağlıklı yaşam için fiziksel eğitimlerin ve müdahalelerin yetersizliği bu spor dalında
sağlık yönetiminin ve sağlık ekonomisinin geliştirilmesini önemli kılmaktadır. Esporun, genç nesil tarafından yeni
bir kariyer seçeneği olarak görmesi ve ilgisi olan gençlerin espor kariyerini sürdürebilmesi için fiziksel sorunların
değerlendirilmesi ve sağlığı koruyucu yöntemlerin ve tedbirlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Espor, Dijital Oyunlar, Fiziksel Aktivite, Postür, Sağlık Ekonomisi.
JEL Kodları: I18, I0, I19.
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ABSTRACT
Electronic sports (esport) games, which have emerged in recent years, whose popularity is rapidly increasing and
whose followers are the younger generation, are widely spread around the world. Addictive effects of the games,
sitting in front of the screen for a long time and the lack of physical activity in esport adversely affect the health
of these athletes. Healthcare management and the educational and economic conditions of athletes' health are
not sufficient in this sport. In this study, computer usage, physical health problems, approaches to health
problems, health education and economic conditions were examined in esport athletes. In order to obtain data,
the athletes' demographic information, habits, physical activity and preventive exercise, time of stay in front of
the screen, health education, sitting patterns and musculoskeletal complaints were determined. Data were
collected using an anonymous and self-reported electronic questionnaire. Visual Pain Scale (VAS) was used for
pain assessment and Modified Borg Scale (MBS) was used to assess fatigue. According to the results of the
questionnaire, spine health was not preserved, sitting posture was impaired, sleep, nutrition and eye disorders,
pain and fatigue occurred. There was a low-moderate correlation between physical activity and pain, health
status and health education of the athletes. The positive relationship between pain and fatigue severity was
related to sitting posture. The lack of information about the health problems of the athletes, the lack of a
healthcare team to make evaluations and interventions, and the lack of physical training and interventions for a
healthy lifestyle make health management and health economy important in this sport. In order for the young
generation to consider esport as a new career option and to continue their esports career, physical problems
should be evaluated and health protection methods and precautions should be established.
Keywords: Espor, Digital Games, Physical Activity, Posture, Health Economics.
JEL Classfications: I0, I18, I19.
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ÖZET

Elektronik bir cihaz vasıtasıyla oynanan bireysel veya takım halinde gerçekleştirilen dijital oyunlar şeklinde
tanımlanan Elektronik Spor (E-Spor), dünyanın genelinde, 1970’lerden bugüne, oyuncu, taraftar ve maddi değeri
hızla gelişen bir spor türü olarak görülebilir. Ülkemizde de özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu yeni nesil spor
dalının gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için 24 Nisan 2018 tarih ve 277144 sayılı Bakanlık Makamı
onayı ile Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı kurulmuştur.
Bu çalışmada, Türkiye E-Spor Federasyonu’nun da dahil olduğu “bağımsız spor federasyonları”nın hukuki statüsü
ve bu bağlamda Türk İdare Sistemindeki konumu belirlenmeye çalışılacaktır. Bağımsız spor federasyonlarının
hukuki yapısını belirlemek için, öncelikle bu kuruluşların kamu tüzel kişisi olarak kabul edilip edilemeyeceği
tartışılacaktır. Bu tartışmada esas alacağımız yasal düzenleme, bağımsız federasyonların hukuki altyapısını
meydana getiren 3289 Sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” dur. Ancak, söz konusu yasal düzenlemeye
ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Danıştay kararlarına da yeri geldikçe atıf yapılacaktır.
Bağımsız spor federasyonlarının ve bu bağlamda Türkiye E-Spor Federasyonu’nun kamu tüzel kişisi olarak kabul
edilip edilemeyeceği konusunda varılacak sonuç, yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemenin “yerinden yönetim”
ve “idari vesayet” kurumları açısından değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Şöyle ki, bağımsız spor
federasyonlarının kamu tüzel kişiliği biçiminde örgütlendiği kabul edilecek olursa, Türk idare hukuku açısından
birer hizmet yerinden yönetim kuruluşları olarak nitelendirilebilirler. Bu niteleme, bağımsız spor
federasyonlarının merkezi idare karşısında özerk olmasını ve merkezi idare ile aralarındaki ilişkinin de bir vesayet
ilişkisi olması durumunu doğurabilecektir. Bu durum ise, merkezi idarenin bağımsız federasyonlar üzerindeki
denetim yetkisini zaman zaman hiyerarşi yetkisine kadar uzatan yukarıda bahsi geçen düzenlemenin hükümleri
ile çelişki oluşturabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Spor Federasyonu, Kamu Tüzel Kişisi, İdari Vesayet, Hukuk, Özerklik.
JEL Kodları: K00, K39, K49.
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ABSTRACT
Electronic Sports (E-Sports), which is defined as digital games performed individually or as a team and played by
an electronic device, can be seen as a type of sport that has rapidly developed in terms of players, fans and
financial values throughout the world since the 1970’s. In April 24, 2018, E-Sports Federation Presidency of
Turkey has been founded by the approval, No. 277144, of the Ministerial Office to sustain the development of
this next generation sports branch which is especially widespread among the young people, in a healthy way also
in our country.
In this study, the legal status of "independent sports federations", which includes Turkey E-Sports Federation,
and its position in the Turkish Administration System in this context will be studied. In order to determine the
legal structure of independent sports federations, it will first be discussed whether these organizations can be
accepted as public legal entities. The legal arrangement that we will take as basis in this discussion is the Youth
and Sports Services Law No. 3289, which constitutes the legal infrastructure of the independent federations.
However, the decisions of the Constitutional Court and the Council of State regarding the said legal arrangement
shall be referred to as appropriate.
The result of the debate if Individual sports federations and in this context Turkey E-Sports Federation can be
considered as public legal entities will enable the evaluation of the legislation mentioned above in aspects of
"decentralization" and "administrative tutelage institutions”. In other words, if it is accepted that independent
sports federations are organized in the form of public legal personality, they can be defined as public institutions
in terms of Turkish administrative law. This characterization may lead to the fact that independent sports
federations are autonomous to the central administration and that the relationship between the central
administration and sports federations is an administrative tutelage relationship. This may contradict the
provisions of the aforementioned regulation, which sometimes extend the control authority of the central
administration over the independent federations up to the hierarchy authority.
Keywords: Independent Sports Federation, Public Legal Entity, Administrative Tutelage, Law, Autonomy.
JEL Codes: K00, K39, K49.
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2

ÖZET
Elektronik spor sektörü son yıllarda ortaya çıkmıştır ve hızla yayılmaktadır. Espor sektöründe ödüllerin yüksek
meblağlara ulaşması bu sektörde kariyer yapmayı genç nesil için çekici hale getirmektedir. Öğrencilerin ilgisi her
geçen gün eğitim sisteminden uzaklaşmakta espora kaymaktadır. Günümüzde birçok ergen espor kariyeri hayali
kurararak saatlerce esporla ilgili oyunlar oynarken rekabetin fazlalığı nedeniyle espor kariyeri hedefine
ulaşılamayacağı da büyük bir ihtimal olmaktadır. Profesyonel espor takımları oyuncularının sağlığı için psikologlar
ve fizyoterapistlerle çalışırken bu imkanlar espor hayali kuran ergenler için bulunmamaktadır. Yapılan
araştırmalara göre gün içinde oyun oynama süresi arttıkça akademik başarı düşmektedir. Aynı zamanda günlük 2
saatten fazla oyun oynama oyun bağımlılığı olarak görülürken, 6 saatten fazla oynama tehlikeli bağımlılık olarak
görülmektedir. Bağımlılık belirtileri gösteren bireyler sağlıklı kararlar almakta zorlanmaktadır. Uzun süre
bilgisayar oyunları oynamak bağımlılık olarak görülmekteydi fakat günümüzde oyunlar artık kariyer seçeneği
haline gelmiştir. Milyon dolarlar kazanan rol modellerin olması espor kariyerini ergenler için daha çekici hale
getirmektedir. Bu nedenle espor kariyer seçeneğinin ergenler için sağlıklı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
araştırmanın amacı esporla ilgilenen ergenlerin mesleki karar düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada
araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Çakır tarafından geliştirilen Mesleki Karar Envanteri Google
Formlar aracılığıyla hazırlanmış ve esporla ilgili bazı popüler web sitelerinin (eslgaming.com, joindota.com,
voobly.com, strategyturk.com, esportr.com) forum sayfalarında gönüllü katılımcılar için paylaşılmıştır. MKE’den
alınan yüksek puan mesleki kararsızlığı göstermektedir. MKE’nin geçerlik güvenirlik çalışması sadece lise 1
öğrencileriyle gerçekleştirildiği için bu araştırmanın örneklemi gönüllü 112 lise 1.sınıf erkek öğrenciden
oluşmuştur. Araştırmada ilk olarak ergenlerin mesleki karar düzeyleri ile MKE’nin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasından elde edilen ortalama puan tek örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Esporla ilgilenen ergenlerin
mesleki kararsızlıkları ölçüt gruba göre anlamlı dercede yüksek çıkmıştır. Ardından günlük oyun süresinin mesleki
kararsızlığa etkisini incelemek amacıyla tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Scheffe testi sonucuna göre günlük 0-2
saat oynayan ergenlerin mesleki kararsızlıkları günlük 2-6 saat oynayan ve 6 saatten fazla oynayan gruplara göre
anlamlı derecede düşük bulunurken, 2-6 saat oynayan ve 6 saatten fazla oynayan gruplar arasında anlamlı farklılık
çıkmamıştır. Son olarak yapılan iki ayrı basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre ergenlerin epsor kariyeri
yapma isteklerinin ve espor turnuvalarında ödül kazanma isteklerinin mesleki kararsızlıklarını anlamlı derecede
yordadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Spor, Espor Kariyeri, Mesleki Kararsızlık, Mesleki Karar Düzeyi, Oyun Bağımlılığı
JEL Kodları: I20, I26, I29
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ABSTRACT
The electronic sport sector has emerged in recent years and is spreading rapidly. The high level of prizes in the
esport sector makes having career in this sector attractive to the younger generation. The interest of the students
is shifting away from the education system to esports day by day. Nowadays, many adolescents are dreaming
about having esport career and play games which are related to esports for hours, so it is possible that the goal
of esport career can not be achieved due to the excessive competition. While professional esport teams work
with psychologists and physiotherapists for health of their players, these opportunities are not available for
adolescents who are dreaming of esport career. According to the researches, academic success decreases as the
playing time increases during the day. At the same time, playing more than 2 hours per day is seen as game
addiction, playing more than 6 hours is seen as addiction dangerously. Individuals with addictive symptoms have
difficulties in making healthy decisions. Playing computer games for a long time was considered to be addiction,
but nowadays, games have become a career option. The role models that earn millions of dollars make the esport
career more attractive to adolescents. For this reason, esport career option should be evaluated in a healthy way
for adolescents. The aim of this study is to determine career decision levels of adolescents who are interested in
esports. In this study, the personal information form prepared by the researcher and the Career Decision
Inventory developed by Çakır were prepared through Google Forms and shared on the forum pages of some
popular esport websites (eslgaming.com, joindota.com, voobly.com, strategyturk.com, esportr.com) for
volunteer participants. The higher score obtained from CDI indicates career indecision. As the validity and
reliability study of CDI was conducted with only high school 1st grade students, the sample of this study consisted
of 112 high school 1st grade male students. Firstly, the career decision levels of adolescents and the mean score
obtained from the validity and reliability study of CDI were compared with the one sample t test. Adolescents’
career indecison who were interested in esport were found to be significantly higher than the criterion group.
Then, one-way ANOVA was applied to examine the effect of daily play time on career indecision. According to
the Scheffe test, the career indecision of the adolescents who played 0-2 hours per day was significantly lower
than the groups who played 2-6 hours and played more than 6 hours. Finally, according to the results of two
simple linear regression analyzes, it was found that adolescents' desire to have an esport career and their desire
to earn prizes in esport tournaments significantly predicted their career indecision.

Keywords: Electronic Sports, Esport Career, Career Indecision, Career Decision Levels, Game Addiction
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ABSTRACT
Banking sector plays a crucial role in the financial system in terms of economic development of a country. The
aim of this study is to investigate the determinants of banking sector profitability in Turkey for the years between
1980 and 2017. We gather the data from the Turkish Statistical Institute (TurkStat) and The Banks Association of
Turkey. In this context we use return on assets (ROA) and return on equity (ROE) as profitability indicators and
form two models separately by taking them as dependent variables. We put both banking sector variables and
control variables as independent variables. Within this framework we employ bank size, deposit conversion ratio,
and liquidity as banking sector variables; whereas inflation rate, interest rate and exchange rate as control
variables. To examine our models, we run a Regression Analysis. According to our findings, macroeconomic
indicators such as inflation, interest rates and exchange rates play a significant role in shaping the performance
of the banking system. However, banking sector variables such as assets, efficiency and liquidity are more crucial
for profitability.
Keywords: Banking Sector, Profitability, Commercial Banks, ROA, ROE
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ABSTRACT
Turkey pursed programme based on import substitution in the 1960s and turned to domestic production and
consumption by restrictions on bringing in foreign trade. Following the stagflationary process in the 1970s,
Turkey aimed to follow the export-led growth model of the developing countries in the 1980s to reach the
developed countries. In this context, the government shifted into export promotion strategy following the
progressed made by newly industrialized countries. Accordingly, import restrictions were removed and exports
were aimed at increasing. From the 1990s onwards, foreign trade has increased enormously. This increase has
continued in the 2000s but imports have permanently increased more than exports. Turkey's import dependence
has risen significantly reflecting the openness of the domestic markets. Importation of capital and intermediate
goods has been the critical factor for Turkey's economic development. The main aim of this study is to examine
the causal relationship between export and output growth.
The dependency of import to the export in Turkey tested with a Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) method
by using monthly data 1992-2015 periods. Following empirical findings were reached in the study investigating
between 1992 and 2015: There are causality both from export to import and import to export. According to
Engle-Granger(1987) test, cointegration has been detected between export and import. As a result of DOLS
method made long term analysis, export is highly dependent on import.
Anahtar Kelimeler: Foreign Trade, Export-Led Growth, Dependency, Import Rate.
JEL Kodları: F13, F43, O24.
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ABSTRACT
The development process of developed economies has been driven by the structural change that characterized
by the shift from primary production (agriculture and mining) into manufacturing and then from manufacturing
to services. The Turkish economy starting from the 1980’s discarded the import substitution based inward
oriented development strategies and initiated outward oriented or export led growth and development policies.
Over the past four decades, Turkey implemented a wide range of reforms including liberalization of foreign trade,
relaxation of the tariff system, deregulation of the financial system and foreign investment regulations and also
experienced structural change and become part of the global markets. With this respect, this paper intends to
analyze changes in the structure of the Turkish economy by using the national input output tables of World
Input Output Database for the period of 2000 and 2014. We make use of the Chenery’s factor decomposition
method that accounts for output change from a demand side perspective. The method decomposes the output
growth of each industry into growth of domestic demand, import substitution, growth of export and
intermediate demand. Special attention is given to identifying the effects of the reforms on patterns of
economic growth and structural change in the Turkish economy. The results show that output growth was
driven by both domestic and export demand.
Keywords: Growth, Chenery’s Factor Decomposition, Structural Change, Turkish Economy
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ÖZET
Gelişmiş bölge örnekleri ekonomik büyüme bağlamında incelendiğinde, bu bölgelerde belirli sanayi dallarının
kümelendiği ya da yoğunlaştığı görülmektedir. Sanayi dallarının belirli bölgelerde yoğunlaşması iktisatçıların
dikkatini çekmiş ve onları firmaların niçin belirli bölgelerde toplandığını inceleme konusunda motive etmiştir. Bu
motivasyona bağlı olarak yapılan öncü araştırmaların bulgularına göre ekonomik faaliyetlerin belirli bölgelerde
yoğunlaşmasının temel nedeni o bölgedeki firmalara bu tip oluşumların bazı dışsal faydalar sağlamasıdır. Bu dışsal
faydalar uzmanlaşma, sektörel çeşitlilik ve yerel rekabet olmak üzere üç temel sınıfa ayrılmaktadır. Bu
dışsallıkların bölgesel büyüme üzerindeki etkisi bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı
bu farklılığın nedenlerini tespit etmektir. Bu temel amaca bağlı olarak çalışma iki tali amaç üzerine
şekillendirilmiştir: i) Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren endüstri dallarındaki dışsallıkların 2008-2016
döneminde il ekonomileri üzerine etkisini incelemek, ii) 2008-2016 döneminde Türkiye’de sektörlerin rekabet
gücünü sınai faaliyetlerdeki uzmanlaşmanın mı, sektörel çeşitliliğin mi, yoksa yerel rakabetin mi daha çok
artırdığını araştırmaktır. Bu çalışmayı mevcut literatüre göre özgün kılan nokta, endüstri dallarındaki
yoğunlaşmanın il ekonomisi üzerindeki etkisinin dönemsel olarak genişletilerek ve güncellenerek, Türkiye
ekonomisinin ve illerin ekonomisinin incelenmesidir. Projeyi özgün kılan ilgili amaç ve hedeflere ulaşmada belirli
aşamalar takip edilecektir. Bu aşamalardan ilki lokasyon oranı, Gini indeksi ve Glaeser indeksi yardımıyla endüstri
dallarının yoğunlaşma düzeylerinin hesaplanmasıdır. Son olarak, yoğunlaşma gösteren bu endüstri dallarının o
ilin ekonomisini ne yönde etkilediği panel veri yöntemi yardımıyla analiz edilecektir. Analiz bulguları ile il
ekonomisinin kalkınmasında uzmanlaşmanın mı, sektörel çeşitliliğin mi yoksa yerel rekabetin mi daha etkin rol
oynadığını tespit ederek; politika yapıcılara önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Yoğunlaşma, Rekabet, Sektörel Çeşitlilik, Uzmanlaşma, Yerel Rekabet
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ABSTRACT
While the developed regions samples are analyzed in the context of economic growth, it is seen that certain
industrial branches are clustered or concentrated in these regions. The concentration of industrial branches in
certain regions attracted the attention of economists and motivated them to examine why firms are
concentrated in certain regions. According to the findings of the pioneering researches based on this motivation,
the main reason why economic activities are concentrated in certain regions is that these formations provide
some external benefits to the firms in that region. These external benefits are divided into three main categories:
specialization, sectoral diversity and local competition. The impact of these externalities on regional growth
varies between regions. The aim of this study is to determine the causes of this difference. Based on this basic
purpose, the study is based on two secondary objectives: i) To examine the impact of externalities in the
endüstries located to 81 provinces in Turkey to provincial economy during 2008-2016 period, ii) To investigate
whether specialization, sectoral diversification or local competition increases more the competitiveness of
Turkish industries. What makes this study according to the current literature, to examine the impact on the
province economy in the concentration of industries updated and expanded periodically in Turkish provinces
economies. Specific stages will be followed in achieving the relevant goals and objectives that make the project
unique. The first of these stages is the calculation of the concentration levels of the industry branches with the
help of location quotient, Gini index and Glaeser index. Finally, the impacts of these concentrated industrial
branches on the economy of the province will be analyzed with the help of panel data method. Whether the
specialization, sectoral diversity or local competition plays a more effective role in the development of provincial
economy will be determined with the analysis findings; then policy makers will be advised.
Keywords: Industrial Organization, Competition, Sectoral Diversification, Specialization, Local Competition
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ÖZET
Çoğu gelişmekte olan ekonomi, para politikası sistemi olarak enflasyon hedeflemesini benimsemiştir. Enflasyon
hedeflemesinin merkezinde ise enflasyon beklentilerinin yönetimi yatmaktadır. Merkez bankasının başarısı, ilan
edilen enflasyon hedefleri ile enflasyon beklentilerini ne derece etkilediğine büyük ölçüde bağlıdır. Eğer
enflasyonist süreç, enflasyon beklentilerini düşürmek suretiyle, faizlerin yükseltilmesine gerek kalmadan, tersine
döndürülebilirse enflasyonu düşürmenin reel ekonomik maliyeti, diğer bir ifadeyle fedakarlık oranı minimize
edilmiş olacaktır. Böylesine başarılı bir para politikası performansı ise yalnızca kredibilite ile elde edilebilmektedir.
Kredibilite, ekonomik aktörlerin merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşabileceğine dair inancının bir
göstergesidir. Merkez bankasının kredibilitesi yükseldikçe, ekonomik aktörlerin enflasyon beklentilerini etkileme
yeteneği de bir o kadar yükselmektedir. Böylelikle kredibilite, enflasyon beklentilerinin geçmişle bağını
zayıflatarak, geleceğe dönük bir bakış açısıyla şekillendirilmesini sağlamaktadır.
Bu çalışma enflasyon hedeflemesini benimsemiş gelişmekte olan ekonomilerde kredibilitenin, enflasyon
beklentilerinin davranışı üzerindeki etkisini inceleyen literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada
öncelikle Cecchetti and Krause, (2002) tarafından geliştirilen kredibilite endeksi altı gelişmekte olan ülke için
hesaplarak (Türkiye, Brezilya, Çakya, Şili, Polonya, ve Güney Afrika) kredibilitenin enflasyon beklentileri
üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kredibilite enflasyon beklentileri üzerinde önemli
derecede etkili olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kredibilite, Enflasyon Beklentileri, Nominal Çapa, Enflasyon Hedeflemesi.
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ABSTRACT
Most emerging market central banks have adopted inﬂation targeting as their monetary policy system. The heart
of inflation targeting system is inﬂation expectations. The success of a central bank in achieving targets depends
on to the extent to which the inflation expectations are formed by the announced targets. As the credibility of
the central bank increases, its ability to affect the public expectation also increases. The public adjusts its inflation
expectations based on announced inflation target only in case of that they believe that the central bank has the
sufficiency to reach the inflation target. Credibility enables expectation to be formed in a forward-looking way
by weakening its connection with the past.
This study aims to contribute to the literature concerning the effects of credibility on monetary policy. For this
purpose, using data of six emerging inflation targeting economies (Turkey, Brazil, Czech Republic, Chile, Poland,
and South Africa), the empirical tests were carried out in order to understand the effect of the credibility on the
behavior of inflation expectation in emerging economies. The ﬁndings denote that credibility is quite relevant to
reduce inﬂation expectations and contributes to the strength of inﬂation targets being an anchor for inﬂation
expectations.
Keywords: Credibility, Inflation Expectations, Nominal Anchor, Inflation Targeting.
JEL Codes: E31, E52, E58.
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ÖZET

Globalleşen dünya ticareti gittikçe artmakta ve buna bağlı olarak da lojistik, dünya çapında önemli bir hale
gelmektedir. Türkiye’de son yıllarda gittikçe çoğalan uzman işletmeler dünya çapında lider firmalar arasına
girmek için lojistiğe ağırlık vermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu işletmelerin lider konuma gelebilmek için web
sitelerini de etkili bir şekilde kullanmaları ve müşteriler için ilgi çekici içeriklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu
çalışmada, lojistik şirketlerin web siteleri yaptıkları faaliyetler açısından değerlendirilecektir. Bu amaçla çalışma
kapsamına lojistik sektöründe varlığını devam ettiren ve Türkiye’de cirolarına göre ilk 11’e giren firmalar
değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçlara göre şirketlerin AR-GE faaliyetlerine, inovasyona çok fazla değer
vermedikleri ve Türkiye’de lojistiğin gelişimi yönünde büyük eksikliklerin olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda firmalara ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Firmaları, Web Siteleri, İçerik Analizi.
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ABSTRACT

Globalizing world trade is increasing and logistics is becoming more important in worldwide. This specialized
companies which is increasing more in recent years in Turkey are struggling to give weigh to become one of the
leading companies worldwide. In order to become a leader, businesses on topic need to use their web sites
effectively and should have interesting contents for their customers. In this study, web sites of logistics
companies will be evaluated in terms of their activities. For this purpose, on scope of this study, the logistic
companies, which is, continue to exist in the logistics sector and being in top 11 in Turkey by their turnover will
be evaluated. According to the results, it can be said that companies do not pay much attention to innovation,
and the development of logistics in Turkey have major shortcoming. In line with the results obtained, some
suggestions will be made to companies and researchers.
Keywords: Logistics, Logistic Companies, Websites, Content Analysis
JEL Codes: M30, M31, M3.
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ÖZET
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçları geçmişten günümüze sürekli olarak değişmektedir. Önceleri tüketiciyi, fiziksel
ihtiyaçlarının karşılanması tatmin etmekteyken artık tüketici, işletmelerden çok daha fazlasını beklemektedir.
Satış elemanı, fiyat, tüketicinin aradığı ürünü anında bulabilmesi, rafların yönetimi ve mağaza içindeki diğer
unsurlar tüketici üzerinde oldukça etkili olmaktadır. İşletmeler de aynı tüketiciler gibi zaman içerisinde değişime
uğramışlardır. Artık işletmeler, tüketicilere istediklerini vermenin yanında onlara plansız satın alma
yaptırabilmenin yollarını aramaktadırlar. Tüketicileri plansız satın almaya yönlendirmenin birçok yolu vardır.
Bunlardan biri etkili şekilde düzenlenmiş raflardır. Raflarda ürünlerin renklerine göre düzenlenmesi, birbirini
tamamlayan ürünlerin bir arada bulunması, ürünlerin yerleştirilirken çocukların ve yetişkinlerin ayrı ayrı
düşünülmesi ve fiyatların doğru ve tam bir şekilde raflarda yer alması gibi unsurlar tüketiciyi plansız satın almaya
yönlendirebilmektedir.
Plansız satın alma ile ilgili çalışmalar incelendiğinde plansız satın almanın genellikle mağazadaki müzik, renk ya da
fiyat gibi unsurlar ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Plansız satın alma ile raf yönetimi arasında da ilişki olmasına
rağmen bu ilişkiye yüzeysel olarak değinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada raf yönetiminin plansız satın alma
üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Çalışmanın teorik kısmında tüketici davranışının
özelliklerine, satın alma karar türlerine, plansız satın almanın tanımına, özelliklerine, türlerine, sürecine ve
etkileyen faktörlere değinilmiştir. Daha sonra mağaza içi yerleşim değişkenleri, raf yönetimi, önemi, raf
yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmı Kütahya Sera AVM
müşterileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Bu kapsamda 400 kişiye
ait anket verisi elde edilmiştir. Veri analizinde ise öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış sonrasında da değişkenlere
faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analiziyle plansız satın alma değişkeni boyutlara ayrılmazken, raf
yönetimi değişkeni mağaza içi raf yerleşimi ve düzeni, rafların idaresi ve mamul teşhiri, etiket kullanımı ve
yönetimi olmak üzere 3 boyuta ayrılmıştır. Raf yönetimi boyutlarının plansız satın alma üzerindeki etkisini test
etmek için de regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda raf yerleşimi ve düzeni boyutu ile etiket
kullanımı ve yönetimi boyutlarının plansız satın alma üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu
ancak rafların idaresi ve mamul teşhiri boyutunun ise plansız satın alma üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle mağazalarda koridorlar genişletilebilir, raflar
alışveriş yapmayı kolay hale getirecek şekilde tasarlanabilir ve ürünler müşterilerin kolaylıkla ulaşabileceği
yükseklikte ayarlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Plansız Satın Alma, Tüketici Davranışları, Raf Yönetimi, Satın Alma, Mağaza Atmosferi
JEL Kodları: M31, L81, M39
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ABSTRACT
The requests and needs of consumers are constantly changing from past to present. At first the consumer was
satisfied as their physical needs were covered , but now the consumer expects much more from businesses. The
salesperson, the price, the consumers finding the product he wants on time, shelf management and the other
factors in the store are quite effective on the consumer. Businesses have also changed over time just like the
consumers. Now businesses are looking for ways to make impulsive buyings as well as giving consumers what
they want. There are many ways to direct consumers to impulsive buying. One of these is the effectively arranged
shelves. Factors such as arranging the products on the shelves according to their colours, coexistence of
complementary products, considering the children and adults separately when placing the products and placing
accurate and complete prices on the shelves can lead the consumer to impulsive buying.
When studies related to impulsive buying are examined, it is emphasized that impulsive buying is usually
associated with the factors such as music, colour or price in the store. Although there is a even relationship
between impulsive buying and shelf management, this relationship is discussed superficially. Therefore, in this
study, it is aimed to investigate whether shelf management is effective on impulsive buying. In the theoretical
part of the study, the characteristics of consumer behavior, the types of purchasing decisions, the definition of
impulsive buying, the characteristics, types, process and the factors affecting it are mentioned. Then, in-store
placement variables, shelf management, importance and in shelf management factors to attention are examined.
The application part of the study was carried out on Kütahya Sera shopping mall customers. Data were collected
using survey method. In this context, survey data of 400 people was obtained. In data analysis, firstly reliability
analysis was performed and then factor analysis was applied to variables. As a result of this factor analysis
whereas the impulsive buying wasn’t divided into dimensions, shelf management variable was divided into three
dimensions as in store shelf placement and layout, shelf management and product display, label usage and
management. Regression analysis was also performed to test the effect of shelf management dimensions on
impulsive buying. As a result of the regression analysis, it was concluded that shelf placement and layout
dimensions and label usage and management dimensions had a statistically significant effect on impulsive
buying, but that the shelf management and product display size did not have a statistically significant effect on
impulsive buying. According to this result, the corridors in the stores can be expanded, the shelves can be
designed to make shopping easier and the products can be designed according to the customers reaching easily.
Keywords: Impulsive Buying, Consumer Behavior, Shelf Management, Purchasing, Store Atmosphere
JEL Classification: M31, L81, M39
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ÖZET
Son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber insanların birbirleriyle olan iletişimini önemli derecede etkileyen sosyal
medya adı altında her yaş kitlesini etkileyen bir kavram ortaya çıktı. Sosyal medya; özellikle iş dünyasını
ilgilendiren birtakım yenilikleri beraberinde getirdi. Sosyal medyayı iyi kullanabilen işletmeler bu sayede ulaşmak
istedikleri hedef kitleye daha çabuk ve çok daha düşük maliyetle ürünlerini tanıtabilme fırsatlarını yakaladı. Eski
zamanlarda gazete, televizyon, radyo gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan reklamlar günümüzde yerini sosyal
medya pazarlamasına bıraktı.
Lojistik, küreselleşmenin etkisiyle birlikte, hızla gelişmiş teknoloji ve artan nüfusla doğru orantılı olarak önemi
artan bir kavramdır. Modern işletmecilikte değer yaratmış temel fonksiyonlardan birisi de lojistiktir. Bu
çalışmada, Capital 500: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketinde yer alan 11 lojistik firmasının sosyal ağlardaki
faaliyetleri içerik analizi yöntemiyle ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Lojistik, Lojistik Firmaları, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya, İçerik Analizi.
JEL Kodları: M30, M31, M37.
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ABSTRACT
In recent years, with the advancing technology, social media, which affects people's communication with each
other significantly started affecting every age group. Social media; especially brought a number of innovations
about the business world. The companies that can use the social media well have had the opportunity to
introduce their products to the target group they want to reach more quickly and with much lower cost. In the
past, newspapers, television, radio and other means of communication have been replaced by advertising and
social media marketing today.
Logistics, together with the impact of globalization, is a concept that is rapidly increasing in importance in line
with the rapidly increasing technology and increasing population. Logistics is one of the basic functions that have
created value in modern business. In this study, 11 logistic companies in Capital 500:Turkey’s Largest Company
500 social media activities with content analysis are addressed.
Keywords: Logistics, Logistics Companies, Social Networks, Social Media, Content Analysis.
JEL Codes: M30, M31, M37.
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ÖZET
Havacılık sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermektedir. Hatta son on yılda
ülkemizdeki sektörel büyüme oranları dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Havacılık sektöründeki
gelişmeler neticesinde altyapı yatırımlarının yanı sıra sektörde istihdam olacak yetenekli ve yetkin personelin de
sayıca artması, gelecek yıllara ilişkin beklentilerde istihdama yönelik kapasite sorunlarının yaşanmasını önleyecek
bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde havacılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen projelerin ve
üretimlerin yanı sıra sektörel eğitimde de bölgesel güç olma arzusu bulunmaktadır. Ancak tüm bu gelişmelere
rağmen sektördeki kadın istihdamı istenen düzeyin altında gerçekleşmektedir. Dünya genelinde havacılık
sektöründe kadın istihdamında toplumsal cinsiyet dengesinden uzak bir durum mevcuttur. Sektörde kadın
istihdamının yoğun olduğu meslek kabin memurluğudur. Bu meslek grubu haricinde diğer dallarda kadın personel
sayısının oldukça az olduğunu söylemek mümkündür. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüz toplumu, cinsiyet
adaletsizliğinden uzaklaşarak tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de kadın istihdamına önem
vermelidir. Bu kapsamda erkek egemen olarak adlandırılan havacılık sektörünün daha pembe, daha adil ve daha
şeffaf bir istihdam alanına dönüşmesi için toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanmasına yönelik çeşitli politikalar
üretilmelidir. Bu çalışmada havacılık sektöründe kadın istihdamını engelleyen faktörler irdelenmiş ve kadınların
sektördeki istihdamının artmasına yönelik öneriler belirlenmiştir. Ayrıca, örneklemi havacılık personeli olan
erişime açık 51 lisansüstü tez incelenerek araştırma sonuçlarında cinsiyet değişkeninin ne oranda analiz edildiği
sorusuna cevap aranmıştır. Bununla birlikte, 2018 ÖSYM verileri neticesinde havacılık ve ilgili programlara
yerleşen öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları incelenmiştir. Son olarak, ülkemizdeki havacılık ile ilgili lisans
programlarında faaliyet gösteren akademisyenlerin cinsiyete göre dağılımları da ortaya çıkarılmıştır. Yapılan
betimleyici incelemeler sonucunda, lisansüstü tezlerde cinsiyet değişkeninin yüzeysel olarak ele alındığı, bazı
çalışmalarda ise değerlendirilmediği saptanmıştır. 2018 yılı ÖSYM yerleştirme verileri neticesinde, incelenen 10
lisans programının tamamında erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısından fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca, havacılık ve ilgili programlarda görev alan akademisyenlerin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde
erkek egemen bir yapının var olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havacılık, Toplumsal Cinsiyet Dengesi, Kadın istihdamı, Akademisyenler, Lisansüstü Tezler
JEL Kodları: M12, M54, M59
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ABSTRACT
Aviation industry demonstrates rapid development in our country as the world. Especially, sectoral development
rates in Turkey were actualised over the world average. According to the aviation sector’s developments and
infrastructure investments, enhancement of skilled and talended staff who may employ in the industry is
evaluated as the precaution element to solve capacity problems about employment. In our country, in addition
to aviation sector projects and productions related goals, it is also aimed to have a regional power in sectoral
education. Despite of these developments and expectations, women employment in the industry is under the
desired level. Women employment in aviation industry has a gender inequality worldwide. Women are generally
employed as a cabin crew member in the sector. It is possible to say women employment is at the low level in
aviation related professions except of cabin attendant. It should be focused on women employment in the
aviation sector to minimise gender inequality in today’s knowledge era. In this context, it should create new
policies to transform the male-dominant sector as more pink, fair and transparent. In this study, factors that
prevent women employment in aviation industry were investigated. Moreover, it was determined suggestions
to increase women employment rates in the sector. Besides, it was worked on 51 postgraduate thesis (open
access) that has the aviation related samples to reveal out the assessment of gender variable in the findings of
the analysis. In addition to this, accordance with 2018 ASPC results, it was tried to find out distribution of students
in aviation related programs based on gender. Finally, it was examined the academicians’ distribution in the
aviation related departments based on gender. Findings showed that gender related analysis were not evaluated
detailed in most of postgraduate thesis. Moreover, reference to 2018 ASPC resuts, it was determined that male
student are more than female students in the 10 aviation related bachelor’s degree programs. Furthermore, it
was found that aviation related departments and programmes in the universities have a male-dominant
academician profile.
Keywords: Aviation, Gender Balance, Women Employment, Academicians, Postgraduate Thesis
JEL Codes: M12, M54, M59
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki inovasyon performansının çevresel bozulma üzerindeki
etkilerini panel veri analizi ile araştırmaktır. Ekonomik gelişme ile çevresel bozulma arasındaki ilişkiye dair ilgili
literatürün büyük bir kısmı söz konusu ilişkiyi gelir düzeyi ile çevre kirliliği çerçevesinde ele almışlardır. Buna göre,
belirli bir eşik düzeye kadar, gelir ile çevresel bozulma arasındaki ilişki pozitif yönlü iken bu düzeyin aşılmasının
ardından negatif yönlü bir ilişki söz konusu olmaktadır. Bu çalışma ise, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli
bir itici gücü olan inovasyon performansının çevresel bozulma üzerindeki etkisini Avrupa Birliği özelinde
incelemektedir. İnovasyonu temsilen sırasıyla yerleşikler tarafından yapılan patent başvuruları ve yerleşik
olmayanlar tarafından yapılan patent başvuruları esas alınmıştır. 2000-2013 dönemi için 20 AB ülkesinin ele
alındığı analiz sonuçlarına göre, belirli bir düzeye kadar yerleşikler tarafından yapılan patent başvurularında
(ulusal inovasyonda) meydana gelen artışlar karbon dioksit emisyonunu artırmakta, ancak daha sonra ise azaltıcı
bir etki yaratmaktadır. Kısaca, ters-U biçimli bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Yerleşik olmayanlar tarafından
yapılan patent başvurularının (ulusal olmayan inovasyon) etkilerine bakıldığında ise ulusal inovasyonla benzer bir
şekilde başlangıçta bu inovasyon türü arttıkça çevresel bozulmanın arttığı görülmektedir. Ancak ulusal
inovasyondan farklı olarak, ulusal olmayan inovasyon belirli bir düzeyden sonra negatife dönen bir etki
göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle, ulusal olmayan inovasyon açısından çevresel bozulmayı azaltıcı bir etki
ortaya çıkmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Çevre Ekonomisi, Avrupa Birliği, Panel Veri analizi.
JEL Kodları: O30, O53, O55
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effects of innovation performance of the European Union (EU)
countries on environmental degradation via a panel data analysis. The existing literature on the relationship
between economic development and environmental degradation mostly dealt with the issue on the basis of
income level and environmental pollution. According to these studies, until a certain threshold level, the
relationship between income and environmental degradation is positive while beyond the threshold a negative
relationship arises. The present study investigates the impact of innovation performance which is a substantial
driving force for economic growth and development on environmental degradation for the European Union. The
number of residential and non-residential patent applications are used to represent innovation. According to the
empirical analysis covering 20 EU countries between 2000-2013 period, increases in the number of residential
patents (domestic innovation) raise carbon dioxide emission level until a certain threshold level but then start to
reduce it. Briefly, the relationship shows an inverted U-shape picture. Similar with domestic innovation, increases
in the number of non-residential patents (foreign innovation) raise environmental degradation. However, as
distinct from domestic innovation, the impact of foreign innovation does not become reversed. In other saying,
foreign innovation does not have a negative effect on environmental degradation even in the long run.
Keywords: Innovation, Environmental Economics, European Union, Panel Data Analysis
JEL Classifications: O30, O53, O55
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ÖZET
Bu çalışmanın genel amacı, 2006 yılının dördüncü çeyreği ile 2019 yılının birinci çeyreğinde Türkiye’de ekonomiye
önemli ölçüde etkide bulunan sanayi üretim endeksi zaman serisinin genel, mevsimsel ve yapısal kırılmayı dikkate
alan birim kök testleri ile durağanlığının araştırılmasıdır. Sanayi üretim endeksi zaman serisinin grafiği
incelendiğinde serinin mevsimsellik içerdiği gözlenmiştir. Mevsimsel birim kök testlerinden biri olan HyllebergEnger-Granger-Yoo testi uygulandığında serinin sıfır frekansında mevsimsel olmayan, yarı yıllık ve çeyrek yıllık
frekanslarında mevsimsel birim kök içerdiği belirlenmiştir. Mevsimsellik içeren zaman serisine genel ve yapısal
kırılmalı birim kök testleri uygulanarak serinin durağanlığı incelenmiştir. Genel birim kök testlerinden yaygın
olarak kullanılan Augmented Dickey Fuller birim kök testi sonucunda sanayi üretim endeksi zaman serisi 𝐼(2)
olarak bulunurken Phillips-Perron birim kök testinde 𝐼(1) şeklinde elde edilmiştir. Yapısal kırılmayı dikkate alan
Zivot-Andrews test sonucuna göre ilgili seri 𝐼(2) olarak bulunurken Lee-Strazicich testinde 𝐼(1) olarak elde
edilmiştir. Mevsimselliği dikkate almayan genel ve yapısal kırılmalı birim kök testlerinde serinin durağanlığı ile
ilgili farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanayi Üretim Endeksi, Mevsimsellik, Mevsimsel Birim Kök, Durağanlık, Yapısal Kırılma
JEL Kodları: C32,C50, L60
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ABSTRACT
The overall objective of the study, found in 2019 with the fourth quarter of 2006 significantly impact the
economy in Turkey in the first quarter industrial production index throughout the time series, to
investigate the stability with seasonal and structural breaks into account the unit root tests. Industrial
production index time series graph, was observed to contain serine seasonally examined. When the HyllebergEnger-Granger-Yoo test, which is one of the seasonal unit root tests, wasapplied, it was found that the series
contained seasonal unit roots in the non-seasonal, semi-annual and quarterly frequencies at zero
frequency. Seasonal consistency of the series was examined by applying general and structural breaking unit root
tests. As a result of the Aumented Dickey Fuller unit root test commonly used in general unit root tests, industrial
production index was found as time series 𝐼(2), while Phillips-Perron unit root test was obtained as 𝐼(1).
According to the Zivot-Andrews test result which takes into account the structural break, the related series is
found as 𝐼(2) while the Lee-Strazicich test is obtained as 𝐼(1). In the general and structural breakdown unit root
tests that did not take into account the seasonal differences, different results were obtained regarding the
stability of the series.
Keywords: Industrial Production Index, Seasonally, Seasonal Unit Root, Stationary, Structural Break
JEL Kods: C32,C50, L60
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BÜYÜME VE NÜFUS YOĞUNLUĞU’NUN KARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ
ANALİZİ
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB)’ne aday konumunda olan ülkelerin yenilenebilir enerji tüketimlerinin,
ekonomik büyüme seviyelerinin ve nüfus yoğunluklarının sahip oldukları karbon emisyonu üzerindeki etkisini
analiz etmektir. Araştırma kapsamında, 2005-2014 yılları arasındaki dönem baz alınarak yıllık verilerden
yararlanılmış ve panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Panel veri analizinin gerçekleştirildiği araştırmanın
sonucunda, aday ülkeler için ele alınan değişkenlerden yenilenebilir enerji tüketiminin ülkelerin sahip olduğu
karbon emisyonu üzerinde anlamlı bir etkiye sahipken nüfus yoğunluğu ve ekonomik büyümenin ise herhangi bir
anlamlı etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ekonomik Büyüme, Nüfus Yoğunluğu, Karbon Emisyonu, Panel Veri Analizi
JEL Kodları: C10, F40, O40
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the effect of renewable energy consumption, economic growth and population
densities on the carbon emissions of the candidate countries of the European Union (EU). In the paper, annual
data are used for the period between 2005-2014 and panel data analysis is performed. As a result of the panel
data analysis, it is concluded that renewable energy consumption is found to have a significant effect on carbon
emissions of countries whereas population density and economic growth do not have any significant effect.

Keywords: European Union, Economic Growth, Population Density, Carbon Emissions, Panel Data Analysis
JEL Classfications: C10, F40, O40
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ÖZET
Sanayi Devrimi’nden beri sanayileşme hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Teknolojinin kullanımı daha yaygın hale
geldikçe üretim ihtiyacı artmaktadır. Çünkü teknolojinin gelişimi insanlar için yepyeni bir üretim tarzı
belirlemektedir. Gelişen teknoloji çoğu şirketin bir rekabet içerisinde olmalarına yol açmaktadır. Dünya çapında
birçok başarılı girişime sahip olan Tüpraş başarı konusunda istikrar göstermektedir ve yaptığı birçok çalışma ile
adını dünyaya duyurmuştur. Üretimde doğru karar vermek başarıya giden yolda çoğu firma için bir ön koşuldur.
Her ne kadar aynı işletme olsa bile şubeler arasında farklılıklar görüleceği açıktır. Çünkü şubeler; depolama
kapasitesi, işleme kapasitesi, personel sayısı ve satış miktarı gibi birçok sebepten dolayı birbirlerinden farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklara rağmen başarılı bir görünüm sergilemek için yüksek performansla üretim
yapılması önemli bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan Tüpraş rafinerilerinin girdi ve çıktı verileri
belirlenerek veri zarflama analizi yapılmıştır. Bu analiz için Gams optimizasyon programından faydalanılmıştır.
Elde edilen sonuçlarla farklı şehirlerdeki rafineriler arasında hangilerinin düşük ya da yüksek performansa sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak, çok kriterli karar verme sistemi olan Topsis metodu ile analiz yapılarak
elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, mevcut olan işletmede üretim yeri
sayısında artış sağlanmak istendiği takdirde riske girmeden performans durumları arasında karşılaştırmalar
yapılmasına yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirmesi, Veri Zarflama Analizi, Veri, TOPSIS Metodu
JEL Kodları: C02, C80, D70
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ABSTRACT
Since the Industrial Revolution, industrialization has been spreading quickly. As the use of technology becomes
more common, the need for producing increases. Because the improvement of technology determines a brand
new product style for people. Developing technology leads many companies to be in a competition. Tüpraş,
which has many successful initiatives around the world, has shown stability in terms of success and has made its
name known to the world with many studies. Making the right decision in production is a prerequisite for most
companies on the road to success. It is clear that there will be differences between the branches even if the
same businesses. Because the branches differ from each other for many reasons such as the storage capacity,
processing capacity, the number of staff and the number of sales. Despite these differences, high performance
production is an important factor to show a successful appearance. In this study, data envelopment analysis was
performed by determining the input and output data of Tüpraş Refineries which are located in Turkey. Gams
optimization program was used for this analysis. With the results obtained, it has been concluded that among
the refineries in different cities which ones had low or high-performance. In addition, Topsis method which is a
multi-criteria decision-making system was used to analyze and compare the results. The aim of the study is to
help to make comparisons between performance situations without risk if there is an increase in the number of
production areas in the existing businesses.
Keywords: Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Data, TOPSIS Method
JEL Codes: C02, C80, D70
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to explore the dimensions of consumer based brand equity for the white goods of VESTEL
brand by using Exploratory Factor Analysis (EFA) method. Exploratory Factor Analysis method is a statistical
method for identifying the structure underlying measured (or observed) variables which are usually called items.
Following the definition of Aaker’s (1991) brand equity concept, a sample of 237 X generation individuals from
Bursa was surveyed face to face in February 2019 in order to determine an underlying factorial structure of brand
equity. Exploratory Factor Analysis with promax rotation was performed. Depending on the sample results,
three-factor solutions obtained X generation sample of Bursa. Results suggest that perceived quality, brand
loyalty and brand awareness/associations are the determinants of brand equity for the white goods of VESTEL
brand.
Keywords: Brand Equity, Perceived Quality, Brand Loyalty, Brand Awareness/Associations, Exploratory Factor Analysis.
JEL Classfications: M30, M31, C38.
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ABSTRACT
This research aims to investigate the effectiveness of village fund fraud prevention models by analyzing the
implementation of the Fraud Early Warning System (FEWS) and whistleblowing system to good village
governance towards clean government. This study used a descriptive qualitative research method by conducting
interviews to explore more information about the problems of preventing village fund fraud. The paradigm used
is the interpretive and methodology paradigm used to express meaning is phenomenology to describe and
explain how behavior in the implementation of FEWS and the whistleblowing system against village fund fraud.
Determination of informants was carried out with a sequential technique, namely all village officials and
communities involved in managing the process of allocating village funds in Sumowono Subdistrict, Central Java
Province, Indonesia as research informants. This study shows that in managing village fund fraud, complaints
about village fund fraud were mainly driven by courage from the local community in their respective villages. The
strategy to reduce fraud is to provide opportunities for the community to implement FEWS and the
whistleblowing system as a preventive strategy to prevent village fund fraud. FEWS and wshistleblowing system
activities in village funds also face various challenges. The implementation of the FEWS and the effective
whistleblowing system, the fraudsters will think again whether to continue fraud or cancel the behavior.
Keywords: Fraud Early Warning System, Whistleblowing System, Village Fund Fraud.
JEL Classfications: H12, H70, M40.
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ABSTRACT
In this paper, we try to establish a relationship between the exchange rate fluctuations and foreign direct
investment in Pakistan. In order to relate the two variables, we apply unit root analysis, cointegration, VECM,
ARCH/GARCH and Granger causality test on our data. These tests, combined,are superior tools at measuring and
analyzing long-term fluctuating data. Our time series data sample includes all the relevant monthly
macroeconomic indicators from the year 2004 to 2017 collected from Economic Surveys of Pakistan, SBP and
WDI. The results of our study do support a positive relationship between FDIs and exchange rate fluctuations.
Results show that for every 1 rupee decrease on exchange rate FDI increase by a factor of 0.61. On the other
hand, it is observed that foreign direct investment in Pakistan has historically been dependent on various political
and financial factors. Political factors include political stability in the region, democratic transitions, foreign
investments such CPEC and the country’s role in the war against terrorism. Financial factors that were found to
have an impact on Pakistan’s FDI include exchange rate, exchange rate volatility, inflation and ease of doing
business.
Keywords: Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Exchange Rate Volatility, Inflation.
JEL Classification: E22, G24, O16
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ABSTRACT
Disregarding the absence of any solid experimental study building up the causal association between Inflation,
Foreign direct investment and Economic growth in Pakistan the Inflation has been focusing on fiscal strategy at
decreasing Inflation with a definitive point of accomplishing high and feasible monetary development. This
requires this study which looks to investigate linkages between INF,FDI and ECONOMIC GROWTH in Pakistan
utilizing annual time series data covering the period 1974 to 2014.The study utilizes the Cointegration approach
by the ARDL model (Bahmani and Nasir, 2004; Pesaran, 2001) to exactly look at the connections and directional
connections between the variables. The study finds that GDP GROWTH relates positively and negatively with
Foreign Direct Investment and Inflation separately both over the Long run and short run. The relationship
amongst INF and FDI is emphatically positively. Besides, bidirectional causality was set up between GDP growth
and FDI, Whiles, unidirectional causal connections were found from GDP and FDI to INF. There was no directional
causal relationship INF to GDP and FDI. At long last, a unidirectional causality was found running from GDP to
INF. All causal connections were factually critical. The More consideration ought to be paid to the GROWTH of
yield on INF in view of the unidirectional causality running from genuine GDP GROWTH to INF. More elevated
level of yield growth is extremely crucial to guarantee price stability .In this manner, for the battle against INF to
win, strategies ought to be equipped towards tending to the genuine ECONOMIC components that block GDP
GROWTH in Pakistan. To keep up a reasonable ECONOMIC GROWTH, PAKISTAN must be empowered and
bolstered to pull in more FDI to stimulate growth.
Keywords: Inflation, Foreign Direct Investment, Economic Growth.
JEL Classification: E22, G24, O16
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ABSTRACT
Twin deficit hypothesis underlines the possible relations between budget deficit and current account deficit. In
the literature, traditional Keynesian theory have stated to the budget deficits as the major cause of the trade
deficits, the Ricardian Equivalence proposition, have argued that the deficits are not really twins.
In this paper the relationship between foreign trade balance and current account balance is researched by using
yearly data for 2003 and 2017 periods in OECD. We employ panel methods to test for unit roots and panel
regression analysis to detect relationship among the variables. We find evidence of an interaction between
current account deficit and savings-investment deficit.
Keywords: Twin Deficit Hypothesis, Budget Deficit, Current Deficit, Trade Deficit, Panel Regression
JEL Codes: C22, E6, F32.
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ABSTRACT
Pesantren is an Indonesian traditional education institution based on Islamic values or often called traditional
pesantren. It initially focuses on learning that is only limited to morality and politeness values, which make
pesantren considered backward in the academic side and science by Indonesian society. However, at the
beginning of the twentieth century, there was a term 'modern' pesantren which combined moral, academic and
scientific values as the learning focus, such as communication, collaboration, critical thinking, creativity and
innovative skills that make its graduates ready to face twenty-first-century challenges. This paper tries to portray
on how pesantren, both traditional and modern pesantren, prepares and navigates their students to master the
twenty-first-century skills namely communication, collaboration, critical thinking, and creativity to tackle future
challenges. The researchers conducted interviews with nine students of Faculty of Islamic Studies, Universitas
Islam Indonesia who previously spent their high school years in either traditional or modern pesantren. We are
finding that pesantren although the types, traditional and modern will strive the world's dynamic, since
pesantren's core values have successfully shaped attitudes and disciplines of it is alumni, and the involvement in
religious teaching in pesantren is essential and undebatable because it is the foundation of all knowledge taught.
This research will provide valuable information regarding pesantren responding to modernity as Islamic
education is supposed to consider the improvement of the learning process within preparing it is alumni to face
the twenty-first-century challenges without forgetting it is identity.
Keywords: Pesantren, Traditional, Modern, Twenty-First Century Skills
JEL Classification: P36, P39, P46
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ABSTRACT
Qur’anic Kindergarten or Taman Pendidikan Al Quran (TPA) is a non-formal education institution presented to
be a place for Quranic learning for early childhood in Indonesia. The community well knows Taman Pendidikan
Al-Quran and spread throughout the regions in Indonesia. In this case, the culture of the surrounding community
is very influential on how the TPA system works. In this paper, the researchers made the TPA Al-Muhtadin in the
village of Turen and TPA Al-Hidayah in the village of Besi, Special Region of Yogyakarta, as the object of research
to analyze in depth how the culture of the community around TPA affects the TPA system, both have different
cultural backgrounds even though in the same province. This research uses qualitative research method that
describes things about how the culture influences TPA’s system. The technique of collecting this data by using
the method of observation and interview. The researcher found that the culture of the community around the
TPA had a significant influence on the TPA’s system work in the aspect of management, teaching, learning, and
behavior. This research provides and explains valuable information about how the community and the
surrounding culture influence the course of the TPA system and in-depth information about the TPA itself which
is one of the typical Indonesian non-formal educational institutions.
Keywords: Qur’anic Kindergarten, Culture, Comunity, Influence, Koranic Education
JEL Classification: P36, P39, P46
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ÖZET
Uzmanlaşmanın mı, sektörel çeşitliliğin mi yoksa yerel rekabetin mi bölge ekonomilerinin kalkınmasında daha
başarılı oldugu iktisatçılar arasında süregelen bir tartışmadır. Marshall (1890), yakınlığın sektör içi bilgi aktarımını
desteklediğine, girdi ve çıktıların nakliye maliyetlerini düşürdüğüne ve firmaların daha verimli bir iş piyasasından
yararlanmasını sağladığına dair inancından dolayı bölge ekonomilerinin kalkınmasında uzmanlaşmanın daha
başarılı olduğunu öne sürmektedir. Jacobs (1969), bölgesel kalkınmanın temel itici gücü olarak sektörel çeşitliliğin
üstünlüğüne inanmaktadır. Bunun nedeni olarak işbölümünün çeşitliliği ne kadar fazla olursa ekonomilerin mal
ve hizmet üretme kapasitesinin o ölçüde yüksek olacağına dair görüşüdür. Bu tartışmanın çıktılarını birlikte
değerlendiren Porter (1990) bu iki görüşü sentezlemiştir. Porter (1990)’a göre, bölgesel kalkınma için
uzmanlaşmanın yanında yerel rekabet de önemlidir. Ayrıca Porter (1990), rekabet edebilirlik modellerinde
bölgeden bölgeye çarpıcı farklılıklar da olabileceğini gözlemlerine dayanarak ileri sürmektedir. Bu görüşler
doğrultusunda bu çalışmada Türkiye’de yer alan 81 ilin uzmanlaşma, sektörel çeşitlilik ve yerel rekabet
düzeylerinin haritalandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmanın ilk aşamasında 2008
ve 2016 yıllarına ait Türkiye’de yer alan 81 ilin uzmanlaşma, sektörel çeşitlilik ve yerel rekabet düzeyleri
hesaplanacaktır. Uzmanlaşmanın hesaplanmasında lokasyon oranı ve Herfindahl Hirschman indeksinden,
sektörel çeşitliliğin hesaplanmasında Gini indeksinden, yerel rekabetin hesaplanmasında Glaser indeksinden
yararlanılacaktır. Hesaplamaların ardından Geoda programı yardımıyla Türkiye’de yer alan 81 ilin 2008 ve 2016
yıllarına ait uzmanlaşma, sektörel çeşitlilik ve yerel rekabet düzeyleri haritalar yardımıyla gösterilecektir. Bu
çalışma sonucu elde edilecek bulgularla 2008 yılından 2016 yılına Türkiye’de yer alan 81 ilin uzmanlaşma, sektörel
çeşitlilik ve yerel rekabet düzeylerindeki değişmeyi göstermesi ve yıllar arasında karşılaştırma yapılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Yoğunlaşma, Rekabet, Sektörel Çeşitlilik, Uzmanlaşma, Yerel Rekabet
Jel Kodları: L00, L22, L25
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INVESTIGATION OF THE TURKISH PROVINCES IN TERMS OF SPECIALIZATION, SECTORAL
DIVERSITY AND LOCAL COMPETITION
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ÖZET
It is an ongoing debate among economists whether specialization, sectoral diversity or local competition is more
successful in the development of regional economies. Marshall (1890) argues that specialization in the
development of regional economies is more successful because of the belief that proximity promotes intra-sector
information transfer, lowers transportation costs of inputs and outputs and enables firms to benefit from a more
efficient labor market. Jacobs (1969) believes in the superiority of sectoral diversity as the impetus of regional
development. The reason for this is that the greater the diversity of division of labor, the greater the capacity of
economies to produce goods and services. Porter (1990), who evaluated the outcomes of this discussion
together, synthesized these two views. According to Porter (1990), local competitiveness is important as well as
a specialization for regional development. Porter (1990) also suggests that there may be striking differences in
competitiveness models from region to region. In this study with the line of these views in order to aim the
mapping specialization, sectoral diversity and local competition levels of 81 provinces which are located in
Turkey. In order to achieve this aim, specialization, sectoral diversity and local competition levels of 81 provinces
will be calculated in the first stage of the study. Location quotient and Herfindahl Hirschman index will be used
in the calculation of specialization, Gini index will be used in the calculation of sectoral diversity and Glaser index
will be used in the calculation of local competition. Following the calculation; specialization, sectoral diversity
and local competition levels of 81 provinces located in Turkey will be shown with the help of Geoda program.
The findings of this study intended to compare between specialization, sectoral diversity and local competition
levels from 2008 to 2016 and to detect the development.
Keywords: Industrial Organization, Competition, Sectoral Diversification, Specialization, Local Competition
Jel Codes: L00, L22, L25
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TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIK SORUNU, CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR
TESTİ YAKLAŞIMI
Utku ALTUNÖZ
Sinop Üniversitesi, Sinop Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Sinop, utkual@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biri olan cari işlemler açığının sürdürülebilir olup
olmadığını ve finansman kalitesini test etmektir. Bu amaçla 1994: Q1-2018: Q2 periyodu için cari açığın doğrudan
yatırım, kamu ve TCMB'ye ait toplam dış borç stoku, özel sektör finansal ve finansal olmayan sektörler toplam dış
borç stoku ve portföy yatırımları değişkenleriyle ilişkisi sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre uzun dönemde cari açığın düşürülmesinde en güçlü etkiye sahip değişken doğrudan yatırımlardır. Daha
sonra portföy yatırımları gelmektedir. Cari açığın azaltılmasında kamu borçlanmasının uzun dönemde etkisi
olduğu fakat ve özel sektör borçlanmasının etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem sonuçları da uzun
dönem sonuçlarını destekler niteliktedir. Hata düzeltme katsayısının beklentilere paralel olarak negatif çıkması,
kısa dönemli dengesizliklerin uzun dönemde ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Finansman Kalitesi, Sürdürülebilirlik
JEL Kodları: E60, E63, F10
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TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM, AND SUSTAINABILITY OF CURRENT
ACCOUNT DEFICIT FINANCING: LIMIT TESTING APPROACH
Utku ALTUNÖZ
Sinop Üniversitesi, Sinop Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Sinop, utkual@hotmail.com

ABSTRACT
The aim of this study is to test whether the current account deficit in Turkey's economy is sustainable and the
quality of financing the deficit. For this purpose, 1994: Q1-2018Q2 period, relationship with current account
deficit and direct investment, public and CBT total external debt stock, private sector financial and non-financial
sectors total external debt stock and portfolio investment variables were tested by ARDL bound test approach.
According to the results of the analysis, it is the variable direct investments that have the strongest effect in
reducing the current account deficit in the long term. Then, portfolio investments come. And also, it has been
concluded that public borrowing has a long-term impact in reducing the current account deficit and that private
sector borrowing has no effect. Short-term results also support long-term results. The negative correction of the
error correction factor in parallel with the expectations means that short term imbalances will disappear in the
long term.
Keywords: Current Account Deficit, Financing Quality, Sustainability
JEL Classification: E60, E63,F10

-219-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
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ÖZET
Günümüzde ulaşım sektörü dünya ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. İkinci dünya savaşından sonra hava
ulaşımı hızlı bir gelişme göstermiştir. Havacılık sektörü sivil ve askeri havacılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Sivil
havacılık kolu yolcu ve kargo taşımacılığını içine alan ticari havacılık; ziraat, gözlem, arama kurtarma çalışmalarını
içine alan hava çalışmaları ve 5700 kg altındaki ağırlığa sahip tüm hava taşıtlarını(askeri ve tarifeli uçuşlar hariç)
içine alan genel havacılık faaliyetleri ile geniş bir yelpazeye sahiptir. Türkiye ise Sivil havacılık sektörü açısından,
Dünya’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu alanda açılan üniversitelerle birlikte etkinliği artan
sektör üzerinde sayısız araştırma yapılmış, kitaplar ve makaleler yayınlanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de sivil
havacılık üzerine yazılan Ulusal Tez Merkezi’nin verileri ile elde edilen tezler incelenmiştir. Verilerin analizinde,
sivil havacılık üzerine yapılan tezlerin yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu ve tezin yapıldığı yıl gibi
değişkenler ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar için çeşitli öneriler ve bulgular tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Ulaşım, Profil Analizi, Alan Araştırması, Ulusal Tez Merkezi
Jel Kodları: M10, L91, L93
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ABSTRACT
Today, transportation sector has an important share in world economy. After the Second World War, airline
transportation showed a rapid development. The aviation sector is divided into civil and military aviation. Civil
aviation sector has a wide range with commercial aviation including passenger and cargo transportation, aerial
activities including agriculture, observation, search and rescue operations and general aviation activities covering
all aircraft weighing less than 5700 kg (excluding military and scheduled flights). Turkey in terms of the civil
aviation sector, has become one of the fastest growing countries in the World. Numerous researches, books and
articles have been published on the sector, which has increased effectiveness with the universities opened in this
field. In this study; Thesis data were examined which obtained by the National Thesis Center datas on civil
aviation in Turkey. In the analysis of the data, variables such as university, institute, department, subject and
year in which the thesis was made were investigated. At the end of the study, various recommendations and
findings for the researchers will be discussed.
Keywords: Civil Aviation, Transportation, Profile Analysis, Field Research, National Thesis Center
JEL Classfications: M10, L91, L93
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CRITIC-ROV YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: BORSA İSTANBUL SİGORTA ENDEKSİ
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ayşe Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, aysegamze@balikesir.edu.tr

ÖZET
Alternatifler arasında mevcut durum ve koşullara göre en uygun olanın seçilmesi olarak tanım-lanabilecek karar
verme süreci, alternatif ve kriterlerin de artmasıyla beraber daha karmaşık bir ya-pıya bürünmüştür. Bu noktada
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri problemlerin çözümünde karar vericiler tarafından bir performans
ölçüm ve karar verme aracı olarak kullanılmaktadır. Türki-ye’de hızla büyüyen sektörlerden biri olan sigorta
sektörünün finansal performans ölçümünün amaç-landığı bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) Sigorta Endeksinde
(XSGRT) işlem gören 6 sigorta şirke-tinin 2014-2018 mali yılları performansları FİNNET veri tabanından elde edilen
6 finansal oran/kriter kullanılarak ölçülmüştür. Performans ölçümü için ROV (Range of Value) yöntemi
kullanılmıştır. Per-formans ölçümünde yararlanılan kriterlerin ağırlık değerleri için öncelikle CRITIC (Criteria
Impor-tance Through Intercriteria Correlation) yönteminden faydalanılmış, sonrasında ise tüm kriterlere eşit
ağırlık verilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonrasında yıllar iti-bariyle sigorta
şirketlerinin performanslarının istikrarlı bir seyir izlemediği ve kriterlere farklı ağırlık-lar verilerek elde edilen
sonuçların birbirlerine çok yakın olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Sigorta Endeksi, ÇKKV, CRITIC, ROV
JEL Kodları: C81, G22, L25
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USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS IN PERFORMANCE MEASUREMENT:
COMPARING WITH CODAS AND MOOSRA METHODS IN BORSA ISTANBUL TEXTILE,
WEAVING, APPAREL AND LEATHER INDUSTRY
Ayşe Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, aysegamze@balikesir.edu.tr

ABSTRACT
Manufacturing companies are required to regularly evaluate their performance in order to increase their market
share, develop new products and maintain competition. The performance that can be measured in part by the
information that can be obtained from the basic financial statements will be specific only to the company.
Multiple criteria are needed to evaluate the sector as a whole and to determine the position of the company in
the sector. In such a case, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods can provide ideal results, where all
alternatives and criteria can be included in the analysis. In this study, one of the sectors where the performance
is followed by certain trends and therefore the performance is of great importance, Borsa Istanbul (BIST) traded
in the Weaving, Clothing and Leather Sector, performances of 20 companies of 2017 and 2018 were evaluated
with 5 separate financial ratios/criteria obtained from the FINNET database. In the study that gave equal weight
to the criteria, CODAS (Combinative Distance-Based Assessment) and MOOSRA (Multi-Objective Optimization on
the Basis of Simple Ratio Analysis) were used. According to the findings, it was concluded that the performance
rankings in both methods were similar in terms of first and last rows, and differences were found in the middle
rows.
Keywords: Financial Performance, BIST, Textile, Weaving, Apparel and Leather Industry, MCDM, CODAS, MOOSRA
JEL Classfications: C44, C81, L25, L67
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ÖZET
Konut fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu çerçevede, çalışmanın amacı
Türkiye ekonomisinde çeşitli makroekonomik değişkenlerin konut fiyatları üzerindeki etkisini ampirik olarak
araştırmaktır. Ampirik analiz yöntemi olarak ARDL analizi ve sınır testi tercih edilmektedir. Çalışmada bağımlı
değişken reel konut fiyatları; bağımsız değişkenler ekonomik büyüme, enflasyon, para arzı ve dolar kurudur.
Analiz 2011-2018 dönemini kapsamakta ve çeyrek dönemlik veriler kullanılmaktadır. Sınır testi sonucuna göre,
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun dönemde konut fiyatları
üzerinde ekonomik büyüme, para arzı ve dolar kuru pozitif; enflasyon negatif yönde etki ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Büyüme, Enflasyon, Döviz Kuru, Para Arzı, ARDL.
Jel Kodu: B22, C22, C01.
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ÖZET
The impact of housing prices on the economy has become very important. In this context, the aim of the study
is to empirically investigate the effect of various macroeconomic variables on house prices in Turkey’s economy.
The ARDL analysis and bound test is preferred as the method of empirical analysis. In the study, the dependent
variable is real house prices; independent variables are economic growth, inflation, money supply and dollar
rate. The analysis includes the periods between 2011-2018 and quarterly data is used. According to the result of
bound test, there is a cointegration relationship between variables. In the same period, while economic growth,
money supply and dollar have a positive effect on house prices, inflation has negative effect on house prices in
the long term.
Key Words: Housing Prices, Economic Growth, Inflation, Exchange Rate, ARDL.
JEL Classification: B22, C22, C01.
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ÖZET
Dış ticaret hesabındaki dengesizlikler özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için kırılganlık yaratarak ciddi
krizlere yol açabilmektedir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticaret hesabındaki açığın
dinamiklerini kontrol altına alacak iktisat politikası uygulamaları büyük bir önem arz etmektedir. Dış ticaret
hesabındaki dengesizliklerden kaynaklanan riskleri yönetmeye yönelik politika tercihlerinin belirlenmesi
gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye içinde hayati bir öncelik taşımaktadır. Çalışmamızda milli gelir ve kur
seviyesindeki değişimlerin dış ticaret hesabı üzerindeki etkisi analiz edilerek, dış ticaret dengesinin sağlanmasına
yönelik politika uygulamalarına ilişkin bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Bunun için Türkiye’de enflasyon
hedeflemeli istikrar programının açık bir biçimde uygulanmaya başladığı 2006 ile 2018 yılları arasındaki çeyrek
dönemlik veriler ARDL yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonunda milli gelir artışlarının uzun dönemde etkisini
yitirse de kısa dönemde dış ticaret dengesini önemli oranda bozduğu tespit edilmiştir. Öte yandan kur
seviyesindeki değişimler hem kısa ve hem de uzun dönemde dış ticaret dengesini etkileyen önemli faktör olarak
ortaya çıkmaktadır. Böylece Türkiye’de dış ticaret dengesini korumaya yönelik politikalar kısa dönemde milli gelir,
kısa ve uzun dönemde ise kur değişimlerin yarattığı etkileri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Dengesi, Milli Gelir, Döviz Kuru, ARDL
JEL Kodları: F40, P44, F31, C32
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ABSTRACT
The imbalances in the foreign trade account create fragility especially for developing economies and therefore
cause serious crises. For this reason, economic policy implementations which will control the dynamics of the
deficit in the foreign trade account are of great importance for developing countries. Determination of policy
options for managing risks arising from the imbalance in the foreign trade account is a vital priority for Turkish
economy a developing country as well. In this study, the effects of the changes in national income and exchange
rate on the foreign trade account were analysed and some inferences were made regarding the policy
implementations for providing the foreign trade balance. Accordingly, quarterly data related to term in which
inflation targeting regime has been implicitly implemented between 2006 and 2018 was examined by the ARDL
method. Findings indicated that the increases in national income significantly deteriorated the foreign trade
balance in the short term although they lost their effect in the long term. On the other hand, the changes in
exchange rate level are important factors affecting the foreign trade balance both in the short and long term.
Therefore, policies aimed at achieving foreign trade balance in Turkey should be designed taking into account
both the short-term and long-term effects of the exchange rate as well as the short-term effects of changes in
national income.
Keywords: Foreign Trade Balance, National Income, Exchange Rate, ARDL
JEL Code: F40, P44, F31, C32
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ABSTRACT
Success in business or in life is not based solely on IQ (intelligence quotient) anymore. Emotional Intelligence (EI),
has been identified as an important factor, nowadays, in the performance and success of individuals both in their
personal and professional lives. The emotions and feelings have become a keen indicator of people’s
effectiveness at work.
This study explores the impact of some demographic factors (i.e., gender, age, work experience, number of
employees reporting, number of siblings, marital status, major at the university, education level, state you reside
in, job title, types to seminars attended) on employees’ emotional intelligence levels in the U.S. and Turkey. Using
a questionnaire survey, pertinent data is gathered from both countries and compared. The study includes a base
sample of 184 employees. The sampling from United States consists of a group of 98 employees from New York
and New Jersey, the sampling from Turkey also consists of a group of 80 employees from Istanbul. Employees in
this study are defined as people who have different managerial positions in different companies. Employees’ EI
is measured using Wong and Low Emotional Intelligence Scale (WLEIS) which consists of four dimensions (Self
Emotions Appraisal, Regulation of Emotion, Use of Emotion, Others’ Emotions Appraisal. The data obtained was
analyzed using Microsoft Excel and SPSS. First, descriptive statistics including frequencies, percentages, means
and standard deviations were obtained. Then, t-test and ANOVA were conducted.
The results of the study show that education, work experience and ytpes of seminars attended are the factors
affecting emotional intelligence levels of employees in both countries in terms of different EI dimensions and
employees in the U. S. have higher emotional intelligence levels than employees in Turkey.

Keywords: EI, Age, Gender, Work Experience, Education Level, Job Title.
JEL Classification: J10, J11, J19
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ABSTRACT
This study investigated the nature of the relationship between employer and employees, the factors which
inform the relationship, and the impact the relationship has on the organisational growth, using Midland
Galvanising Products Limited, Abeokuta, Nigeria as case study. The study adopted Bertallanffy’s system
theoretical framework; and the study population comprises of all employees and employer of the sampled
company. A sample of two hundred and thirty two (232) employees was selected from a total population of three
hundred and five (305) using stratified random sampling technique. Additionally, a total of 5 study participants
(comprises of owner and co-owners of the sampled company) were chosen using purposive sampling technique.
Data were collected using questionnaire, interview and observational methods. Data collected through
questionnaire were analyzed using frequencies, percentages and weighted means while the qualitative data
were content analyzed (manually). Findings of the study show that the relationship between employer and
employees is generally cordial. This is found to be due to the employer treating employee fairly, honestly, and
sincerely on issues affecting their well-being in the organisation. These have however improves employees’
productivity, loyalty, and the overall performance and growth of the organisation. While these appear
commendable, the employer still needs to pay particular attention to the sustenance of the relationship through
provision of growth opportunities, work-related training, regular salary increment and healthy work environment
for the employees. Employees, on the other hand, need to always be diligent and put up their best performance
at work.
Keywords: Employer-Employee Relationship, Organisational Growth, Foreign-Owned Manufacturing Company, Abeokuta, Nigeria.
JEL Classification: E24, J21, J29
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ABSTRACT
The market economy is the system in which the producers and consumers freely carry out their activities in the
national economy that expresses all the economic activities. On the other hand, The regulation of the private
sector activities by the state or state-owned production and consumption activities, such as the private sector,
refers to the public economy. Within this structure, whether or not the market economy alone is sufficient to
provide social welfare is an important issue of debate. In other words, without the public economy, the market
is investigated to provide self-optimization. When the mainstream economic approaches, the Physiocrats and
the Classical Economics are examined, they argue that the economy will be self-balancing by factors such as
“Natural Order” and “Invisible Hand”. The market economy ensures that all resources are effectively distributed
and the economy achieves an optimal level. This is called the “first-best” in the economic literature. In this case,
public activities are the exception in the economy.
However, Neo-classical Economics argues that the market cannot achieve the ideal result due to externalities,
asymmetric information, collective goods, virtuous goods. In this context, “Market Failure Theory” has been
developed. Public regulation is required to ensure the “second-best”. Keynesian economists have claimed a
compensatory fiscal policy in order to overcome adverse market conditions and to distribute resources
effectively in case of market failure. This theory has been successful for many years and generally accepted.
However, until the 1970s, the role and functions of the government in the economy increased. The public has
grown excessively and new problems have emerged due to the increase of public intervention.
For this reason, “Governmental Failure Theory”, in other words “Non-market Failure Theory”, was developed by
the Public Choice Economists against “Market Failure Theory”. Governmental failure, in the simplest terms, refers
to the negative situation caused by the government’s intervention and regulations on the economy. This is due
to the excessive growth of state functions. The increasing power and authority of the administrators cause the
governmental failure. As a result, the Public Choice Theory has revealed that the state may fail for various reasons
like the market. In this study, market failure and governmental failure have been examined theoretically from
various perspectives.
Keywords: Market, Government, Failure, Regulation, Public.
JEL Classification: B13, G28, P43.
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ABSTRACT
Banks are subject to various types of risks while they intermediate between borrowers and lenders. This situation
makes banks important users of financial derivatives for hedging purposes. Besides the purpose of hedging,
banks use derivatives for trading and arbitraging purposes. The aim of this paper is to examine the financial
derivative usages of banks in Turkey. Although the history of financial derivatives date back to 2001, especially
the bigger banks tend to use financial derivatives more intensively. Since the market for financial derivatives are
relatively new in Turkey, the empirical literature is limited. Therefore my paper presents important contributions
to this limited literature of financial derivative usage of banks in Turkey.
The information on financial derivative usage of banks is extracted from the balance sheets of the banks reported
in the Book of Banks in Turkey which can be obtained from the website of The Banks Association of Turkey. The
sample includes 43 banks of which 3 are state owned banks, 11 investment and development banks, 25 are
foreign owned banks. The results of the econometric analysis indicate that larger banks use financial derivatives
more intensively for trading purposes, while the state owned banks are not much likely to use financial
derivatives for trading purposes. The results address that being a foreign owned bank do not affect the degree
of using financial derivatives. Moreover having higher credit risk—as measured by non-performing loans—do not
seem to affect the level of financial derivative usage for trading purposes. As for the hedging purposes the results
indicate that larger banks are not likely to use financial derivatives for hedging purposes while smaller banks do.
Moreover being neither a foreign nor a state owned bank affect the financial derivative usage for hedging
purposes. Not surprisingly, the level of financial derivative usage for hedging purposes is found to be higher for
the banks that have relatively higher non-performing loans.
Keywords: Financial Derivatives, Banking, Panel Data, Hedging, Arbitrage, Trading
JEL Classfications: G21, G29.
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2Gebze

ÖZET
Günümüz değişen iş koşulları ve rekabeti çerçevesinde, hedeflerine ulaşmak isteyen yöneticiler, çeşitli liderlik
tarzlarına (stillerine) sahiptirler. Bu liderlik tarzlarının istenilen amacı gerçekleştirmek için harekete geçireceği
astları yönlendirirken de çeşitli etkileme taktikleri ve ikna stratejilerine başvurmaktadırlar. Bu çalışma farklı
yöneticilerin çalışanlarını yönlendirirken hangi liderlik tarzlarına eğimli oldukları ve astlarını etkileme ve ikna
etmede hangi taktikleri kullandıklarını inceleme üzerine oluşturulmak istenmiştir. Çalışmada yöneticilerin eğimli
oldukları liderlik tarzı ve etkileme taktikleri arasındaki ilişkilerin sorgulanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
araştırmada liderlik stillerinden katılımcı liderlik, destekleyici liderlik, otoriter liderlik ve başarı odaklı liderlik ile
yöneticilerin kullandıkları etki taktiklerinden; rasyonel ikna taktiği, karşılıklılık taktiği, ilham verici çekicilik taktiği,
yasal dayanak sunmak, faydayı açıklamak, baskı, işbirliği, övgü, danışma, kişisel çekicilik, koalisyon (dışarıdan güç
birliği) arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek için çoklu doğrusal
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde faaliyet gösteren hizmet sektöründeki
orta, alt kademe yöneticileri ve çalışanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 128 adet anket yapılmıştır. Liderlik
stillerinin (katılımcı, destekleyici, otoriter, başarı odaklı) etkileme taktiklerini (rasyonel ikna taktiği, karşılıklılık
taktiği, ilham verici çekicilik taktiği, yasal dayanak sunmak, faydayı açıklamak, baskı, işbirliği, övgü, danışma,
kişisel çekicilik, koalisyon (dışarıdan güç birliği) yordama derecesini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi
olası sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre Katılımcı liderlik tarzını benimseyen liderler; karşılıklılık, yasal
dayanak sunmak, övgü, danışma ve koalisyon (dışarıdan güç birliği). Otoriter liderlik tarzını benimseyen liderler;
karşılıklılık, baskı ve koalisyon (dışarıdan güç birliği).Destekleyici liderlik tarzını benimseyen liderler; ilham verici
çekicilik, faydayı açıklamak, işbirliği, danışma. Başarı odaklı liderlik tarzını benimseyen liderler; karşılıklılık, ilham
verici çekicilik, yasal dayanak sunmak, faydayı açıklamak, baskı, işbirliği, övgü, danışma, kişisel çekicilik, İkna ve
etkileme taktiklerini kullanmaktadır.
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ABSTRACT
In the context of today's changing business conditions and competition, managers who want to achieve their
goals have various leadership styles (types). They use various influencing tactics and persuasion strategies while
directing subordinates that these leadership styles will mobilize to achieve the desired purpose. The aim of this
study was to examine the leadership styles of the different managers while directing their employees and what
tactics they used to influence and persuade their subordinates. Within the framework, it is aimed to question
the relationship between the leadership style and the tactics of influence which managers are inclined. In this
context, participative leadership, supportive leadership, directive leadership and achievement-oriented
leadership are among the leadership styles and the influence tactics used by managers; The relationship between
rational persuasion tactic, exchange tactic, inspirational appeal tactic, legitimating, apprising, pressure,
collaboration, ingratiation, consultation, personal appeals, coalition are examined. Multiple linear regression
analysis was used to test the hypotheses within the scope of the study. The main population of the research
consists of middle and lower level managers and employees in the service sector operating in Istanbul. In this
context, 128 questionnaires were conducted. Leadership styles (participative leadership, supportive leadership,
directive leadership and achievement-oriented leadership) affect tactics (rational persuasion tactic, exchange
tactic, inspirational appeal tactic, legitimating, apprising, pressure, collaboration, ingratiation, consultation,
personal appeals, coalition). The results of the multiple regression analysis to determine the degree of prediction
are given according to the results of these results: Leaders who adopt participative leadership style, exchange,
legitimating, ingratiation, consultation and coalition. Leaders who directive leadership style, exchange, pressure
and coalition. Leaders who adopt a supportive leadership style, inspirational appeal, apprising, collaboration,
consultation. Leaders who adopt a achievement-oriented leadership style: exchange, inspirational appeal,
legitimating, apprising, pressure, collaboration, ingratiation, consultation, personal appeal.
Key Words: Manager, Leadership, Influence Tactics, Leadership Styles.
Jel Classification: M11, M12, M19
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ÖZET
Yatırımcılar portföy oluştururken yatırım yapmayı düşündükleri varlığın değerini etkileyen faktörleri ve faktörlerin
varlıkla olan ilişkilerini dikkate almaktadır. Bu nedenle yatırım yapılması planlanan varlığın değerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi ve varlıkla olan ilişkilerin yapısının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu faktörler ülkeye
özgü makroekonomik veya finansal faktörler olabileceği gibi, bölgesel veya global kaynaklı faktörler de
olabilmektedir. Özellikle finansal liberalleşmeyle birlikte piyasalar arasındaki ilişkiler daha da güçlenmiş, piyasalar
her geçen gün dışsal gelişmelere daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Bu durum bir yandan ekonomileri kırılgan hale
getirirken, diğer yandan yatırımcılar için öngörü yaparak kar elde etme fırsatı sunmaktadır. Söz konusu yatırım
fırsatlarından yararlanılabilmesi için ise ilişkilerin yapısının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi ve zamanla
yaşanabilecek değişimlerin takip edilmesi gerekmektedir.
Bir yatırımından elde edilecek başarı, yatırım için risk ve getiri arasında kurulacak dengeye bağlıdır. Yatırımcılar
riske karşı tutumlarına bağlı olarak karar vermektedir ve rasyonel bir yatırımcı için temel amaç minimum riske
katlanarak maksimum getiri elde etmek istemektedir. Ancak günümüzde yatırımcıların karşı karşıya kaldığı riskler
giderek artmakta ve yatırımın değerini etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi güçleşmektedir. Yatırımcılar
yerel göstergelerin yanı sıra bölgesel ve global risk göstergelerini de takip etmek durumunda kalmaktadır. Öte
yandan, borsalar arasındaki ilişkilere benzer şekilde risk göstergeleri arasında da ilişkiler bulunabilmektedir.
Dolayısıyla yatırımcıların yatırım yapmayı planladıkları finansal varlıkları etkileyen risk göstergelerinin yanında bu
göstergeler arasındaki ilişkileri de belirlemesi ve öngörülerinde bu ilişkileri de dikkate alması gerekmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın temel amacı; finansal korku endeksleri olarak adlandırılan VIX, EURO STOXX 50, CBOE
EuroCurrency, CBOE altın ve CBOE petrol oynaklık endeksleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda söz konusu endeksler arasındaki ilişkiler Breitung & Candelon (2006) frekansta nedensellik testi
ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ele alınan korku endeksleri arasında farklı frekanslarda nedensellik
ilişkileri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oynaklık Endeksleri, Frekansta Nedensellik Testi, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.
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ABSTRACT
Investors consider the factors that affect the value of the asset which they want to invest in and the relationships
between the factors and the asset. Therefore, the factors that affect the value of the asset should be determined,
and the structure of the relationships between the asset and the factors should be analyzed. These factors may
be country-specific macroeconomic or financial factors, as well as regional or global factors. Especially due to the
financial liberalization the relationships between the markets have strengthened and the markets have become
more dependent on external developments. This situation increases the fragility of the economies on one hand
and on the other hand give investors the opportunity of making profit by using their forecasts. In order to benefit
from mentioned opportunities the structure of the relationships should be determined properly and the possible
changes that may occur by the time should be followed.
The success of an investment depends on the balance between risk and return for the investment. Investors
decide depending on their attitude towards risk, and the main purpose of a rationale investor is to get maximum
return by taking minimum risk. However, the risks faced by investors gradually increase and it is difficult to
identify risk factors that may affect the value of the investment. So, investors have to follow regional and global
risk indicators as well as local indicators. On the other hand, similar to the relations between stock exchanges,
there may be relations between risk indicators. Therefore, investors should determine the relationships between
these indicators besides determining the risk indicators that affect the selected assets, and they should consider
these relationships in forecasts. In this context, the purpose of this study is to analyze the relationships between
VIX, EURO STOXX 50, CBOE EuroCurrency, CBOE gold and CBOE oil volatility indices that are called as financial
fear indices. For this purpose the relationships between mentioned indices were analyzed by Breitung &
Candelon (2006) frequency domain causality test. The results show that there are causality relations between
the fear indices in different frequencies.
Keywords: Volatility Indices, Frequency Domain Causality Test, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
Ülkeler ekonomik büyüme ve /veya kalkınma tercihleri ile karşı karşıya kaldığında özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin temel amacı ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek olmalıdır. Şöyle ki; gelişmekte olan
ülkelerin en önemli problemlerinden biri 21. yüzyılda yaşanan değişimlere uyum sağlayamamaları olarak ifade
edilebilir. Bu nedenledir ki sözkonusu ülkeler uluslararası rekabette zayıf kalmakta ve gelişmiş ülkelerin refah
düzeyine erişememektedirler. Böylece yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasına engel olunamaması yanında
düşük gelirli ülkeler yoksulluk sarmalından kurtulamazken, orta gelirli ülkeler ise başta ‘‘Orta Gelir Tuzağı’’ olmak
üzere birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
İşte tam da bu noktada kalkınma eşiğini başarı ile atlamış ülkeler devreye girmekte ve gelişmekte olan ülkelere
yaptıkları hatalardan ders çıkarması amacıyla bir emsal oluşturmaktadırlar. Bu ülkelerden biri de Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Çin’in katettiği yolu anlayabilmek ve başarılarından çıkarım yapabilmek için; Mao öncesi dönem,
Mao dönemi ve Piyasa Reformları dönemi olmak üzere Çin’i üç farklı döneme ayırmak gerekmektedir.
Çalışmamızda günümüzün yükselen değeri olan Çin’in dönemler itibariyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaca ulaşmak adına çalışmamızda ilk olarak Çin üç farklı döneme ayrılmakta ve daha sonra bu üç farklı dönem
ekonomik göstergeler eşliğinde karşılaştırılmaktadır. Bunu yaparken sadece ekonomik değişimler değil aynı
zamanda Çin’in siyasi, sosyal ve kültürel değişimlerine de yer verilmektedir. Ayrıca Çin; G. Kore, ABD, Japonya,
Hindistan gibi ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Bu nedenledir ki yapılan çalışmanın literatüre katkı sağlaması
beklenmekte olup araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; her ne kadar Mao döneminde Çin zaman
zaman büyük dalgalanmalar yaşamış olsa da ülkenin büyük sıçrayışa hazırlanma aşamasını gerçekleştirdiği ve
süreç sonunda Çin’in “Piyasa Reformları” sayesinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesi
analiz edilmeye çalışılmıştır.
AnahtarKelimeler: Çin, Gelişmekte olan Ülkeler, İktisadi Kalkınma, Mao Zedong, Piyasa Reformları.
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ABSTRACT
When countries are faced with economic growth and/or development preferences, the main objective of
underdeveloped and developing countries should be to achieve economic development. Namely; One of the
most important problems of developing countries is the inability to adapt to the changes in the 21st century.
That is why these countries remain weak in international competition and do not reach the welfare level of
developed countries. Thus, while low-income countries cannot escape the spiral of poverty due to the transfer
of poverty from generation to generation, middle-income countries face many problems, especially the ‘Middle
Income Trap’.
It is precisely at this point that countries that have successfully bypassed the development threshold come into
play and set a precedent to learn from the mistakes they made to developing countries. One of these countries
is the People's Republic of China. In order to understand the path that China has traveled and infer from its
successes; It is necessary to divide China into three different periods: pre-Mao, Mao and Market Reforms.
In our study, it is aimed to evaluate of China, which is today's rising value, by periods. In order to achieve this
goal, firstly China is divided into three different periods and then these three different periods are compared
with economic indicators. In doing so, not only economic changes but also political, social and cultural changes
of China are included. Also China compared with S. Korea, USA, Japan, India. Therefore, the study is expected to
contribute to the literature. According to the findings of the research; Although China experienced great
fluctuations from time to time in the Mao period, the country was prepared for a major leap in this period and
China has become one of the largest economies in the world thanks to the “Market Reforms’’.
Keywords: China, Developing Countries, Economic Development, Mao Zedong, Market Reforms.
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ÖZET
Merkez Bankasının uygulamakla görevli olduğu para politikasının amaçları arasında enflasyonda istikrar ve çıktıda
istikrar yer almaktadır. Bu amaçlar literatürde “kayıp fonksiyonu” ile ifade edilmektedir. Merkez bankaları bu
kayıp fonksiyonunu olabildiğince minimize etmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde modern para politikası stratejisi
enflasyon hedeflemesi rejimidir. Svensson (2000) enflasyon hedeflemesi rejimini diğer para politikası ara
hedeflerine göre kayıp fonksiyonunu minimuma çektiği için daha uygun ve gerçekçi bulmuştur. Yine Svennson
(1997), Taylor Kuralı tipi, para politikası benzeri bir kuralı enflasyon ara hedeflemesinde bulunan merkez
bankaları için iyi bir minimizasyon modeli olarak tanımlamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu kurala uygun hareket
eden merkez bankaları kayıp fonksiyonlarını da minimum edebilecektir. Taylor, çıktının doğal düzeyinden ve
enflasyonun hedef değerinden ne kadar uzaklaşacağına bağlı olarak merkez bankalarının politika faiz oranlarını
değiştirmesini öngörmektedir. Bu nedenle politika faiz oranı enflasyon hedeflemesi rejiminde temel para
politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Politika faizleri arttığı takdirde daraltıcı para politikası uygulanacak ve
talep daraltılıp enflasyonist baskı azaltılmış olacaktır. Genişletici para politikası uygulandığı durumda talep
canlandırılarak enflasyonist baskı yaratılacaktır. Bu çalışmanın amacı 2005:1-2019:1 dönem için aylık verilerle
ARDL yöntemi kullanarak TCMB’nin faiz kararlarını Taylor Kuralı’na uygun bir şekilde alıp almadığını sınamaktır.
Bulgular; uzun dönemde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi kararlarını hem çıktı açığına hem
de enflasyon açığına göre aldığını ancak politika faiz kararının enflasyon açığıyla ilişkisinin daha güçlü olduğunu
göstermektedir. Kısa dönemde ise sadece enflasyon açığıyla arasında ilişki bulunmuş olup çıktı açığıyla arasında
herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak TCMB, uzun dönemde hem fiyat istikrarına hem çıktı
istikrarına göre karar alırken kısa dönemde sadece fiyat istikrarına odaklanmaktadır. Ancak daha iyi sonuçlar elde
edebilmek için TCMB’nin finansal istikrarı gözetip gözetmediğinin de araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Taylor Kuralı, ARDL, Fiyat İstikrarı, Çıktı İstikrarı, TCMB
JEL Kodları: C50, E52, E58
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ABSTRACT
Among the objectives of the monetary policy that the Central Bank is obliged to implement, there are stability in
inflation and stability in output. In literature, these objectives are expressed by the “loss function”. Central banks
try to minimize this loss function as much as possible. Nowadays, modern monetary policy strategy is the inflation
targeting regime and Svensson (2000) found the inflation targeting regime more appropriate and realistic,
because of minimizing the loss function compared to other monetary policy targets. Svennson (1997) also
described a monetary policy-like rule, the Taylor Rule, as a suitable minimization model for central banks in
inflation targeting. From this perspective, central banks acting in accordance with this rule will be able to
minimize loss functions. Taylor envisages central banks to change policy interest rates depending upon how far
output moves away from its natural level and inflation moves away from its target value. Therefore, policy
interest rate is used as the main monetary policy tool in the inflation targeting regime. If policy rates increase,
contractionary monetary policy will be implemented and inflationary pressure would have been reduced by
decreasing demand. In case of expansionary monetary policy, inflationary pressure will be created by stimulating
demand. The aim of this study is to test whether the CBRT makes interest rate decisions in accordance with
Taylor Rule, by using ARDL method for the period of 2005: 1-2019: 1. Findings show that in the long run, the
CBRT makes policy rate decisions based on both the output gap and the inflation gap, but the policy rate decision
has a stronger relationship with the inflation gap. In the short term, there is only a relationship with "inflation
deficit" and no significant relationship was found with output gap. As a result, the CBRT makes decisions based
on both price stability and output stability in the long run, while focusing only on price stability in the short run.
However, in order to achieve better results, it is necessary to investigate whether the CBRT considers financial
stability.
Keywords: Taylor Rule, ARDL, Price Stability, Output Stability, TCMB
JEL Codes: C50, E52, E58
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ÖZET
21. yüzyılla birlikte futbol müsabakaları, güzel vakit geçirmeyi amaçlayan bir aktivite olmanın ötesine geçerek,
tüm paydaşlar için ticari kaygısı yüksek bir sektör haline gelmiştir. Sporculara ödenen yüksek maaşlar, firmaların
yüksek bedellerle sponsorluk yarışına girmeleri, yayın gelirleri, turnuva ödülleri vb. bir arada düşünüldüğünde
sektörün ekonomik değeri her geçen yıl büyümektedir. Ancak, kulüplerin mali denklikten uzaklaşma eğilimleri de
artış gösterebilmektedir. Bu noktada UEFA tarafından 2009 yılı itibariyle Finansal Fair Play yönetmeliği
hazırlanmış ve bu yönetmelik 2010 yılı Haziran ayından uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama dahilinde
kulüplerin mali tabloları izlenmekte, borçlulukları takip edilmekte ve gelirinden daha fazla gideri olan kulüplere,
belirlenen kriterler doğrultusunda yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çalışmada, UEFA tarafından futbol
kulüplerine uygulanan Finansal Fair Play yaptırımlarının kulüplerin sportif başarısı üzerine etkisi incelenmiştir.
2012-2018 yılları arasında 15 farklı ülkenin kulüplerine uygulanan 46 yaptırım tespit edilmiş, daha ağır nitelikte
olan 31 yaptırım araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Finansal Fair Play yaptırımları, kulüplerin
ulusal lig müsabakalarındaki sportif başarıları üzerinde anlamlı bir değişim yaratmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Fair Play, UEFA, Sportif Başarı, T-testi
JEL Kodları: Z2, G0
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ABSTRACT
With the 21st century, football competitions have gone beyond being an activity aimed at having a good time,
becoming a sector of high commercial concern for all stakeholders. Taken together, high salaries paid to athletes,
companies entering the sponsorship race with high prices, broadcast revenues, tournament awards and etc., the
economic value of the sector is growing every year. However, the tendency of clubs to move away from financial
equivalence may also increase. At this point, the Financial Fair Play regulation was prepared by UEFA as of 2009,
and this regulation was put into practice as of June 2010. Within the scope of this regulation, the financial
statements of the clubs are monitored, their indebtedness is observed, and various sanctions are applied to the
clubs which have more expenses than their income. In this study, the effects of Financial Fair Play sanctions on
the sporting success of football clubs were examined. We identified 46 sanctions applied to the clubs of 15
different countries between 2012-2018, and 31 more severe sanctions were included in the study. According to
the findings, Financial Fair Play sanctions do not create a significant change on the sporting success of clubs in
national league competitions.
Keywords: Financial Fair Play, UEFA, Sportive Success, T-test
JEL Codes: Z2, G0
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ABSTRACT
In this work, the properties of Turkish inflation are analyzed using six different filters, focusing on the period
1955-2019. It is well known that inflation in Turkey was very high and highly volatile after 1970 until the first part
of the 2000 decade with an average inflation rate of 50% during this period. Recently, inflation once more
surpassed the 20% mark. To see how the characteritics of inflation varied over time, inflation is detrended by
using simple moving average, exponential moving average, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Polynomial trend,
Butterworth and Fractional difference as filters. Corresponding to the movements in inflation, the filters show
that inflation trend increased after 1970 and remained stubbornly high until 2005. Reflecting the recent increase
of the inflation rate, the filters used indicate that trend inflation also increased after 2016. The overall results
suggest substantial variation over time for the detrended part of inflation.
Anahtar Kelimeler: Inflation, Detrending Methods, Filtering
JEL Kodları: C51, E31, E37
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ÖZET
Nakliye işlemleri, lojistik faaliyetlerinin içinde çok büyük yere ve öneme sahiptir. Nakliye işlemlerini
gerçekleştirirken önemli unsurlardan biri de bu işlemlerde kullanılacak araçlardır. Bu araçların seçimi işlemlerin
düzgün ve hızlı bir şekilde yapılması için önemlidir. Yanlış bir araç seçimi nakliye işlemlerinin gecikmesine
sebebiyet verebilir. Araç seçiminde, aracın fiyatı, aracın gücü, aracın azami torku vb. birçok faktör göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı nakliye aracı seçimi problemi bir çok kriterli karar verme
(ÇKKV) problemidir ve bu problem ÇKKV yöntemleri ile çözüme ulaştırılabilir. Bu çalışmada birden fazla ÇKKV
yöntemi bu problem için kullanılmıştır. ÇKKV yöntemleri olarak; PSI, ARAS, OCRA ve MOORA yöntemleri
kullanılmıştır. Bu yöntemlerin alternatif sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlere
ağırlıklar verilerek yöntemlerin sonuçlarının kriter ağırlığına göre değişkenliği test edilmiştir. PSI yöntemi ile
yapılan Türkçe çalışma sayısı az olduğundan dolayı çalışma bu yönden literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: PSI, ARAS, OCRA, MOORA, Nakliye Araç Seçimi.
JEL Kodları: M10, C69, C02.
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ABSTRACT
Transportation operations have a great place and importance in logistics activities. While transporting, one of
the important elements is the vehicles to be used in these operations. The selection of these vehicles is important
to ensure that operations are performed smoothly and quickly. Choosing an incorrect vehicle may result in
delayed transportation operations. When choosing a vehicle, many factors, such as the price of the vehicle, the
power of the vehicle, the maximum torque of the vehicle etc. should be considered. Therefore, the problem of
the choice of transportation vehicle is the problem of multi-criteria decision making (MCDM) and this problem
can be solved by the MCDM methods. In this study, more than one MCDM method was used for this problem.
PSI, ARAS, OCRA and MOORA methods as MCDM methods were used. The results of these methods in the
rankings of alternatives were compared. The variability of the results of the methods according to the criteria
weight was tested by giving weights to the criteria used in the study. Since the number of Turkish studies done
with PSI method is few, the study aims to contribute to the literature in this respect.
Keywords: PSI, ARAS, OCRA, MOORA, Transportation Vehicle Selection.
JEL Classfications: M10, C69, C02.
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ÖZET
Akıllı ulaşım sistemleri; çevreye verilen zararın azaltılması, insanların hareketliliğinin artırılması ve seyahatte
harcadıkları sürelerin kısaltılması amaçlarıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ulaşım ağını dizayn etmek
olarak açıklanabilir. Son yıllarda dünya ülkelerinin büyük yatırımlar yaparak dikkate aldığı önemli konu olmuştur.
Akıllı ulaşım sistemleri kavramının literatüre kazandırılmasıyla birlikte konu üzerinde farklı alan ve bölümlerde
pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda bir konu üzerinde yapılan akademik çalışmaların nicel olarak
çeşitli yönlerden değerlendirilmesi anlamına gelen alan araştırması diğer ismiyle bibliyometrik analiz bu
çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada, ülkemizde akıllı ulaşım sistemleri konusunda yazılan tezlerin,
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından bir araya getirildiği veri tabanı olan Ulusal Tez Merkezi kapsamında
incelenmesi amaçlanmıştır. Akıllı ulaşım sistemleri anahtar kelimeleriyle taranan konuda 80 tane teze ulaşılmıştır.
Yayınlanan tezler yazıldığı yıl, üniversite, ana bilim dalı, konu etiketi ve anahtar kelimeleri dikkate alınarak
incelenmiş, elde edilen sayısal veriler analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Profil Analizi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ulaştırma, Ulusal Tez Merkezi,
Jel Kodları: M10, L91, L92
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ABSTRACT
Intelligent transportation systems; to reduce the damage to the environment, to increase the mobility of people
and travel time to reduce the time spent using information and communication technologies can be explained
as designing the transportation network. In recent years, it has been an important issue that the countries of the
world have taken into consideration by making big investments. With the introduction of the concept of
intelligent transportation systems, many academic studies have been carried out in different fields and
departments on the subject. In this context, the evaluation of the academic studies on a subject in various ways
quantitatively field research or other name bibliometric analysis are the basis of this study. In this study, it is
aimed to examine the theses written in the field of intelligent transportation systems in our country within the
scope of the National Thesis Center which is the database which is brought together by the Council of Higher
Education (YÖK). 95 theses have been reached on the topic scanned intelligent transportation systems keywords.
The theses were examined by considering the year they were written, university, main branch, subject label and
keywords.
Keywords: Bibliometric Analysis, Intelligent Transport Systems, National Thesis Center
JEL Classfications: M10, L91, L92
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ÖZET
Modern çağlardan günümüze kadar üç tane sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Birinci sanayi devriminde buhar
sistemi kullanılmış, ikinci sanayi devriminde elektrik sistemleri kullanılarak verimlilik artmış, üçüncü sanayi
devriminde ise elektronik ve internet teknolojileri ile birlikte otomasyona dayalı bir üretim modeli
benimsenmiştir. Günümüzde ise Endüstri 4.0 olarak ifade edilen dördüncü sanayi devrimi yaşamın tüm
alanlarında yeni uygulamalarla kendini göstermeye başlamıştır. Bilgisayarların, insanların ve nesnelerin interneti
olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, üretim faktörlerinin birbirleriyle etkileşime girerek yüksek katma değerli ürün
ve hizmetlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçlerinde büyük veri,
artırılmış gerçeklik, yapay zeka, bulut teknolojisi, siber güvenlik, sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti ve
simülasyon sistemleri gibi teknolojiler kullanılmaya başlanmış ve bu sistemlerin arasındaki entegrasyon
sağlanarak hizmet ve ürünlerin etkin ve verimli bir şekilde üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla henüz
emekleme aşamasında olan Endüstri 4.0, pek çok sektörün iş yapış biçimini kökünden değiştirirken havacılık
endüstrisinde de devrim sayılabilecek birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Bu kapsamda havayolu ve havaalanı
işletmeleri yolcuların uçuş öncesi, uçuş esnasında ve uçuş sonrasındaki tüketim deneyimlerini farklılaştırarak
müşteri memnuniyetini artıracak birçok yeniliği geliştirmiştir. Gerek biyometrik uygulamalarla yolcuların
herhangi bir belgeye gerek duymadan tüm boarding ve pasaport kontrolü işlemlerini yapabilmeleri gerekse de
artırılmış gerçeklik uygulamaları ile yolcuların havaalanında ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi ve alanlara çeşitli
yönlendirmelerle ulaşabilmeleri iyileştirilen bu uçuş deneyiminin örnekleridir.
Günümüzde yıkıcı rekabet ortamında havayolu ve havaalanı işletmelerinin varlıklarını koruyarak sürdürebilmeleri
ve rakiplerinin bir adım önüne geçebilmeleri için Endüstri 4.0’ ı benimsemeleri elzem hale gelmiştir. Bu çalışmada,
Endüstri 4.0 kavramsal olarak ele alınırken havacılık sektörüne getirdiği yeniliklerin kullanılan teknolojiler
bağlamında genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda havacılıkta köklü bir değişimin mimarı
olan bu teknolojilerin kullanımına dünyanın dört bir yanından güncel uygulamalarla yer verilmiştir. Ayrıca bu
çalışmanın diğer bir amacı havayollarının tüm hizmet süreçlerini gözden geçirerek Endüstri 4.0 doğrultusunda
tekrar tasarlamalarına ve farklı uygulamalar için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Havayolu, Endüstri 4.0, Müşteri Deneyimi, Geleceğin Havaalanları.
JEL Kodları: L86, L93, M10.
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ABSTRACT
Three industrial revolutions have taken place since modern times. The steam system was used in the first
industrial revolution, efficiency was increased by using electrical systems in the second industrial revolution, and
a production model based on automation with electronic and internet technologies was adopted in the third
industrial revolution. Today, the fourth industrial revolution, which is referred to as Industry 4.0, has begun to
emerge with new applications in all areas of life. Industry 4.0, also called the Internet of computers, people and
objects, has enabled production factors to interact with each other to create high value-added products and
services. With Industry 4.0, technologies such as big data, augmented reality, artificial intelligence, cloud
technology, cybersecurity, system integration, internet of things and simulation systems have been used in
production processes and integration between these systems has enabled the production of services and
products effectively and efficiently. Therefore, Industry 4.0, which is still in its infancy, has radically changed the
way many sectors do business and has been the pioneer of many innovations in the aviation industry. In this
context, airline and airport businesses have developed many innovations that will increase customer satisfaction
by differentiating consumers' experiences during pre-flight, on-board and post-flight. Both the ability of the
passengers to perform all boarding and passport control operations without the need of any documents by the
use of biometric applications, as well as the augmented reality applications and the access to all the information
and areas they may need at the airport with various directions are examples of this improved flight experience.
Nowadays, in a destructive competitive environment, it is essential that airline and airport businesses adopt
Industry 4.0 in order to survive and outperform their competitors. In this study, Industry 4.0 is discussed
conceptually and then it is aimed to evaluate the innovations seen in the aviation sector in the context of the
technologies used. In this respect, the use of these technologies, which are the architects of a radical change in
aviation, has been introduced with current applications from all over the world. In addition, another purpose of
this study is to allow airlines to review all service processes in line with Industry 4.0 and create new ideas for
different applications.
Keywords: Airline, Industry 4.0, Customer Experience, Airports of Future.
JEL Classfications: L86, L93, M10.
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ÖZET
Dünya ticaret hacminin giderek artıyor olması ve alıcılarla satıcıların coğrafi konumlarından bağımsız biçimde
ticari ilişkiler kurabilmeleri, malların ve hizmetlerin müşterilere nasıl ulaştırılacağı sorusunu gündeme
getirmektedir. Nüfus artışıyla birlikte yükselen kentleşme de hesaba katıldığında, ulaştırmacılık sektörüne ilişkin
ihtiyaçlar; etkinliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği odağa alan bir bakış açısını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu
kapsamda, yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan akıllı ulaştırma sistemleri, oldukça rağbet gören bir fenomen
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Akıllı Ulaştırma Sistemlerine ilişkin, genel hatlarıyla tanıtıcı bilgiler
sunulmuştur. Ayrıca dünyadaki başarılı Akıllı Ulaştırma Sistemleri örnekleri de açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Lojistik, Trafik, Ulaşım, Toplu Taşıma, Akıllı Ulaştırma Sistemleri
JEL Kodları: O32, L91, L90, L97
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ABSTRACT
The increase of worlds trade volume and the commercial relations between buyers and sellers regardless of their
geographical locations brought the question of transportation of goods and services to the agenda. Considering
the increasing urbanization along with the increase in population, an inevitable perspective that focuses on
efficiency, effectiveness, productivity and sustainability has been a requirement for transportation sector. In this
context, Intelligent Transportation Systems that emerged with new Technologies are a highly demanding
phenomenon. In this studyi general information about Intelligent Transportation systems is presented. In
addition, successful Intelligent Transportation Systems applications in the world are also explained.

Keywords: Logistics, Traffic, Transportation, Public Transport, Intelligent Transportation Systems
JEL Classifications: O32, L91, L90, L97.
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ÖZET
Günümüzde finansal piyasaların en büyük katılımcılarından biri, mali varlığı yüksek bireysel yatırımcıların yanı sıra
kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlayan hedge fonlardır. Yatırımcıların yatırım yapacakları hedge fona
karar verirken değerlendirdikleri temel girdi ise fondan beklenen getiri, diğer bir ifadeyle fonun göstereceği
performanstır. Bu noktada yatırım kararı aşamasında fonun performansı üzerinde etkili olan faktörler
değerlendirilmelidir. Bu faktörlerden biri de yatırım yapılması düşünülen hedge fon piyasasının etkinlik yapısıdır.
Çünkü zayıf formda etkin bir piyasada yatırımcıların mevcut bilgileri kullanarak piyasanın üstünde bir getiri
sağlaması mümkün değildir. Ayrıca ilgili piyasa etkin değilse özellikle yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan
yatırımcıların yatırımlarından bekledikleri faydalar azalabilir. Bununla birlikte piyasa etkinliği yatırım süresi
boyunca birçok farklı gelişmeye bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yatırımcıların sağlıklı risk ve portföy yönetim
stratejileri geliştirebilmeleri için yatırım yapılması düşünülen hedge fon piyasasının etkinlik yapısında meydana
gelen değişimleri belirlemesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, bölgesel hedge fonların
zamanla değişen zayıf formda etkinlik yapısının belirlenmesidir. Bu amaca uygun olarak Asya, Batı Avrupa, Kuzey
Amerika, Kuzey Avrupa, Latin Amerika, MENA ve Rusya/Doğu Avrupa bölgesel hedge fonlarının öncelikle
doğrusallık yapısı Harvey vd. (2008) doğrusallık testi ile sınanmış, ardından doğrusal olmayan hedge fon
endekslerine zamanla değişen KSS birim kök testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda incelenen bölgesel hedge
fon piyasalarında zayıf formda etkinliğin zamana bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hedge Fonlar, Zamanla Değişen KSS Birim Kök Testi, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.
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ABSTRACT
One of the major participants of today’s financial markets is hedge funds which attract the attention of both
individual investors that have many assets and institutional investors. The main factor that the investors consider
in deciding the hedge fund to invest is the expected return from the fund, in other words the performance that
the fund will show. Therefore the factors that have affect on the performance of the fund should be determined
by the investors. One of these factors is the efficiency structure of the hedge fund market which is thought to be
invested in. Because, in a weak form efficient market, investors can not have returns above the market by using
current information. Also, especially expected benefits of the investors, which have not enough knowledge and
experience, may decrease if the relevant market is inefficient. On the other hand, the efficiency of the market
may change during the investment period depending on different developments. For this reason, in order to
construct healthy risk and portfolio management strategies, it is very important for the investors to determine
the changes that occur in the efficiency structure of the hedge fund market that is thought to invest in. In this
context, the purpose of the study is to determine the time-varying efficiency structure of the regional hedge
funds. In accordance with this purpose, firstly, the linearity of the Asia, Western Europe, North America, Northern
Europe, Latin America, MENA and Russia/Eastern Europe regional funds tested by Harvey et al. (2008) linearity
test, and then time-varying KSS unit root test was applied to nonlinear hedge fund indexes. The findings indicate
that weak form efficiency of the selected regional hedge funds vary over the time.
Keywords: Hedge Funds, Time-varying KSS Unit Root Test, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
Sosyal ve ekonomik kalkınmaya önemli katkısı olduğu bilinen fırsat eşitliği kavramı, ülkelerin eğitim performansı
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yönü ile öğrencilerin sosyoekonomik altyapısından ve eğitimin
kalitesinden kaynaklı eşitsizliklerin belirlenmesi ve bu bulguların eğitim performansı üzerindeki etkisinin
ölçülmesi gereklidir. Öğrencilerin eğitim performanslarının değerlendirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde
pek çok çalışma yapılmakta olup bu çalışmalardan en geniş kapsamlı olanı ülke olarak kurucu üyesi olduğumuz
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın, Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Projesi olan PISA
çalışmasıdır. PISA projesi OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, günümüz bilgi
toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin eğitim sistemlerinin değerlendirilmesinde etkin bir politika aracı
olan PISA sonuçları aracılığıyla, Türkiye’de eğitimde kalite sorununun çözülebilmesi için uygulanması gereken
politikaların ne olması gerektiğine ilişkin bilgiler sunmak ve eğitimde fırsat eşitliği faktörlerinden kaynaklı
sorunları tespit ederek bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı ve rasyonel politika önerilerinin
geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında, Türkiye’nin 2015 yılına ait PISA verileri mikroekonomik bir yaklaşımla analiz
edilmiştir. Analizde, öğrenciler arasındaki başarı farklılıklarının ne kadarının fırsat eşitsizliğine neden olan
faktörler ile açıklandığı ve bu faktörlerin birbiriyle olan ilişkisi çok düzeyli model kullanılarak tahmin edilmiştir.
Sonuç olarak, Türkiye’nin eğitim performansı üzerinde etkili olan değişkenlerin öğrenci ve okuldan kaynaklanan
sosyoekonomik statü, cinsiyet, sınıf tekrar durumu, okul türü ve bölge olduğu bulunmuştur. Çalışmada, özellikle
bölge ve okul türleri arasında ciddi başarı farklılıklarının olduğu ortaya konmuştur. Öte yandan, eğitimde fırsat
eşitliğine engel olan öğrencinin sosyoekonomik statü faktörünün, başarı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumun, mevcut eğitim sisteminden kaynaklandığı ve sosyoekonomik statünün başarı üzerindeki
etkisinin okul türleri ve bölgeler ile temsil edildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: PISA, Fırsat Eşitliği, Çok Düzeyli Model, Hiyerarşik Lineer Modelleme, Eğitim Politikaları.
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Although equality of opportunity in education contributes significantly to socioeconomic development, this
concept is of great importance in terms of educational performance of countries. With this aspect, it is necessary
to identify inequalities stemming from the socioeconomic background of the students and the quality of
education and to measure the impact of these findings on educational performance. Many studies have been
carried out at national and international level to evaluate the educational performance of the students and the
most comprehensive one is the PISA, the International Student Achievement Assessment Project of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), of which we are the founding member of the
country. The PISA project was developed to determine the extent to which students aged 15 in OECD countries
were prepared for compulsory education at the end of their current knowledge society. The purpose of this
study, the countries through PISA results as an effective policy tool in the evaluation of the education system,
the policy should be applied to solve the quality problem in education in Turkey to provide information regarding
what should be and opportunity in education by identifying problems stemming from the equality factor based
on data for the solution of this problem and development of rational policy recommendations. In the study, of
2015 PISA data were analyzed by Turkey's microeconomic approach. In the analysis, how much of the differences
in achievement among the students was explained by the factors causing the inequality of opportunity and the
relationship of these factors with each other was estimated by using multi-level model. As a result, Turkey's
educational performance on socio-economic status of students and effective variables arising from school,
gender, class status again, it was found that the type of school and region. In this study, it has been revealed that
there are significant differences in achievement especially between the region and school types. On the other
hand, it was found that the socioeconomic status factor of the student, who hindered equal opportunities in
education, had a limited effect on success. It was concluded that this situation stems from the current education
system and the impact of socioeconomic status on success is represented by school types and regions.
Keywords: PISA, equality of opportunity, multilevel model, hierarchical linear modeling, education policies.
JEL Classfications: C54, D63, I24
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ÖZET
Veri zarflama analizi, benzer mal veya hizmet üreten ekonomik karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin
ölçülmesi amacı ile geliştirilmiş doğrusal programlama esaslı bir yöntemdir. Karar verme ile ilgili problemlerin
çözümünde birçok analiz bulunmasına rağmen veri zarflama analizi en çok tercih edilen ve parametrik olmayan
bir analiz yöntemidir. Bu çalışmada, veri zarflama analizi ile ilgili Türkiye’de 1994-2019 yılları arasında ulusal tez
merkezinde yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Analizde Yüksek Öğretim Kurulu
Tez Merkezi verileri kullanılmıştır. Veri zarflama konusunda çalışmaların yapıldığı üniversiteler, enstitüler,
yayınlanma yılı, tez türü, tezin konusu, tezin dili ve kullanılan anahtar kelimeler gibi değişkenlere göre analizler
yapılmıştır. Tezler incelendiğinde, 2006 yılından sonra veri zarflama ile ilgili yapılan çalışmalarda önemli bir artış
meydana gelmekle birlikte 2014 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Yapılan çalışmaların üniversite türü
bakımından değerlendirildiğinde devlet üniversitelerinin özel üniversitelere göre daha fazla çalışma yaptıkları
görülmektedir. Türkçe yazılan tezlerin yanı sıra İngilizce ve Fransızca dilleri ile de yazılan tezler mevcuttur.
Çalışmada son yıllarda artan veri zarflama analizi ile ilgili tezlerin uygulama alanları ile ilgili değerlendirmeler
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tez, Etkinlik, Doğrusal Programlama.
JEL Kodları: A22, C81, C82
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ABSTRACT
Data envelopment analysis is a method based on linear programming that is designed to measure the relative
effectiveness of economic decision making units that produce similar goods or services. Although there are many
analyzes in solving the problems related to decision making, data envelopment analysis is the most preferred
and non-parametric analysis method. In this study, data envelopment analysis of bibliometric graduate thesis,
which was published in the national thesis center in Turkey between the years 1994-2019 related analysis was
performed. Thesis Center data of Higher Education Council were used in the analysis. Analyzes were made
according to variables such as universities, institutes, publication year, thesis type, subject of the thesis, the
language of the thesis and the keywords used. When the theses were examined, the studies on data
envelopment after 2006 showed a significant increase and reached the highest level in 2014. When the studies
are evaluated in terms of university type, it is seen that state universities do more studies than private
universities. In addition to theses written in Turkish, there are also theses written in English and French. In the
study, evaluations about the application areas of theses related to increasing data envelopment analysis have
been made in recent years.
Keywords: Data Envelopment Analysis, Bibliometric Analysis, Postgraduate Thesis, Activity, Linear Programming.
JEL Classfications: A22, C81, C82
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ÖZET
Ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasal düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Sosyal ve
ekonomik kalkınma da ön koşul olarak kabul edilen eğitim, ülkelerin ekonomisinin güçlenmesini sağlayarak
küresel pazarlarda dinamik bir şekilde diğer rakipleri ile rekabet edebilmelerine imkan tanır. Eğitim hem bireylere
özel yararlar sağlarken hem de toplumsal anlamda yol açtığı dışsallıklar nedeniyle ülkelerin ekonomik
kalkınmalarında da en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, eğitimin,
ekonomik ve sosyal değişkenler ile karşılıklı ilişkisi ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu doğrultuda, Uluslararası
Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) değerleri ile bazı temel sosyal göstergeler ve ekonomik
göstergeler arasındaki ilişkinin ayrı ayrı incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu olarak
Türkiye’nin de üye olarak içinde yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 35 ülke
değerlendirmeye alınmıştır. Karşılaştırılmak istenen her bir değişken kümesinde birden fazla değişken yer
aldığından, bu değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için, en karmaşık ilişki analizlerinden biri olan
kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan ilk kanonik korelasyonda PISA değerlerinin
oluşturduğu birinci küme “Okuma Performansı”, “Matematik Performansı” ve “Fen Performansı” olmak üzere 3
değişkenden oluşurken sosyal göstergelerin yer aldığı ikinci kümede “doğumda beklenen yaşam süresi”, “bebek
ölüm oranı”, “doğum oranı”, “doğurganlık oranı”, “yıllık nüfus artış hızı”, “nüfus” ve “yüzölçümü” olmak üzere 7
değişken yer almaktadır. Benzer şekilde uygulanan ikinci kanonik korelasyonda birinci kümeyi yukarıda sözü
edilen PISA değerlerini içeren 3 değişken temsil ederken ekonomik göstergelerin yer aldığı ikinci kümede “net
milli gelir”, “kişi başı GSYİH”, “elektrik tüketimi”, “sabit telefon aboneliği”, “enflasyon”, “petrol kullanımı”,
“istihdam oranı” ve “elektrik üretimi” olmak üzere 8 değişken yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, PISA Değerleri, Sosyal Göstergeler, Ekonomik Göstergeler, Kanonik Korelasyon
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ABSTRACT
Education is one of the most important factors that determine the social, economic and political levels of the
countries. Education, which is considered as a prerequisite in social and economic development, enables
countries to compete economically with other competitors in a dynamic manner by enabling the economy of the
countries to be strengthened. Education is one of the most important building blocks for the economic
development of the countries due to the externalities caused by both the individuals and the society. In this
context, it is aimed to reveal the mutual relationship between education and economic and social variables. In
this direction, it is aimed to examine the relationship between International Student Achievement Assessment
Program (PISA) values and some basic social indicators and economic indicators separately. The working group's
research takes place in Turkey as well as members of the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) member countries were 35 assessment. Since more than one variable is included in each
set of variables to be compared, one of the most complex relationship analyzes, canonical correlation analysis is
used to reveal the relationship between these sets of variables. The first set of PISA values in the first canonical
correlation applied in the study consisted of 3 variables: Reading Performance, Maths Performance and Science
Performance, while the second set of social indicators included life expectancy at birth, infant mortality, birth
rate, fertility rate, annual population growth rate, population and surface area variables. Similarly, in the second
canonical correlation applied, the first set represents 3 variables containing the above-mentioned PISA values.
In the second cluster, which includes economic indicators, there are 8 variables: net national income, per capita
GDP, electricity consumption, fixed telephone subscription, inflation, oil use, employment rate and electricity
generation.
Keywords: Education, PISA Values, Social Indicators, Economic Indicators, Canonical Correlation
JEL Classfications: C42, C53, I20
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ÖZET
Türkiye’de kamu yönetimi, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesine göre yapılanmıştır. Bu iki ilke
birbirini tamamlayarak kamu yönetiminin bütünlüğünü sağlamaktadır. Diğer taraftan merkezi idarenin yerel
yönetimler üzerinde; yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde
birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacını gözetmek
bakımından idari vesayet yetkisine sahip olduğu bilinmektedir.
2000’li yıllardan itibaren kamu yönetiminde yoğun bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Türkiye’de, merkezi
yönetim- yerel yönetim ilişkileri reform gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Bu süreç demokrasi ve insan
hakları reformlarının etkisiyle önemli bir desantralizasyon sürecini yaşayarak, yerelin yükselişine tanık olunan bir
mecrada şekillenirken son yıllarda örneğin bazı belediyelere mülki idare amirlerinin kayyum olarak atanması gibi
uygulamalarda görüldüğü üzere merkezi yönetimin yerel yönetimlerle ilişkilerinde yeniden ağırlığını arttırdığı bir
döneme girilmiştir. Diğer taraftan 2018 yılında Türkiye’nin yönetim sisteminin başkanlık sistemi referanslı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak değişmesi merkezi yönetim- yerel yönetim ilişkilerinde de değişimi
kaçınılmaz kılacaktır.
Çalışmanın önemi, bu değişim sürecinin; mülki idare sisteminin yereldeki en önemli temsilcisi olan vali ile yerel
yönetimlerin en önemli aktörü olan belediye başkanının pozisyonlarına ve birbirleriyle ilişkilerine nasıl yansıdığını
ortaya koymak ve gelinen noktayı değerlendirmek olacaktır. Deskriptif ve yorumlayıcı bir yöntemin izlendiği
çalışmada sürecin mülki idarenin güç kazanacağı bir tarzda gelişeceğini gösteren bulgulara ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mülki İdare Sistemi, Vali, Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
JEL Kodları: H70, H83, H79.
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ABSTRACT
Public administration is structured according to the central government and the principle of subsidiarity in
Turkey. These two principles complement each other and ensure the integrity of public administration. On the
other hand, the central government over local authorities; It is known that the local services have the authority
of administrative guardianship in order to ensure that they are carried out in accordance with the principle of
the integrity of the administration, to ensure unity in the public duties, to protect the public benefit and to meet
the local needs as required.
Central administrations from local government relations hold an important place in Turkey's reform agenda and
has been an intense exchange that is experiencing the transformation of public administration since the 2000s.
It has been characterized by a significant decentralization process under the influence of democracy and human
rights reforms, and the emergence of a local rise. In recent years, for example, it has been entered into a process
where the central administration increases its weight in the relations with the local administrations, as seen in
some municipalities, such as the appointment of civil servants as trustees. On the other hand Turkey's
presidential system of reference of the change management system in 2018 as a Presidential System of
Government changes will be inevitable relations between central administrations and local government.
The importance of the study, the process of this change; The most important representative of the provincial
administration system in the local, the most important actor of the Municipality Mayor's positions and how to
reflect on their relations with each other and to evaluate the point reached. In the study, where a deskriptive
and interpretive method is followed, the findings show that the process will develop in a way that the local
administration will gain strength.
Keywords: Provincial Administration System, Governor, Local Governments, Local Politics, Presidential Government System
JEL Codes: H70, H83, H79.
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MUHALEFET ETME ARAÇLARININ BİRİKİM REJİMİ DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİMİ 
Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, toplumsal bir olgu olan muhalefet kavramının ve muhalafet etme araçlarının yönetim bilimi
çerçevesinde bütüncül bir anlayışla incelenmesidir. Birikim rejiminin devlet aygıtıyla yasalar aracılığıyla muhalefet
etme biçimlerine etkisini ve aldığı biçimleri bulmak amaçlanmaktadır. Tarihsel bir süreçte incelendiğinde bu
hakkın ortaya çıkışı ve bu çalışmada iddia edildiği üzere yaşadığı dönüşümü belirleyen dinamikler nelerdir
sorusunun cevabı aranmış ve sermaye birikiminin devinimleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Grev, boykot, gösteri
ve yürüyüş hakkı, sendika hakkı gibi günümüz toplumsal formasyonundaki siyasal muhalefetin araçları “nasıl” ve
“neden” dönüşmektedir. Kapitalist devlet tipinde siyasal muhalefetin bir hak olarak ortaya çıkışı Habermas’ın
kavramsallaştırdığı şekliyle kamusal alanın doğuşuna dayandırılmakta, dönüşümü ise sermaye birikiminin
gelişme/kırılma çizgilerinde aranmaktadır. Tarihteki diğer devlet tiplerinden farklı olarak ilk defa kapitalist devlet
tipinde, siyasal iktidarın keyfi uygulamalarının sınırlandırılması ve eleştirel aklın kamusal kullanımı mümkün
olmuştur. Eleştirel aklın kamusal alanda kullanımı ise ancak bu hakların yasal güvence altına alınması ile hayat
bulmuştur. Bu haklar ise ilk anayasalardan itibaren kendilerine yer bulmakla birlikte, tarihsel çizgide bazı
dönemlerde kendilerine geniş yer bulurken bazıları da büyük bir daralma ve işlevsiz duruma girmiştir. Işte bu
çalışmada fordist birikim rejimi ve post fordist birikim rejimi aracılığıyla bu hakların yaşadığı daralmanın
çözümlenmesi aracılığıyla devlet, yasal düzenlemeler ve muhalefet etme araçlarının aldığı biçimi inceleyerek bir
kavram seti oluşturmak hedeflenmektedir. Böylece sermaye birikimi sürecinin gelişme ve kırılma çizgilerinin,
muhalefet etme araçlarına yansıması açıklanacaktır. Sonuç olarak bu çalışmada muhalefet etme araçlarına ilişkin
yasal düzenlemeleri belirleyen dinamiğin sermayenin devinimleri olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhalefet, Muhalefet Etme Araçları, Sermaye Birikimi, Fordist Birikim Rejimi, Post- Fordist Birikim Rejimi
JEL Kodları: JEL, D2, JEL E1, JEL E11,
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CHANGING OF OPPOSITION TOOLS IN ACCORDANCE WITH THE ACCUMULATION REGIME
Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN
Istanbul Gelişim University, Istanbul, Turkey, tugur@gelisim.edu.tr

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the concept of opposition and the means of opposition as a social
phenomenon with a holistic approach within the framework of management science. It is aimed to find out the
effect of the accumulation regime on the ways of opposing with the state apparatus and the forms it takes. When
examined in a historical process, the answer to the question of the occur of this right and the dynamics that
determine the transformation experienced as it is claimed in this study was sought and explained by the
movements of capital accumulation. The tools of political opposition in today's social formation, such as strikes,
boycotts, the right to show and march, and the right to labour unions, are transformed into “how” and “why.
The emergence of political opposition as a right in the capitalist state type is based on the occurance of the public
sphere as Habermas conceptualizes, and its transformation is sought in the lines of development / breakdown
of capital accumulation. Unlike other types of states in history, for the first time in the capitalist state type, it was
possible to limit the arbitrary practices of political power and to use the public in rational mind. Although these
rights have gained a place in modern states since the first constitutions, they have found a wide place in the
historical line in some periods and some have entered into a big contraction and dysfunctional situation. In this
study, it is aimed to form a concept set by examining the form taken by the state, legal regulations and means of
opposing by means of resolving the contraction experienced by these rights through fordist accumulation regime
and post fordist accumulation regime. Thus, the reflection of the development and breaking lines of the capital
accumulation process to the means of opposition will be explained. As a result, in this study, it is concluded that
the dynamic which determines the legal regulations regarding the means of opposition is the movements of
capital.
Keywords: Opposition, Fordist Accumulation Regime, Post Fordist Accumulation Regime, Accumulation of Capital, Public Sphere
JEL Classfications: JEL D2 E1, E11,
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ÖZET
İdari kötülük; sıradan insanların idari eylem ve/veya işlemler münasebetiyle kötülük yaptıklarının farkında
olmaksızın üçüncü kişilere zarar vermeleri halini ifade etmektedir. Özellikle Nazi toplama kampları veya Irak
harekâtında cezaevlerine atılan masum insanlara verilen zararların, kamu görevlilerince, görevlerinin bir uzantısı
veya teknik rasyonellik çerçevesinde değerlendirilmesi, aktif idari kötülük olarak kabul edilmektedir. Bunun
karşısında, birtakım kamu görevlilerinin yaptıkları bu kötücül faaliyetlere sessiz kalan, bunları bildirmeyen veya
en azından kötülükten alıkoymayan diğer görevliler içinse, pasif idari kötülük kavramı kullanılmaktadır. Bu
kapsamda yapılan çalışmaların, daha çoklukla makro düzeyde vakalara odaklandığı, örneğin örgüt altı (mikro)
düzeyde idari kötülüğün nasıl tezahür ettiği, bu amaçla ne gibi enstrümanların, stratejilerin kullanıldığı, hangi tip
çalışanların daha çok kötücül davranma eğiliminde olduğu gibi konularda tam bir belirlilik yoktur. Yine yapılan
birçok çalışmada idari kötülük açısından görev, emir, kurallar gibi maskeler kullanılmasına karşın, örneğin ideoloji
gibi faktörlerin bir maske olarak kullanıldığına ilişkin çok az bildirime rastlanmaktadır. Bu çalışmada, yerel yönetim
örgütleri örneğinde idari kötülüğün tezahürleri, “neden” ve “nasıl” sorularına yanıt bulmaya elverişli olan vaka
incelemesi yoluyla etraflı olarak ele alınacaktır. Bu amaçla Kocaeli ve Çanakkale illerinde bulunan il ve ilçe
belediyelerinde görev yapan orta ve üst düzey kamu yöneticileriyle yapılacak görüşmeler vasıtasıyla veri
toplanacak ve elde edilen veri, nitel veri işleme teknikleri kullanılarak çözümlenecektir. Böylece idari kötülüğün
fiili olarak örgütlerde ne şekilde ortaya çıktığı, nasıl maskelendiği, hangi tip maskelerin daha sıklıkla kullanıldığı ve
kimlerin daha çoklukla idari kötülüğe başvurduğu açıklığa kavuşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Idari Kötülük, Kamu Görevlileri, Kötücül Faaliyetler,
JEL Kodları: H70, D73, D79
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ABSTRACT
Administrative evil means that ordinary people do harm to third parties without realizing that they are doing evil
through administrative actions and/or procedures. In particular, the public officials assessed the harm done to
innocent people imprisoned in Nazi concentration camps or Iraqi prisons as an extension of their duties or within
the framework of technical rationality and this assessment is considered as active administrative evil. In
contrast, the concept of passive administrative evil is used for the officials who remain silent, do not report, or
at least prevent them from doing so. It is seen that the studies conducted within this scope mostly focus on cases
at the macro level. For example, there is no clear certainty as to how administrative evil is apperaed at the micro
level, what instruments, strategies are used for this purpose, and which type of employees tend to behave more
maliciously. Although many studies have mentioned masks such as duties, orders and rules in terms of
administrative evil, there are very few reports that factors such as ideology are used as a mask. In this study, the
appearances of administrative evil in the case of local government organizations will be discussed extensively
through case studies that are suitable to find answers to the questions “why” and “how”. For this purpose, data
will be collected through interviews with medium and senior public administrators working in provincial and
district municipalities in Kocaeli and Çanakkale provinces and the data obtained will be analyzed using qualitative
data processing techniques. Thus, it will be clarified how administrative evil occurs in organizations, how it is
masked, which types of masks are used more frequently and who mostly resort to administrative evil.
Keywords: Administrative Evil, Public Officials, Malicious Activities
JEL Classfications:: H70, D73, D79
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ÖZET
Yatırımcılar için bir finansal varlığın getirisindeki oynaklık yatırımın riskini ifade etmektedir ve yatırım kararlarında
kullanabilecekleri temel girdilerden biri niteliğindedir. Oynaklık yayılımı ise bir finansal varlığın toplam
değişkenliğinin diğer bir finansal varlıkta oynaklık değişimine neden olması olarak tanımlanmaktadır. Bu
bağlamda özellikle risk yönetimi açısından portföye dahil edilecek varlıklar arasındaki oynaklık yayılımlarının
tespit edilmesi gerekmektedir. Oynaklık yayılımları hisse senedi piyasaları, vadeli işlem piyasaları, endeksler,
göstergeler, hedge fonlar gibi birçok finansal değişken arasında gerçekleşebilmektedir. Diğer yandan finansal
varlıklar arasındaki oynaklık ilişkisinde oynaklık yayılımlarının varlığından söz edilebilmesi için oynaklık
geçişlerinin yönünün tespit edilmesi gerekmektedir. Hafner ve Herwartz (2006) tarafından geliştirilen varyansta
nedensellik testi oynaklık yayılımının yönünün belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bu
bağlamda çalışmanın temel amacı 9.15.2008 – 06.06.2019 tarihleri arasında Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika,
Latin Amerika ve MENA bölgesel hedge fonları arasındaki oynaklık yayılımlarının Hafner ve Herwartz (2006)
varyansta nedensellik testi ile analiz edilmesidir. Uygulanan analizler sonucunda belirtilen bölgesel hedge fonlar
arasındaki farklı boyutlarda oynaklık yayılımları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hedge Fonlar, Varyansta Nedensellik Testi, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.
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ABSTRACT
For investors, the volatility in the return of a financial instrument is an expression of its risk and is one of the
fundamental criterion for investment decisions. Volatility spillover is defined as the effect the total variability of
a financial instrument on the volatility of another financial instrument. Especially from a risk management
perspective, it is important to determine the volatility spillovers between instruments to be included in a
portfolio. Volatility spillovers may occur between many financial variables such as stock markets, futures
markets, indices, indicators and hedge funds. On the other hand, determination of the direction of volatility
spillovers is required, in order to express the existence of volatility spillovers in the relations of financial variables.
The causality in variance test developed by Hafner and Hewartz (2006), is one of the techniques that is frequently
used in determining the direction of volatility spillover. In this context, the principle aim of the present study is
to analyze the volatility spillovers between regional hedge funds of Asia, West Europe, North America, Latin
America and MENA, using Hafner and Hewartz (2006) causality in variance test. The results of analysis performed
show that there are volatility spillovers among the mentioned regional hedge funds in different directions.

Keywords: Hedge Funds, Causality in Variance Test, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
Kredi temerrüt swapı (CDS) piyasalara ilişkin bir risk göstergesi olarak kabul edilmekte ve piyasanın risk algısını
yansıtmaktadır. Bu nedenle CDS endekslerdeki değişimler yatırımcılar, finansal kurumlar ve politika yapıcılar
tarafından yakından takip edilmektedir. Diğer yandan CDS’te meydana gelen değişimler sadece iç dinamiklerden
değil aynı zamanda risk geçişlerine bağlı olarak diğer CDS’lerdeki oynaklıklardan kaynaklanabilmektedir. Oynaklık
ilişkileri literatürde bulaşıcılık, yayılım, karşılıklı bağlılık, birlikte hareket, entegrasyon ve oynaklık geçişi gibi farklı
terminolojilerle ele alınmaktadır. Diebold ve Yilmaz ise kendi metodolojilerini geliştirdikleri çalışmalarında
oynaklık yayılımlarını “finansal bağlantılılık” terimini kullanarak incelemiştir. Oynaklık yayılımları her ne kadar
kriz dönemlerinde artsa da, yayılımlar normal finansal koşullar altında da gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle risk
yönetimi sürecinde oynaklık yayılımlarının önceden tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın
temel amacı 9.15.2008 – 26.04.2019 tarihleri arasında Arjantin, Belçika, Çin, Danimarka, Norveç, Polonya ve
Türkiye ülkeleri kredi temerrüt swapları arasındaki finansal bağlantılılığın Diebold ve Yilmaz (2012) tarafından
geliştirilen yöntem ile analiz ile analiz edilmesidir. Çalışma ele alınan ülke kredi temerrüt swapları arasında belirli
düzeyde finansal bağlantılılık olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Swapları, Finansal Bağlantılılık, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.

-267-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
FINANCIAL CONNECTEDNESS AMONG CREDIT DEFAULT SWAPS
Serap KAMIŞLI1, Ethem ESEN2
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, , Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yeşilkent Mahallesi, 1036 Sokak, Bozüyük, Bilecik, Türkiye,
satbas@gmail.com.
Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yunus Emre Kampüsü, 26470, Eskişehir, Türkiye, etheme@anadolu.edu.tr

ABSTRACT
Credit default swap (CDS) are considered as a risk indicator for the markets and reflect the risk perception of the
market. For this reason, changes in CDS indices are closely followed by investors, financial institutions and policy
makers. However, changes in CDS are not caused only by internal dynamics, the volatility of other CDS may cause
changes due to the risk transmissions. Volatility relationships are discussed by different terminologies such as
contagion, spillover, interdependency, comovement, integration and volatility transmission. Diebold and Yilmaz,
on the other hand, examined the volatility relationships by using the term “financial connectedness” in their
studies in which they developed their own methodologies. Although they increase in the crisis periods, volatility
spillovers may occur in stable financial conditions. For this reason, it is very important to determine the volatility
spillovers in the risk management process in advance. In this context, the purpose of this study is to analyze the
financial connectedness among credit default swaps of Argentina, Belgium, China, Denmark, Norway, Poland and
Turkey by using the methodology developed by Diebold and Yilmaz (2012), for the period of 9.15.2008 –
26.04.2019. It is determined by the study that there is financial connectedness between credit default swap of
the selected countries.
Keywords: Credit Default Swaps, Financial Connectedness, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
Araştırmanın temel amacı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne bağlı olan seyahat acentalarının gelecek
beklentilerini değerlendirmek ve analiz etmektir. Seyahat acentalarının işlerini yaparken dijital dönüşüme nasıl
cevap verdikleri ve işlerini sürdürürken teknolojik gelişmelere gerçekten nasıl reaksiyon gösterdikleri önemli bir
araştırma konusudur. Dolayısıyla, teorik yapı seyahat acentalarının dijital gayretleriyle ilgili durumları anlamak ve
araştırmacıları desteklemek için durumsallık yaklaşımını dikkate almıştır. İşletmelerdeki ve iş çevresindeki
durumsallıklara uyum ihtiyacı sadece tüketicilerin güncel ihtiyaçlarını ve beklentilerini değil çalışanların da bakış
açılarını anlamak için kritiktir. Araştırma örneklemi yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak 22 seyahat
acentasında görev yapan müdürler ve çalışanlardan oluşmaktadır. Mülakattaki kilit sorular şöyledir; (1) Seyahat
acentasının dijital teknolojiye bakış açısı nedir? Acentanın dijital teknolojiyi kullanmada bir stratejisi var mıdır?
(2) Acentanın dijital hizmetleri nelerdir? (3) Önümüzdeki 15 yıl içinde seyahat acentacılığı alanındaki teknolojik
değişimler veya dijital eğilimler neler olacaktır? (4) Seyahat acentanız tur paketlerini nasıl satmaktadır? ve (5)
Seyahat acentanızda bugüne kadar yapılan en büyük yenilik nedir? Araştırma sonuçlarına göre acentalar işlerini
yürütürken dijital stratejiden yoksundur. Müşterilere hizmetlerini satmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar
ve çoğunlukla internetten, yaşlılara ise yüz yüze satışlarını gerçekleştirmektedirler. Çalışanlar yakın gelecekte
robotlara ve yapay zekaya bağlı olarak dijital dijital turlar sunduklarını ve sosyal medya reklamlarını kullandıklarını
belirmektedirler. Araştırma, bu alanda çalışan araştırmacılara, uygulayıcılara ve turizm endüstrisindeki
profesyonellere ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seyahat Acentası, Dijitalleşme, Seyahat Endüstrisi, Dijital Dönüşüm, Dijital
JEL Sınıflaması: Z30, Z31, Z32.
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ABSTRACT
The fundamental purpose of this research is to analyze and evaluate the future expectations of travel agencies
affiliated with the Association of Turkish Travel Agencies. How the travel agencies are going to respond to the
digital transformation while performing their jobs and how they actually react to the technological developments
in sustaining their business is an essential research topic. Thus, the theoretical background considers the
contingency approach which helps the researchers to understand the situations related to the digitalization
efforts of the travel agencies. The need to fit the contingencies of the organization and the business environment
is critical not only in understanding the current needs and expectations of the consumers but also the
perspectives of the employees. The research sample consists of 22 travel agencies and data is gathered through
a structured interview technique with the agency’s general managers and employees. The key questions for the
interview are; (1) what is the perspective of the travel agency in looking at digital technology? Does the travel
agency have a strategy in using digital technology? (2) What are the digital services of the travel agency? (3) What
will be the digital trends or technological changes in the field of travel agencies in the next 15 years? (4) How
does your travel agency sell the tour packages? and (5) What is the biggest innovation that has ever been made
in your travel agency? Findings mainly revealed that the agencies lack a digitalization strategy in conducting their
business. They use various methods in selling their services, mostly sell through the internet to customers but
face-to-face for the senior tourists. The employees believe that digital marketing may lead to loss of jobs due to
robots and artificial intelligence in the near future. Only 31.8 percent of the respondents state that their agency
uses social media ads and presents tours digitally. The research sheds a light in this field of study for researchers,
practitioners and tourism professionals.
Keywords: Travel Agency, Digitalization, Travel Industry, Digital Transformation, Digital
JEL Codes: Z30, Z31, Z32
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ABSTRACT
This article is meant to about the urban transformation/renovation discusses developments in the World and in
our country; differences of urban transformation between countries are referred to. In addition, differences on
the implementation of the projects focused on the preparation.
Different dimensions of urban transformation definitions are given article, discussed the process of development
in the world and ın our country. In the first part of study, goals objectives and implementation methods of urban
transformation focused on and about the urban transformation have been mentioned duties falling on local
government. In the second part of article, with examples of applications of the transformation, discusses the
citizen, neighborhood identity and urban ecosystem effects of urban transformation.
Keywords: City, Urban Transformation, Reconstruction, Turkey
JEL Classification: R51, Y80, Y90
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ABSTRACT
The pilot study explored the characteristics of the communication, which Bulgarian universities conduct in their
social media. The purpose of the study was to find out the communication behaviour three Bulgarian universities
perform on their Facebook pages. The research implemented a mixed method approach using quantitative and
qualitative social media content analysis. The research population for the quantitative analysis consisted of a
total of 203 Facebook posts for the year 2018. The simple random sample of the qualitative social media content
analysis consisted of 20% of all posts of each of the three studied universities. The results showed that the
communication of the three universities was predominantly a monologue with a rather strong inclination toward
sharing news from their websites and other sources. Nearly 90% of the Facebook posts lacked curated content.
Thus the pages resembled bulletin board rather than a platform for conducting two-way communication.

Keywords: University, Social Network Sites, Facebook, Dialogue, Communication
JEL Classfications: Language and Communication; Social Media
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ABSTRACT
The concept of strategic intrapreneurship emerges through the combination of two potentials, namely
intrapreneurship and strategic management. Strategic intrapreneurship help organizations seek to achieve
strategic goals in order to discover innovations and take advantage of today's competitive advantages in the
direction of its goals and objectives. Strategic intrapreneurs engage in strategic intrapreneurship in line with their
core competencies to provide a sustainable competitive advantage for the enterprise. The main purpose of the
study will be to present an approach to strategic intrapreneurship model that emerges from the combination of
entrepreneurship, strategic management and try to explain these concepts in a different approach with both
qualitative and quantitave research methods. The quantitative study conducted in terms of strategic
intrapreneurship, it is believed that the intrapreneurship and its dimensions show the behaviors of the
intrapreneurship and dimensions of the workers are at a high level. The findings from SWOT analysis, which is
qualititative research, show that the participants have high level of strategic intraprenuership behaviors.
Keywords: Strategic Intrapreneurship, Entrepreneurship, Intrapreneurship, Strategy, Strategic Management
JEL Classfications: M10, M14, M1,L26
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ABSTRACT
Automated data acquisition from machines, assembly and test lines become easier and more common with the
widespread use of automation in production plants. Automatically collected data gives more accurate and
simultaneous information than manually collected data, but automatically collected and stored data is not
efficiently converted into knowledge. The purpose of this study is, determine the station occupancy in the
assembly line and the station occupancy differences between the stations by using statistical analysis methods
with the data which were automatically received from an assembly line. Method and time studies were
implemented, after the assembly line settled up and serial production were begin. Method and time studies were
implemented on sample selected product types, due to wide range of the product type variety to reduce possible
costs and time waste in case of using all the product types as inputs of the same method-time studies. Collected
data from the line for about 1 year, were analyzed and the station occupancy and differences were revealed and
presented to the decision maker in comparison with the method and time study implemented by sampling.
Key Words: Statistical Data Analysis, Line Balancing.
JEL Classification: C13, C15, C19
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ÖZET
Parasal aktarım mekanizması, para politikalarının reel ekonomi üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. Para
politikalarının reel ekonomi üzerinde kısa dönemde bir etkisinin olduğu iktisatçılar tarafından genel kabul
görmesine rağmen, bunun nasıl gerçekleştiğine dair farklı teoriler ortaya atılmıştır. Banka kredi kanalı, banka
kredilerinin para politikasından etkilenerek üretime etki edeceği düşüncesinden oluşturulmuştur. . Bu çalışmanın
amacı Türkiye’de banka kredileri kanalı çerçevesinde para politikasının reel sektöre etkisini belirlemektir.
Çalışmada 2006:01-2019:02 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak VAR analizi yapılmıştır. Etki tepki
fonksiyonlarından elde edilen bulgulara göre banka kredileri ile menkul kıymetleri tam ikame olup, banka
kredileri ile sanayi üretimi ters ilişki göstermektedir. Bu sonuçlara göre Türkiye’de banka kredi kanalının işleyişinin
etkin olmadığı söylenilebilir.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Parasal Aktarım Mekanizması, Kredi Kanalı, VAR.
JEL Kodları: E52, C32.
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ABSTRACT
Monetary transmission mechanism expresses the effects of monetary policies on the real economy. Although it
is generally accepted by economists that monetary policies have a short-term impact on the real economy,
different theories have been proposed as to how this happens. Bank lending channel was formed from the idea
that bank loans would affect production and be influenced by monetary policy. The aim of this study is to
determine the bank lending channel of monetary policy in the context of the impact on the real sector in Turkey.
In this study, VAR analysis was performed by using monthly data covering 2006:01-2019:02 period. According to
the findings obtained from the impulse response functions, bank loans and securities are perfect substitutes, and
bank loans and industrial production show an inverse relationship. Based on these results it can be said that the
functioning of the bank lending channel in Turkey is not effective.
Keywords: Monetary Policy, Monetary Transmission Mechanism, Credit Channel, VAR.
JEL Codes: E52, C32
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ÖZET
Private Equity (PE) özellikle II. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmenin artmasıyla beraber yeni bir finansman aracı
olarak ortaya çıkmışına rağmen yakın geçmişe kadar küresel sermaye yatırımlarındaki düşük payı ile butik bir
sermaye yatırımı kategorisi olarak kabul görmüştür. Bununla birlikte son 20-25 yıl içinde, PE piyasasında çok
büyük bir gelişme olmuş, yeni ekonomi ve teknoloji şirketleri ile PE yatırımları oldukça artmıştır. Günümüzde ise
PE yatırımları gerek tutar gerekse yatırım sınıfı olarak büyük gelişme göstermiştir. Bununla birlikte bölgesel bazda
PE fonlarının gelişimi süreç boyunca değişim göstermiştir. Anonim ortaklıkların doğuşunun ve gelişiminin
gerçekleştiği ve Anglo-Sakson ekolünün varlık gösterdiği coğrafya olması nedeniyle PE fonları özellikle Kuzey
Amerika ve Avrupa bölgelerinde büyüklük ve çeşitlilik açısından ön plana çıkmaktadır. Ancak diğer yandan söz
konusu bölgelerdeki risk-getiri ilişkisinin yanı sıra 2008 Global Krizinin etkileri nedeniyle, gelişen ekonomilerdeki
yüksek volatilite içeren yüksek getirilerde ilgi çekmeye başlamıştır. Bu durum ise bölgesel PE yatırımları arasındaki
yapının farklılaşmasına ve mevcut ilişkilerin karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Özellikle PE fonlarını baz alan
yatırımcılar açısından bölgesel PE yatırımları arasındaki ilişkilerin zamana bağlı olarak analiz edilmesi sağlıklı
yatırım politikaları belirlenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bölgesel ilişki yapısında yaşanan
değişimlerin zamana bağlı olarak belirlenebilmesi, hangi tür şokların ve spesifik olayların ilişkiler üzerinde ne
yönde etkiye sahip olduğunu gösterme olanağı da sağlayabilir. PE fonları genellikle halka açık olmayan şirketlere
doğrudan sermaye yatırımı yapan fonlardır ve ortakları, çoğunlukla emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar,
şirketler ve bireysel yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda bölgesel ilişkilerin asimetrik boyutta incelenmesi
de PE yatırımlarının coğrafi çeşitlenmesinde endüstriye yol haritası çizebilecektir. Diğer yandan gerek PE
yatırımlarının yapısı gerekse halka açık veriye erişimin oldukça zor olmasından dolayı literatürde PE fonları
üzerine yapılan ampirik çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Çalışmanın temel amacı; Asya, Orta Doğu, Güney
Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesi bazlı PE fonları arasındaki ilişkilerin detaylı olarak tespit edilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda söz konusu fonlar arasındaki ilişkiler Yılancı ve Bozoklu (2014) tarafından geliştirilen
“zamanla değişen asimetrik nedensellik testi” analiz edilmiştir. Çalışma ile bölgesel PE yatırımları arasında
ilişkilerin hem asimetri hem de zaman boyutunda değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Private Equity Yatırımları, Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.
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ABSTRACT
Although it emerged as a new financing tool with the increase of industrialization after World War II, Private
Equity (PE) has been accepted as a boutique capital investment category with its low share in global capital
investments until last decades. In the last 20-25 years, there has been an important development in the PE
market, and PE investments have increased considerably with the new economy and technology companies.
Today, PE investments have shown great improvement in terms of amount as an investment class. However, the
improvement of PE funds on a regional basis has changed through the process. For example, PE funds come to
the forefront especially in North America and European regions in terms of size and diversity because joint stock
companies originated and improved in this geography and the Anglo-Saxon school existed. On the other hand,
the high returns besides high volatility due to the 2008 Global Crisis started to attract the attention of the PE
funds. This situation caused changes in the structure of the relationships between the regional PE investments.
For this reason, it is very important for PE funds and PE investors to analyze time-varying relationships between
the regional PE investments in order to construct healthy investment policies. To determine the changes in the
regional relationships on time basis may also give the opportunity of determining which types of shocks and
events have effects on the relationships in which direction. PE funds are the funds that generally invest in nonpublic companies, and their partners mostly consist of pension funds, insurance companies, foundations,
companies and individual investors. Therefore, investigation of the regional relationships considering asymmetry
may help the industry in drawing a roadmap in the geographical diversification of PE investments. On the other
hand, there are limited empirical studies on PE funds in the literature due to both structure of PE investments
and difficulty in accessing to public data. In this context, the purpose of this study is to determine the
relationships between the PE funds of Asia, Middle East, South America, North America and Euro regions in detail.
In line with this purpose, the relationships between mentioned funds were analyzed by “time-varying asymmetric
causality test” developed by Yılancı and Bozoklu (2014). The findings indicate that the relationships between
regional PE investments change on both asymmetry and time dimension.
Keywords: Private Equity Investments, Time-Varying Asymmetric Causality Test, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
Sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olan fiyat istikrarı, karar birimlerinin iktisadi kararlarını (tasarruf,
tüketim ve yatırım vb.) alırlarken dikkate almayacakları ölçüde düşük enflasyon oranını ifade etmektedir. Yüksek
enflasyon makroekonomik istikrarsızlık göstergelerinden biridir. Türkiye’de özellikle 2006 yılında uygulanmaya
başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi ile kontrol altına alınan enflasyon, son yıllarda tekrar artış eğilimine
girmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2003:1-2019:1 dönemi için aylık verilerle ARDL sınır testi yöntemi
kullanarak enflasyonun dinamiklerini sektörler bazında incelemektir. Çalışmanın bulgularına göre uzun dönemde
mallar sektöründe ve hizmetler sektöründe meydana gelen %1’lik bir artış tüketici fiyat endeksinde sırasıyla
%0.73 ve %0.27’lik bir artışa neden olmaktadır. Ayrıca; enerji-gıda dışı mallar, gıda-alkolsüz içecekler ve enerji
sektörlerindeki enflasyonda meydana gelen %1’lik bir artış mallar sektöründeki enflasyon oranını sırasıyla %0.42,
%0.38 ve %0.20 oranında artırdığı gözlenmektedir. Sonuç olarak; Türkiye’de enflasyonun düşük düzeylerde
kontrol altında tutulabilmesinin, sadece talep yönlü makroekonomik politikalarla değil, aynı zamanda yapısal
enflasyona yönelik reformların da ortaya konulmasıyla mümkün olabileceği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Türkiye, ARDL
JEL Kodları: E31,C13,C50
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ABSTRACT
The price stability required for sustainable economic growth refers to the low inflation rate which the decisionmakers would not consider when making economic decisions (saving, consumption and investment etc). High
inflation, an indicator of price instability, is one of the indicators of macroeconomic instability. Inflation in Turkey,
brought under control with inflation targeting regime in 2006, has been entered the upward trend recently again.
The aim of this study is to examine the dynamics of inflation on a sectoral basis in Turkey, by using ARDL (bound
test) method for the period of 2003:1-2019:1. One of the models set for this purpose evaluates inflation
dynamics, which in terms of the Consumer Price Index (CPI), in the basis of goods and services sectors. The second
model examines the inflation dynamics in the sub sectors of goods as energy, food and non-alcoholic beverages,
and non-food goods. According to the findings obtained from the models, in long term 0.73% of the increase in
the general inflation rate is composed of the goods sector and of 0.27% the services sector. Also; 1% increase in
inflation in non-energy goods, food-non-alcoholic beverages and energy sectors increased the inflation rate in
the goods sector by 0.42%, 0.38% and 0.20%, respectively. As a result, it can be seen that keeping inflation under
control at low levels in Turkey is possible not only through demand-oriented macroeconomic policies, but also
through the introduction of structural inflation-oriented reforms.

Keywords: Inflation, Turkey, ARDL
GEL Codes: E31, C13, C50.
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ÖZET
Uzun dönem makroekonomik amaçlardan biri sürdürülebilir ekonomik büyümedir ve ülkelerin ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için enflasyon ve sabit
sermaye yatırımları önemli bir rol üstlenir. Enflasyonun büyüme üzerindeki etkisi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine
ve finansal araçlarına göre farklılık göstermektedir. Sabit sermaye yatırımları; fabrikalar, makineler, işyerleri ve
üretim sürecinde kullanılan diğer dayanıklı malların üretilebilmesi için yapılan harcamalar şeklinde ifade
edilmektedir. Bu harcamalar ülkelerin sermaye birikimine katkı sağlayarak, üretim kapasitesi ve istihdam artışıyla
ekonomik büyümeyi etkiler. Enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan Mundell-Tobin etkisine göre;
enflasyon artışı büyümeyi arttırmaktadır. Modele göre; enflasyon para tutma maliyetini artıracağından, riskten
kaçınmak ve reel gelir seviyesini korumak isteyen bireylerin portföy kararlarını, sermaye lehine değiştirmeleri
sonucu sermaye birikimi artarken, reel faiz oranları düşecek ve büyüme hızlanacaktır. Mundell-Tobin etkisine
göre; ülkelerin ekonomik büyümelerinin sahip oldukları enflasyon ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.
Bu çalışmada 2004:1-2018:2 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak enflasyon-büyüme, sabit sermaye yatırımlarıbüyüme ve enflasyon-sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmektedir.
Çalışmanın bulgularına göre Türkiye ekonomisinde enflasyon ile büyüme arasında negatif yönlü bir ilişkiden söz
etmek mümkündür. Bir başka ifadeyle Mundell-Tobin etkisinin geçerli olmadığı söylenebilir. Diğer yandan sabit
sermaye yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Bu duruma ek olarak
enflasyon ve sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Sabit Sermaye Yatırımları, Büyüme, ARDL Sınır Testi, Mundell-Tobin etkisi
JEL Kodları: C32, E31, O40
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ABSTRACT
One of the long-term macroeconomic objectives is sustainable economic growth and contributes to the
economic development of countries. Inflation and fixed capital investments play an important role in achieving
sustainable economic growth. The effect of inflation on growth varies according to the development levels and
financial instruments of the countries. Fixed capital investments are expressed as expenditures for the
production of factories, machinery, workplaces and other durable goods used in the production process. These
expenditures contribute to the capital accumulation of the countries and affect economic growth with the
increase in production capacity and employment. According to Mundell-Tobin effect, which explains the
relationship between inflation and growth; the increase in inflation increases the growth. According to the
model; as inflation will increase the cost of holding money, as a result of the change in portfolio decisions in favor
of capital by individuals who want to avoid risk and maintain real income level, capital accumulation increases,
real interest rates will decrease and growth will accelerate. According to Mundell-Tobin effect; it is claimed that
the economic growth of the countries is directly related to the inflation they have. In this study, the relationship
between inflation-growth, fixed capital investments-growth and inflation-fixed capital investments is examined
with ARDL boundary test by using quarterly data of 2004: 1-2018: 2 period. In result of the study, Turkey's
economy is possible to speak of a negative relationship between growth and inflation. In other words, the
Mundell-Tobin effect is not valid. On the other hand, the effect of fixed capital investments on growth was found
to be positive. In addition, it was concluded that the relationship between inflation and fixed capital investments
was positive.
Keywords: Inflation, Fixed Capital Investments, Growth, ARDL Boundary Test, Mundell-Tobin Effect
JEL Codes: C32, E31, O40
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme bileşenleri içerisinde beşeri sermayenin de olması gerektiğini savunan
Mankiw, Romer ve Weil tarafından geliştirilen Genişletilmiş Solow Modeli’ni, güncel verilerle test etmek ve
modele enerji tüketimini dahil etmektir. Modele dahil edilen bileşenin etkisini gözlemlemek amacıyla, 1970-2014
dönemini kapsayan Yatay-Kesit verileri ile OLS (En Küçük Kareler) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular,
enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği, ülkelerarası yakınsama hızını ve ülkelerarası gelir
farklılıklarını açıklama gücünü arttırdığına dair kanıtlar sunmaktadır. Büyüme modeline dahil edilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
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ABSTRACT
The aim of this study is to test the Extended Solow Model developed by Mankiw, Romer and Weil with current
data and to include energy consumption in the model, which argues that human capital should be within
economic growth components. In order to observe the effect of the component included in the model, CrossSection data covering the period of 1970-2014 and OLS (Ordinary Least Squares) method were used. The findings
provide evidence that energy consumption has a positive impact on economic growth, increasing the rate of
inter-country convergence and inter-country income differences. It is concluded that it should be included in the
growth model.
Key words: MRW Growth Model, Energy Consumption, Cross-Sectional Data
Jel Codes: C31, Q49, O47
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı tükenmişlik ile sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve tükenmişlik
düzeyinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama aracı
olarak “Sanal Kaytarma Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” sorularından oluşan anket formu kullanılmıştır.
Araştırma Kocaeli ilinde enerji sektöründe çalışan 300 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde frekans
analizi, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve normallik testi uygulanmıştır. Sanal Kaytarma Davranışları ve
Tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ve birbirlerine olan etkilerini tespit edebilmek için Korelasyon ve Regresyon analizi
yapılmıştır. Bunların yanı sıra katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı ve farklılıklarının test edilmesinde
T-Testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sanal kaytarma davranışları ile tükenmişlik
arasında anlamlı bir etki ve ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Tükenmişliğin, sanal kaytarma davranışının alt boyutu
olan internette gezinme faaliyetleri üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunurken; e-posta faaliyetleri
üzerindeki etkileri anlamlı bulunmamıştır. Daha sonra yapılacak araştırmalar ve yöneticiler için önerilerde
bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarının uygulayıcılara ve literatüre önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Sanal Kaytarma, Duygusal Tükenme, İnternette Gezinme Faaliyetleri, E-posta Faaliyetleri.
JEL Kodları: M10, M12, M54

-285-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND CYBERLOAFING
BEHAVIORS OF EMPLOYEES
Tuba ŞEKER1, Yavuz Tansoy YILDIRIM2
1Bandırma

Onyedi Eylul University Graduate Student, Bandırma/Balıkesir, Balıkesir, Türkiye, tubakarabilal@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Bandırma Onyedi Eylul University, Bandırma/Balıkesir, Balıkesir, Türkiye, ytyildirim@bandirma.edu.tr

2

ABSTRACT
Employee performance, which affects the success or failure of organizations, is influenced by many factors.
Cyberloafing, that defined as the use of the Internet at work by employees for non-business purposes and
burnout that defined as physical, mental and emotional collapse of employees are seen as performance affecting
factors. The aim of this study is to investigate the relationship between burnout syndrome and cyberloafing
behaviors. In accordance with this purpose, domestic and foreign literature sources were searched and
conceptual explanations were made. At the same time, studies examining the relationship between these two
variables were examined and it was found that there is a significant relationship between burnout syndrome and
cyberloafing behaviors. Subsequent researches and suggestions were made for the managers. It is considered
that the results of the research will have significant contributions to the practitioners and the literature.
Keywords: Burnout, Cyberloafing, Organization.
JEL Classification: M10, M12, M54
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ÖZET
Yeni bir terim olarak hayatımıza giren öz-liderlik kavramı en basit haliyle bireyin kendine liderlik ederek kendini
ve çevresini geliştirmesi olarak tanımlanırken, Kişilik özelliklerinden bazılarının öz liderlik özelliklerini etkilediği
düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı Kişilik stillerinin öz-liderlik özellikleri ile ilişkisini incelemektir. Araştırma
Türkiye’de bu iki değişkeni birlikte ele alan ilk araştırma olma özelliği göstermektedir. Çalışma Balıkesir ili Altıeylül
ilçesinde özel sektörde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede 100 denek üzerinde nicel araştırma metotları
kullanılarak yapılmıştır. Kişilik özellikleri ile öz-liderlik özellikleri arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Kişilik
özelliklerinden duygusal denge alt boyutu hariç tamamı öz-liderlik özellikleri ile anlamlı ilişki göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz-Liderlik, Beş büyük Kişilik Özelliği, Kişilik özellikleri, Liderlik, Kişisel Gelişim.
Jel Kodu: M12, M19, M21
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between character styles and self-leadership characteristics.
Research shows that the first research conducted in Turkey for these two areas. The study was carried out by
using quantitative research methods in two different companies operating in the private sector in the town of
Altıeylül, Balıkesir. Similar to abroad result, research has revealed that there is a strong link between character
traits and Self-leadership traits. The relationship between the character traits and the emotional balance subdimension has been related to the relationship between self-leadership characteristics.
Keywords: Self-Leadership, Five Factor Personality Feature, Personality Traits, Personal Development.
JEL Classification: M12, M19, M21
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ÖZET
İstatistiksel proses kontrolün en önemli araçlarından bir tanesi kontrol şemalarıdır. Kontrol şemaları bir prosesin
çıktılarındaki değişkenliği değerlendirmede kullanılır. Kontrol şemalarında kabul edilen en önemli
varsayımlardan bir tanesi ele aldığımız proses çıktılarının normal dağılımdan gelmesidir. Ancak bazı proseslerde
ele aldığımız kalite parametrelerinin çıktıları normal dağılıma uymayabilir. Bu durumda kalite kontrol şemalarının
bu durumdaki performansını tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada proses çıktılarının normal dağılıma uymadığı
durumlarda kontrol şemalarının performansı incelenmiştir. CUSUM, EWMA ve MA gibi kontrol şemalarının
normallik varsayımının ihlali durumunda hatayı yakalama performansları değerlendilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Proses Kontrol, Kontrol Şemaları, Normal Dağılım, Karma Dağılımlar, Simulasyon
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ABSTRACT
One of the most important tools of Statistical Process Control (SPC) is control charts. Control charts are used to
determine the variability in the outputs of a process whether it is normal or nonnormal. One of the most
important assumptions of control chart theory is that the process outputs are normally distrubuted. However, in
some processes, the process outputs that we concern may not be normally distributed. It is important to
determine the performance of the control charts. In this study, we evaulate the performance of the control charts
in cases, where the process outputs are not normally distributed. The performance of the control charts such as
CUSUM, EWMA and MA are evaluated in case of process outputs have mixture distributions.
Keywords: Statistical Process Control, Control Charts, Normal Distribution, Mixture Distribution, Simulation
JEL Codes: C10, C15, C19
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ÖZET
Günümüzde rekabet yoğun piyasanın olması ve maliyetlerin düşürülmesi zorunluğu firmaları maliyet düşürücü
çalışmalar yapmaya itmektedir. Firmaların üretim tesislerinde önemli konulardan birisini tesis düzenlemesi
oluşturmaktadır. Tesis düzenlemesi, tesis içerisindeki malzeme hareketlerini minimize edecek ve sürekli akışı
sağlayacak şekilde tesislerin düzenlenmesi problemidir. Tesis düzenlemesiyle birlikte malzeme hareketleri göz
önüne alınarak minimum maliyetli tesis yerleri belirlenebilir. Dinamik tesis düzenleme problemlerinde ise amaç
periyodik olarak zaman içerisinde oluşan değişimlere göre tesis düzenini yeniden belirlemektir. Dinamik tesis
düzenlemesi problemi, planlama ufku boyunca malzeme taşıma maliyetleri ile departmanların yer değiştirmesi
maliyetlerini eşzamanlı olarak göz önüne almaktadır. Bu çalışmada, dinamik tesis düzenlemesi problemi ve bu
problemle ilgili yapılan çalışmalar ele alınmış, çözüm yaklaşımları irdelenmiştir. Buna ek olarak, dinamik tesis
düzenlemesi problemi için yeni bir matematiksel model önerilmiş ve bulgular sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dinamik Tesis Düzenleme Problemi, Tesis Planlaması, Matematiksel Modelleme
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ABSTRACT
Nowadays, having a competitive market and the necessity of decreasing costs trigger firms to make cost reducing studies. One of the important issues in the production facilities is the developing and improving facility
layouts. Facility layout problem is a problem of arranging facilities in a way to minimize material re-arrangements
within the facility and ensure continuous flow. With the arrangement of the facility, minimum cost facility layouts
can be determined by considering material flows. In the case of dynamic facility layout problems, the aim is to
re-arranging the facility layout according to the changings occurred over time periodically. The dynamic facility
layout problem simultaneously takes into account the costs of material handling and the re-arrangements of
departments throughout the planning horizon. In this study, the dynamic facility layout problem and related
studies about this problem are investigated and the solution approaches are discussed. Moreover, a new
formulation for dynamic facility layout problem is proposed and findings were presented.
Keywords : Dynamic Facility Layout Problem, Facility Layout, Mathematical Programming
JEL Classification : R53, C61, M11
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ÖZET
Yoğun rekabet ortamının ve hızlı teknolojik gelişmelerin hakim olduğu günümüz koşullarında organizasyonların
örgütsel amaçlarına ulaşmaları açısından insan kaynağının etkin yönetimi büyük önem taşımaktadır. Örgütsel ve
bireysel hedeflere ulaşma noktasında öncelikle işletmelerde çalışanların mevcut iş başarısı ve geleceğe yönelik
gelişme potansiyellerinin doğru tespit edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple de organizasyonlarda
önemli bir unsur olan insan kaynağının performans ve başarısını, önceden saptanmış standartlarla karşılaştırarak
o işin gereklerine göre ölçmek ve değerlendirebilmek için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir performans
değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede objektif, açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir
performans yönetim sistemi oluşturabilmek amacıyla geliştirilmiş ve işletme disiplinindeki kuramsal çerçeveye
uygun şekilde kategorize edilmiş yetkinlik setleri üzerinde durulacak, oluşturulan performans yönetim sistemi
detaylı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Performans Değerleme, Yetkinlik Bazlı Perfomans Değerleme
JEL Kodları: D23, M1, M12
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ABSTRACT
Today where intense competition environment and rapid technological developments prevail, effective
management of human resources is of great importance in terms of achieving organizational goals. In terms of
achieving organizational and individual goals, it is important to determine the current business success and future
development potential of the employees in the enterprises. For this reason, there is a need for a reliable and
validated performance evaluation system in order to measure and evaluate the performance and success of
human resources, which is an important element in organizations, according to the requirements of the work. In
this study, in order to create an objective, open, understandable and applicable performance management
system in an enterprise operating in the health sector, the competence sets categorized in accordance with the
theoretical framework in the enterprise discipline will be emphasized and the performance management system
created will be examined in detail.

Key Word: Performance Evaluation, Competency Based Performance Evaluation
JEL Kodları: D23, M1, M12
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ÖZET
Adalet algısı, günümüzde birçok örgütün sürekliliğini etkileyebilmektedir. Çalışanların algıladıkları adalet, hem
diğer çalışanlar hem de yöneticiler için önem arz eder. Algılanan adalet neticesinde bir tutum geliştirilir. Bu
noktada çalışanların tutum ve davranışları kritik olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, özel eğitim kurumu idari
birim çalışanlarının, örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm ilişkilerini tespit ederek, örgütsel adalet algısının
örgütsel sinizme etkisini belirlemektir. Araştırmada, Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı özel eğitim kurumunda çalışan
idari birim personellerine anket uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, örgütsel adalet algısı ile
örgütsel sinizm arasında negatif yönlü, güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Sinizm, Eğitim Sektörü.
Jel Kodu: M12, M19, M21
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ABSTRACT
The perception of justice, you can nowadays, can affect the continuity of the organization. The perceptions
perceived by the employees are important for both other employees and managers. As a result of perceived
justice, an attitude is developed. Attitudes and behaviors of these employees The aim of this research is to
determine the organizational justice perception and organizational cynicism relations of the administrative staff
of the private education institution, and the organizational cynicism of organizational justice perception. The
analysis of this research is expected to have a strong and significant relationship with organizational justice and
organizational justice.
Keywords: Organizational Justice Perception, Organizational Cynicism, Education Sector.
JEL Classification: M12, M19, M21
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ÖZET
İşveren markası, işverenler arasındaki rekabet, teknolojik gelişmelerin ve küresel rekabetin istihdam kalıplarında
yaygın değişim yarattığı bir dünyada, yetenekli çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için önemli bir araç haline
gelmiştir. İşveren markası, pazarlama ilkelerinin insan kaynakları faaliyetlerine uygulanması temelinde, kuruluşun
değerlerini, felsefesini, davranışını, sembolizmini ve iletişimini içeren değer teklifini sunarak mevcut ve potansiyel
çalışanların gözünde şirketi diğerlerinden ayıran olumlu bir görüntü oluşturmaktadır. İşveren markası ile ilgili
çalışmalar incelendiğinde işveren markasını oluşturan alt boyutlar konusunda bir fikir birliğinin oluşmadığı ve
bunun sonucu olarak bu çalışmalarda birçok farklı ölçeğin kullanıldığı görülmüştür. Yapılan çalışma ile literatürde
işveren markası ile ilgili yapılmış çalışmalarda kullanılmış olan ölçeklerden faydalanarak çalışanların işveren marka
algılarını ölçmede kullanılabilecek geniş kapsamlı bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Ölçek geliştirme çalışmalarında, kapsam geçerliliği geliştirilmek istenen ölçek ile ölçülmek istenilen özellik
arasındaki bağlantının tutarlı olması gerekmektedir. Kapsam geçerlilik çalışmasıyla her bir maddenin amaca ne
derece hizmet ettiği tespit edilerek çalışılan konu ile ilgisi olmayan ifadeler yerine konuyu temsil gücü yüksek
ifadelere yer verilebilmektedir. Çalışanların işveren markası algısını ölçmede kullanılacak ölçeğin geliştirilmesi için
16 farklı çalışmada kullanılmış ölçeklerden bir soru havuzu elde edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 98
sorudan oluşan uzman görüşü ölçeği oluşturulmuştur. Farklı çalışmalardan elde edilmesi nedeniyle farklı ifade
yöntemlerine sahip ölçek soruları aynı ifade şekline dönüştürülmüştür. Uzman görüşlerinin alınması ve
değerlendirilmesinde kapsam geçerliliğini ölçmede en yaygın yöntemlerden biri olan ve Lawshe (1975) tarafından
önerilen kapsam geçerlik oranı (KGO) kullanılmıştır. Görüşü alınacak uzman grubuna, işveren markası konusunda
çalışmaları olan araştırmacılar ile insan kaynakları ve pazarlama alanında çalışan akademisyenler dâhil edilmiştir.
Toplam 45 araştırmacıya mail yoluyla uzman görüşü formları iletilmiş ve 17 araştırmacıdan geri dönüş
sağlanmıştır. Uzman görüşleri Microsoft Excel ile analiz edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı 40 sorudan oluşan
ölçek elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Ölçek Geliştirme, Lawshe, Kapsam Geçerlilik, Uzman Görüşü.
JEL Kodları: M12, J21, J24
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ABSTRACT
The employer brand (EB) has become an important tool for attracting and retaining talented employees in a
world where competition between employers, technological developments and global competition create
widespread change in employment patterns. EB presents the value proposition that includes the values,
philosophy, behavior, symbolism and communication of the organization on the basis of the application of
marketing principles to human resources activities, and creates a positive image that distinguishes the company
from others. The relavant literature on EB reveals that there is no consensus on the sub-dimensions of this
concept that constitute the EB, and so many different scales were used in these studies. The aim of this study is
to develop a comprehensive scale that can be used to measure employer brand perceptions of employees based
on the scales already used in the studies on EB in the literature.
In scale development studies, the relationship between the desired attribute to be measured and the scale for
which the content validity is to be developed should be consistent. With the content validity study, it is possible
to determine the degree to which each item serves the purpose and to include expressions with high
representation. In order to develop that scale, an item pool was obtained from the scales used in 16 different
studies. All items in this pool were evaluated with a view to creating a uniform expert opinion, and a scale
consisting of 98 items was formed. Scale items obtained from different studies with different expression methods
were transformed into the same expression. The content validity ratio (CVR), as recommended by Lawshe (1975),
was used in taking and evaluating expert opinions. The expert group to be consulted in scale development was
composed of the researchers working on EB and academicians working in the field of human resources and
marketing. Those 45 researchers were asked for expert opinion via email, but 17 researchers replied the emails
and in this way, the expert opinion was finalized through the responses of those 17 experts. Expert opinions were
analyzed through Microsoft Excel and the scale was formed with 40 statistically significant items.
Keywords: Employer Brand, Sacale Development, Lawshe, Content Validity, Expert Opinion.
JEL Codes: M12, J21, J24

-298-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
YABANCILAŞMIŞ MÜŞTERİNİN ÖZELLİKLERİ
Nilsun SARIYER1
1Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi, Doç. Dr., Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muğla, Türkiye, nilsunsariyer@mu.edu.tr.

ÖZET
Modernleşme, sanayileşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim ve dönüşüm, insanın toplum içinde
yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Yabancılaşma, insanın fiziki ve ruhi varlığı arasındaki mesafenin açılması
olarak tanımlanmaktadır. İbn Haldun Mukaddime’de yerleşik hayatın olumsuz tesirinin yabancılaşmaya neden
olduğunu söylemiştir. Kavrama bilimsel ve felsefi içerik kazandıran Hegel, bu kavramı mutlak anlamda
betimlenmemiş, kavranmamış insan yaşamının doğaya yabancılaşması olarak tarif etmiştir. Günümüzde
yabancılaşma birçok şekilde ortaya çıkmaktadır: Ürüne Yabancılaşma, Çalışma Ortamına Yabancılaşma ya da
Düşmanca İlişkilerden Dolayı İnsanlara Yabancılaşma. Özellikle Karl Marx, yabancılaşmanın işçinin kendi emeğine
yabancılaşması, işçinin üretim sürecinde yer almamasından kaynaklanan yabancılaşma, doğaya yabancılaşma ve
kendine yabancılaşma boyutlarından oluştuğunu ifade etmiştir. Bu konuda yapılan farklı çalışmalarda farklı
boyutlar elde edilmiştir. Mesela; Seeman (1959), güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve kendine
yabancılaşma boyutlarını; Mau (1992), Brown, Higgins ve Paulsen (2003) ve Sanberk (2003), güçsüzlük, kuralsızlık,
soyutlanmışlık ve anlamsızlık boyutlarını bulgulamışlardır. Müşteri ve pazara yabancılaşmasıyla ilgili çalışmaları
ise Allison (1978) başlatmıştır. Ölçek geliştirerek müşterinin yabancılaşmasının etnik yapı ve gelir düzeyi ile
ilişkisini incelemiştir. Bu çalışmada da Allison’un geliştirdiği “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği” kullanılmıştır.
Yabancılaşmış müşteri özelliklerinin neler olduğunu sorgulayan araştırma, tanımlayıcı niteliktedir. Veri toplama
yöntemi olarak gözatım yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi
yapılmıştır. Toplam 367 bireyle yapılan anket çalışması sonucunda yabancılaşmış müşteri özelliklerinin güçsüzlük,
kandırılmışlık ve kuralsızlık olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşmış Müşteri, Yabancılaşma, Müşteri, Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği, Müşteri Kırılganlığı
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ABSTRACT
The rapid changes and transformations brought about by modernization, industrialization and globalization
cause alienation of person in society. Alienation is defined as the opening of the distance between the physical
and spiritual existence of the human being. In Mukaddime Ibn Haldun said that the negative influence of settled
life had lead to alienation. Hegel, who provided the concept with scientific and philosophical content, had
described this concept as the alienation of the undefined, uncomprehended human life to nature. Today,
alienation occurs in many ways: alienation from the product, alienation from the work environment, or alienation
from people due to hostile relations. In particular, Karl Marx stated that alienation consists of alienation of the
worker from his own labor, alienation resulting from the absence of workers in the production process, alienation
from nature and self-alienation. Different studies on this subject have been obtained different dimensions. For
example, Seeman (1959), weakness, meaninglessness, irregularity, isolation and self-alienation dimensions; Mau
(1992), Brown, Higgins and Paulsen (2003) and Sanberk (2003), powerlessness, irregularity, abstraction and
meaningless dimensions have been found. Allison (1978) initiated studies on alienation of customers and the
market. He developed a scale and examined the relationship between customer alienation of ethnicity and
income level. In this study, “Alienated Customer Scale” developed by Allison has been used. In the research, it is
answered “What the alienated customer characteristics are?”. This research is descriptive research. Survey
method is preferred as the data collection method. Factor analysis is performed in data analysis. As a result of
the survey conducted with a total of 367 individuals, it has been found that the alienated customer characteristics
were weakness, deceit and irregularity.
Keywords: Alienated Customer, Alienation, Customer, Alienated Customer Scale, Customer Vulnerability
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası algısı arasında
bir ilişki olduğu hipotezini test etmektir. Bu kapsamda, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler çalışmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Veriler
869 öğrenciden oluşan bir örneklemden anket yoluyla toplanmış ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve
regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları genel olarak öğrencilerin hem kurumsal sosyal sorumluluk
algı düzeylerinin hem de işveren markası algı düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi
sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algı düzeylerinin işveren markası
algı düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşveren Markası, İşveren Çekiciliği, İşveren Markası Algısı
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to test the hypothesis that there is a relationship between the corporate social
responsibility activities of the enterprises and the perception of employer brand. In this context, the students
studying in the third and fourth classes of the Bursa Uludağ University Faculty of Economics and Administrative
Sciences constituted the universe of the study. Data were collected from a sample of 869 students by using
questionnaire and descriptive statistics and regression methods were used for data analysis. The findings of the
study showed that both the levels of corporate social responsibility perception and the level of employer brand
perception were high in general. According to the results obtained from the regression analysis, it was concluded
that the corporate social responsibility perception levels of students had a significant and positive effect on the
employer brand perception.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Employer Brand, Employer Attractiveness, Employer Brand Perception
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ÖZET
Ülkemizde kargo sektörünün giderek hızlı bir büyüme gösterdiği gözlemlenmektedir. Kargo sektörü 35-40 yıllık
genç bir sektör olmasına rağmen, 25 bin araç ve 10 bin sabit merkez ve günlük yedi milyon gönderi ile ciddi bir
talebe karşılık vermektedir. Yaklaşık 80-90 bin kişilik bir istihdama sahip olan sektör, ülke ekonomisine de önemli
bin katma değer sağlamaktadır. Sektördeki özelleştirme uygulamalarının artması halinde 2020 yılında kapasitenin
ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Gelecekte Avrupa ile Asya, Ortadoğu ve Kafkasya arasında lojistik merkez
olacağı varsayılan Türkiye’de kargo sektörünün öneminin daha da artacağı tahmin edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı kurumsal müşterilerin kargo hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi beklentisi, algısı ve müşteri
memnuniyeti düzeylerinin ölçülmesidir. Farklı sektörlerde çalışanlar arasından kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak 252 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler
istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Bunun için 53 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket
formunda ilk 6 soru firma bilgileri, 22 soru beklenen hizmet kalitesi, 22 soru algılanan hizmet kalitesi ve son 3
soru ise müşterinin genel memnuniyet durumunu ifade eden sorulardan oluşmuştur. Anket çalışmasının iç
tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı 0,945 olarak bulunmuş olup güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu
saptanmıştır. Çalışmada veriler öncelikle betimsel istatistikler ve frekans serileri şeklinde tasvir edilmiştir. Ayrıca
hizmet kalitesini önemli derecede etkileyen göstergelerin neler olduğu t testleri ve varyans analizi ile test edilerek
belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kargo Taşımacılığı, Hizmet Kalitesi, İstatistik Analiz
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ABSTRACT
In our country, it is observed that increasingly rapid growth of the shipping industry. Although the cargo sector
is a young sector of 35-40 years, it responds to a serious demand with 25 thousand vehicles and 10 thousand
fixed centers and seven million shipments per day. Having an employment of approximately 80-90 thousand
people, the sector also provides important thousand added value to the national economy. In case of increased
privatization in the sector in 2020 it is expected to more than double capacity. Future with Europe and Asia, the
Middle East and the importance of logistics centers will be among the Caucasus default shipping sector in Turkey
is estimated to increase further.
The aim of this study is to measure service quality expectations, perceptions and customer satisfaction levels of
corporate customers for cargo services. The data obtained from a questionnaire conducted using face-to-face
interviews with 252 people by using simple sampling method among the employees in different sectors were
analyzed with statistical methods. For this purpose, a questionnaire consisting of 53 questions was prepared. In
the questionnaire form, the first 6 questions consisted of firm information, 22 questions were expected service
quality, 22 questions were perceived service quality and the last 3 questions were questions indicating the
general satisfaction of the customer. The Cronbach alpha coefficient for the internal consistency of the
questionnaire was found to be 0.945 and its reliability was found to be quite high. In the study, the data were
first described as descriptive statistics and frequency series. In addition, t test and variance analysis were used
to determine the indicators that significantly affect service quality.
Keywords: Corporate Cargo Transportation, Service Quality, Statistical Analysis
JEL Codes: L91, C10, D21
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ÖZET
Gücünü bilgisayar teknolojilerinden ve algoritmalardan alan siber platformların öne çıkmaya başladığı günümüz
toplumlarında geleneksel pazarlama teknikleri gücünü yitirmeye başlamıştır.Siber platformların yükselişi pazarlamanın önemli bir unsuru olan reklamcılık anlayışının da şekil değiştirmesine sebep olmuştur ve bu dönüşüm dijital
reklamcılığın pazar payının hızlı bir şekilde yükselişiyle sonuçlanmıştır.İşte bu anlamda bizde siber platformlarda
kökleri geçmişe dayanan;fakat günümüzde gittikçe yaygınlaşan oyun içi reklamcılığın çeşitlerini tanımlayıp, Ponzi
(Saadet Zinciri) çeşitlerinden biri olarak ortaya çıkan “Çiftlik Bank” oyununu,oyun içi reklamcılık anlayışı bakımından araştırma altına aldık.Literatür taraması ile geleneksel ve siber pazarlama arasındaki farkları anlamlandırıp
oyun içi reklamcılık anlayışını ve oyun içi reklamcılık çeşitlerini tanımladıktan sonra;elimizdeki içeriğin sınıflandırılması,karşılaştırılması ve anlamlandırılması için içerik çözümlemesi yöntemiyle çiftlik bank oyununun reklamcılık
yöntemlerini irdeledik ve elimizdeki diğer verilerin ışığında şu sonuca ulaştık:Siber ortamların yarattığı özgürlükten istifade eden; sanal platformların çok yönlülüğü,dinamizmi ve ulaşabildiği kitlenin büyüklüğü,dijital reklamcılığın çeşitliliği ve uygun maliyet avantajları gibi etmenler aracılığıyla kendi bünyesine dahil olan kullanıcıları gelir
kazanma vaadiyle dolandıran çiftlik bank sistemi,sanal ortamların yarattığı zamandan ve mekandan bağımsızlık
ilkesinin kötüye kullanılmasına sebebiyet vermiştir.Çiftlik Bank oyunu sayesinde Mehmet Aydın,132 bin 222
katılımcı üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira gelir elde etmiştir. Ve halen benzer sistemler internet
ortamlarında varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Çiftlik bank oyununun yakaladığı bu başarı, kullandığı
reklamcılık yöntemlerinin insanları ikna etmede yakaladığı yüksek ivmeyi bizlere göstermekte; fakat denetimlerin
yetersiz kaldığı bu noktada, reklamcılık alanında oyunu içi reklamcılık anlayışı ile yola çıkan reklamların kanunlar
ile sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiği sonucuna bizleri ulaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siber Pazarlama, Reklamcılık, Dijital Reklamlar, Oyun İçi Reklamcılık, Çiftlik Bank.
JEL Kodları: M31, M37, L82.
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ABSTRACT
In today's societies where cyber platforms, which derive their power from computer technologies and
algorithms, come to the forefront, so traditional marketing techniques have started to lose their control. The rise
of cyber platforms has led to a change in the meaning of advertising, which is an important as one of marketing
elements, and this transformation has resulted in a rapid increase in the market share of digital advertising. In
this sense, we have defined the types of in-game advertising which is rooted in past cyber platforms but which
are becoming more widespread nowadays, and we have taken the “Çiftlik Bank” game, which emerged as one of
the Ponzi Scheme (Pyramid Scheme) varieties. In terms of in-game advertising. Understanding the differences
between traditional and cyber marketing and in-game advertising, we defined differences between conventional
and cyber marketing. After identifying in-game advertising concept and types of in-game advertisements, we
analyzed the advertising methods of the farm bank game with the content analysis method to classify, compare
and make sense of the content at hand, and in the light of the other data we have reached the following
conclusion:The versatility of the virtual platforms, the dynamism and the size of the audience, the diversity of
digital advertising and the appropriate cost advantages through factors such as the user to gain revenue through
the promise of the farm bank system, the system created by the use of virtual environments caused the abuse
of the principle of independence. Under favor of the Farm Bank game, Mehmet Aydın and his company (Fame
Game A.Ş) earned 1 billion 139 million 972 thousand 622 pounds over 132 thousand 222 members of the game.
And similar systems continue to exist on the internet. This success of the farm bank game shows us the high
momentum that the advertising methods used to convince people, but at the point where the controls are
inadequate, it leads us to the conclusion that the advertisements set out with in-game advertising in the
advertising field should be subject to strict control by-laws.
Keywords: Cyber Marketing, Advertising, Digital Advertisements, Ingame Advertising, Farm Bank.
JEL Codes: M31, M37, L82.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the relationship between mobbing, which is defined as “invisible hazard
at work”, its relationship with anxiety and depression, to measure its relationship with job satisfaction and thus
to investigate the effect of mobbing behavior on employee health. Mobbing, subordinates, superiors and even
work at the same level by the work of his colleagues exposed to psychological pressure to intimidate the person
to leave the job. Mobbing behavior as a potential for loss or damage which may affect the employees and the
workplace, removes the individual from the work life due to the continuity in the workplace and negatively
affects the person's well-being in terms of psychological and social aspects. The danger of mobbing in the
workplace affects the physical and social health of the employees directly or through the stress, depression and
anxiety and indirectly affects the physiological, psychological and social health. In the literature, one of the
sectors in which mobbing behavior is observed is the education sector. In this direction, the sample of the study
consists of 291 people working at different levels in various educational institutions in our province. In the
education institutions selected by random sampling method, the questionnaire prepared by the researchers was
distributed in closed envelopes and collected back on the same day. The 5-point Job Satisfaction Scale (C. Alpha
= 0.82) developed by Quinn & Staines (1979), as well as questions about the demographic characteristics of the
participants (age, education, working year, working style, etc.) in the first part of the questionnaire. Zigmond &
Snaith (1983) developed a 14-item Hospital Anxiety and Depression scale (Anxiety C. Alpha = 0.84, Depression C.
Alpha = 0.79) and Rayner&Hoel (1997) covering the classification of mobbing classifications 20 questions
Mobbing Behavior Evaluation Questions which developed by Quine (1999) were used. Descriptive statistics,
reliability analysis and t-test analysis were applied to the data obtained from the study with SPSS 23 statistics
program. According to the findings, 26.5% of the employees stated that they were exposed to mobbing behavior.
A negative correlation was found between Job Satisfaction and Anxiety (r = -. 390; p <0.01) and Depression (r = . 527; p <0.01). Mobbing behavior (63.6%) was exposed by the most managers, and also women exposed to
mobbing were again exposed by women (35%). According to the results, those who were exposed to mobbing
had lower job satisfaction and anxiety and depression levels than those who did not.
Key Words: Mobbing, Job Satisfaction, Depression, Anxiety.
JEL Kodları: C10, C19, J28.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to explore the perceived interpersonal conflict and loneliness, and their effect on
the employee’s intention to leave the work. Similar to the other types of conflict, interpersonal conflict has
detrimental effects and it prevents coherent cooperation within an organization while making it harder to
achieve organizational goals. Nevertheless, employees’ intention to leave is associated with employee’s
resignation decision leading to significant operational costs for the business. Conflicts may arise between the
employees and between employees and management. Conflicts arise when there are differences in the needs,
ideas, opinions and goals of the parties involved. Conflicts in workplace often lead to negative moods in
employees. Moreover, interpersonal conflict often results in one feeling lonely in the organization which in turn
increases the intention to leave. Therefore, it is of utmost importance to have a better insight about this situation
which has a negative impact on the organizational performance in order for the organization to take necessary
measures against such behaviors. The main hypothesis of this study was that “conflict in workplace increases
one’s sense of loneliness which in turn increases the intention to leave” and the hypotheses of this study were
tested with a sample of 229 participants who were employed by businesses from different sectors operating in
the Turkish city of Bursa at the time of this study (n=229). Among the scales used for analysis in this study were
the Intention to leave Scale (IL) developed by Cook et al. (1981) which was adapted to Turkish by Teoman (2007);
Loneliness at Work Scale (LAWS) developed by Wright, Burt & Strongman (2006) and assess for its validity and
reliability by Doğan et al. (2009); and Interpersonal Conflict Scale (ICS) developed by Spector & Jex (1998).
According to the findings of the research, positive correlations were found between interpersonal conflict and
intention to leave (r=.344, p<.01) and interpersonal conflict and perceived loneliness (r=.542, p<.01); and a
statistically significant positive correlation was found between perceived loneliness and intention to leave
(r=.356, p<.01). Results of the hierarchical regression analysis showed that the variables of age and educational
background were statistically significant and that these variables were able to account for 11% of the difference
in intention to leave. Furthermore, having included loneliness and interpersonal conflict into the model, model’s
R-squared value was calculated as 24%. The regression model which was developed in this study was found to
be statistically significant (F=19.136, p=.000). These findings showed that both demographics such as educational
background and age, and perceived loneliness and interpersonal conflict have statistically significant effects on
employee’s intention to leave.
Keywords: Interpersonal Conflict, Loneliness, Conflict, Intention to Leave
JEL Codes: C10, C19, J28.
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ÖZET
Değerlerin, davranışların ve inançların bir toplumun kültürü tarafından temsil edilmesi o kültüre ait olan
insanların dünyayı nasıl anladığını ortaya koymaktadır. Kültürel değerler, öncelikle düşünceyi, zihinsel
programları ve yaşam felsefesini etkilerken ardından da davranışlara yön vermektedir. Bireyler, ulusal kültür
değerleri aynı derecelerde benimsememektedirler. Bu sebeple de, benimsenen ulusal kültürel değerler bir
bireyin ulusal kültür değerlerini hangi seviyede kabul ettiğinin ölçüsü olarak tanımlanır. Bireylerin iş yerlerinde
geçirdiği zaman esnasında da oradaki duygu, düşünce ve tutumları benimsedikleri bu kültürel değerlerle ilişkili
olabilmektedir. Bu duygusal durumlardan biri iş tatminidir. İş tatmini; “kişinin kendi işini ve iş deneyimlerini
değerlendirmesi ile ortaya çıkan keyifli ya da olumlu duygusal durum” olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, benimsenmiş ulusal kültürel değerler ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla
nicel araştırma yöntemi ile anket üzerinden veri toplama yöntemine başvurulmuştur. İstanbul’daki üç kamu
bankasının çağrı merkezinde 359 çalışandan elde edilen anket verileri, SPSS 22.0 programı kullanılarak çeşitli
analizlere tabi tutulmuştur. Bu analizler frekans, kolmogorov-smirnov, korelasyon, kruskal wallis analizleridir.
Analizler sonucunda benimsenmiş ulusal kültürel değerlerin alt boyutları ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler
bulunmuş, sadece güç mesafesi boyutu ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında
çalışanların benimsemiş olduğu toplulukçuluk ve belirsizlikten kaçınma düzeyi artıkça iş tatminin arttığı, erillik
seviyesi arttıkça iş tatmininin azaldığı tespit edilmiştir.
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JEL Kodları: M30, M12, L29.

-309-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
THE RELATIONSHIP BETWEEN ADOPTED NATIONAL CULTURAL VALUES AND JOB
SATISFACTION: AN APPLICATION IN BANK CALL CENTERS
Tuba BIYIKBEYİ1, Mustafa TAŞLIYAN2
Kahramanmaras Sutcu Imam University, tubabiyikbeyi@windowslive.com, Kahramanmaras, Turkey
Kahramanmaras Sutcu Imam University, mustafatasliyan@hotmail.com, Kahramanmaras, Turkey

ABSTACT
The representation of values, behaviors and beliefs by the culture of a society reveals how people belonging to
that culture understand the world. Cultural values primarily affect thoughts, mental programs and philosophy of
life, and then give direction to behaviors. Individuals do not adopt the national cultural values at same degrees.
For this reason, the adopted national cultural values are defined as the measure of the level of acceptance of an
individual's national cultural values. The feelings, thoughts and attitudes of individuals during their time at work
can be related to these cultural values. One of these emotional states is job satisfaction. Job satisfaction is defined
as “a pleasant or positive emotional state that arises when a person evaluates his / her job and work experience”.
The aim of this study is to determine the relationship between adopted national cultural values and job
satisfaction. For this purpose, data collection method was applied by using quantitative research method. The
survey data obtained from 359 employees in the call center of three public banks in Istanbul were subjected to
various analyzes using SPSS 22.0 program. These analyzes are frequency, kolmogorov-smirnov, correlation,
kruskal wallis analysis. As a result of the analyzes, significant relationships were found between the subdimensions of the adopted national cultural values and job satisfaction but wasn’t found significant relationship
between power distance dimension and job satisfaction. In addition to this, it was stated that job satisfaction
increased as the level of collectivism and uncertainty avoided by employees increased. Also, it was determined
that job satisfaction decreased as the level of masculinity increased.

Keywords: Job Satisfaction, Adapted Culturel Values
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ABSTRACT
Economics is not only concerned with income and wealth but also using these resources as means to significant
ends, including the promotion of long and healthy life. Hence, the aim of the study is to investigate the
determinants of life expectancy in 20 Emerging Market Economies over the period of 1996-2014 with a panel
data analysis. We have found that income per capita has positive significant effect, while technological
improvement, tobacco smoking, poverty and CO2 emissions have negative significant effects on life expectancy
in emerging market economies. Governments of emerging market economies should implement rapid and
sustained growth policies in order to increase income per capita and to eradicate poverty. They should provide
their citizens to access to basic social services including health care, adequate food, clean water and shelter. They
should encourage R&D and innovations that are health-friendly. They should provide support for people to quit
smoking and increase public awareness on the dangers of smoking through mass media and public campaigns.
Finally, they should implement energy transition from fossil fuels to renewable energy resources.
Keywords: CO2 Emissions, Life Expectancy, Smoking, Poverty, Techological Change.
JEL Classfications: C23, I15, I31
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ÖZET
Yapay zekâ, günümüz dünyasında hemen her alanda kullanılmakta olup önemli değişimlere neden olmaktadır.
İstatistik biliminde yapay zekâ uygulamaları genellikle veri madenciliği kapsamında olup, danışmalı veya
danışmansız makine öğrenme teknikleri olarak uygulanmaktadır. Özellikle bilgisayar altyapılarının gelişmesi ile
birlikte hemen hemen bütün bilim alanlarında veri madenciliği konuları geniş uygulama alanı bulmaktadır. Bu
doğrultuda son zamanlarda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında neden sonuç ilişkisini ölçmeye
yarayan regresyon analizinin farklı çeşitleri ortaya çıkmıştır. Destek vektör makineleri, karar ağacı, Gauss süreci,
birleşik regresyon yöntemleri bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada, regresyon analizi kapsamında makine öğrenme
tekniklerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ülkelerin ekonomik özgürlük endeks değerleri
bağımlı; finansal, ekonomik, sosyal konulu bazı göstergeler bağımsız değişken olmak üzere kurulacak olan model
neticesinde regresyon analizi çıktıları karşılaştırılacak ve farkları yorumlanacaktır. Çalışmanın tüm ülkeleri ve
2015-2019 yılları arasını kapsaması planlanmaktadır. Çalışmanın sonucu olarak, makine öğrenmye dayalı
regresyon yöntemlerinin nicelik olarak R 2 düzeyleri, regresyon katsayıları ve görsel olarak grafikler ile
karşılaştırılarak yöntemler arası farklar yorumlanacaktır. Bu sayede, ileriki zamanlarda yöntemlerin tercihi
konusunda araştırmacılara hangisinin neden seçebileceği ve nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda kaynak
olabilecek bir çalışma olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda iktisadi açıdan; ülkelerin ekonomik özgürlük
seviyelerini en çok etkileyen gösterge türünün de belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Veri Madenciliği, İstatistik, Regresyon Analizi, Ekonomik Özgürlük
JEL Kodları: C35, C22, C80
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ABSTRACT
Artificial intelligence is used in almost every field in today's world and causes significant changes in diary live. In
the field of statistics, artificial intelligence applications are generally in the scope of data mining, and are applied
as supervised or non-supervised machine learning techniques. In particular, with the development of computer
infrastructures, data mining issues are found in a wide range of applications in almost all fields of science. In
literature, Different varieties of regression analysis have used to measure the cause and effect relationship
between dependent variables and independent variables. Support vector machines, decision tree, Gauss process,
combined regression methods are some of them.
In this study, it is aimed to compare machine learning techniques in the context of regression analysis. In this
direction, as dependent variable the economic freedom index will use; as independent variables will be used
indicators of the financial, economic and social topic. It will be compared with the results of the regression
analysis. The study is planned to cover all countries and between 2015-2019. As a result of the study, differences
between methods will be interpreted by comparing the machine learning-based regression methods with R2
levels, regression coefficients, and visual graphs. In this way, it is thought that there may be a source in the future
about the choice of methods and which may be the source for the researcher. At the same time from the
economic point of view; It is aimed to determine the type of indicator that affects the economic freedom levels
of the countries the most.
Keywords: Artificial Intelligence, Data Mining, Statistic, Regression Analyze, Economic Freedom
Jel Codes: C35, C22, C80
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ÖZET
Sanayi devrimi ile birlikte üretim araçlarının yaygınlaşmasıyla üretim miktarlarında ciddi artışlar ortaya çıkmış ve
bu durum beraberinde tüketimde de benzer artışları getirmiştir. Üretim ve tüketim miktarlarında meydana gelen
bu artış, başlangıçta insanlığa bir refah ve bolluk ortamı sağlamış olmakla birlikte, 20. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren sürdürülemez bir hale gelmeye ve dünyamızın kısıtlı olan kaynakları için sorun teşkil etmeye başlamıştır.
Üretim ve tüketim süreçlerinin çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılması için büyük önem arz eden
geri dönüşüm kavramı giderek daha da vazgeçilmez hale gelmiştir. Sürdürülebilir bir çevre için hem kurumlar hem
de bireysel tüketiciler geri dönüşüm yapmaya yönlendirilmeye çalışılmıştır. Birey ve kurumların geri dönüşüm
yapma konusunda istekli olmalarına karşın bu isteklerini davranışa dönüştürme aşamasında birçok faktörden
etkilenmeleri kaçınılmazdır. Literatürde geri dönüşüm davranışına etki eden faktörlerin neler olduğuna ilişkin çok
sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bir Literatür taraması olarak oluşturulmuş olan bu çalışmada, Türk ve yabancı
literatürlerde geri dönüşüm davranışını etkilediği ortaya koyulan faktörler destekleyici, engelleyici ve diğer
faktörler olarak 3 başlık halinde sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında sınıflandırılan bu
faktörler çerçevesinde bir model oluşturulmuş ve gelecek çalışmalar için bu konuda genel bir teori ortaya
koyulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm Davranışı, Tutumlar, Normlar, Algılanan Davranış Kontrolü.
JEL Kodları: D10, M31, Q53
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ABSTRACT
With the expansion of the means of production thanks to the industrial revolution, significant increases in
production amounts have been observed and this has brought similar increases in consumption. Although this
increase in production and consumption amounts initially provided an environment of prosperity and abundance
to humanity, it began to become unsustainable and pose a problem for the limited resources of our world since
the second half of the 20th century. The concept of recycling, which has great importance on reducing the
negative impacts of production and consumption processes on the environment, has become increasingly
indispensable. Both institutions and individual consumers are encouraged to recycle for a sustainable
environment. Although individuals and institutions are willing to recycle, it is inevitable that they will be affected
by many factors in the process of converting these requests to behavior. In the literature, there are many studies
on the factors that affect recycling behavior. In this study, which was established as a literature review, the
factors that were found to affect the recycling behavior in the Turkish and foreign literature were classified as
supportive, preventive and other factors. In addition, a model has been formed within the framework of these
factors classified within the scope of the study and a general theory has been tried to be put forward for future
studies.
Keywords: Recycling, Recycling Behavior, Attitudes, Norms, Perceived Behavioral Control.
JEL Codes: D10, M31, Q53
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ÖZET
Günümüzde girişimcilik kavramı, özellikle işsizlik ile mücadelenin önemli araçlarından biri haline gelmiş
durumdadır. Girişimcilik dersleri, ön lisans müfredatlarında yaygın hale getirilerek, özellikle mezuniyet sonrası
ortaya çıkan genç işsizliğin azaltılması hedeflenmektedir. Diğer yandan, ülkelerin kalkınmasında girişimci
bireylerin yetişmesi önemli hale gelmiştir. Bu sebeple girişimcilik kabiliyeti gelişmiş bireylerin eğitim
kurumlarında yetişmesini desteklemek gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ön lisans öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerinin, cinsiyet, yaş, öğrenim türü ve girişimcilik dersi alma ile ilişkisini incelemektir. Veri toplama amacıyla
anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin tasarımında, Konakay ve arkadaşları (2017) ile Bilge ve Bal (2012)’ın
geliştirdiği ölçeklerden faydalanılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğilimi beşli Likert cevap bileşenli, 23 maddelik
sorudan oluşturulmuştur. Araştırma kesitsel yapıda ve nicel araştırma desenindedir. Araştırma analizlerinde
ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, “girişimcilik dersini alma” ile girişimcilik
eğilimi arasında ilişki tespit edilmiş iken, cinsiyet, yaş ve öğrenim türü değişkenlerinin girişimcilik eğilimi ile ilişkili
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre, ön lisans müfredatlarındaki “girişimcilik” derslerinin
iyileştirilmesi/geliştirilmesi ile öğretim etkinliğin arttırılmasına yönelik çalışmaların ön lisans mezunlarında -gençişsizliği önlemeye katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bu tip çalışmaların mezunların istihdamına
katkısının yanında, istihdamın niteliğini arttırarak, “düzgün iş” olarak tanımlanan işlerde daha çok ön lisans
mezununa katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Ön Lisans, İstihdam, Düzgün İş, Demografik Özellikler.
JEL Kodları: J21, M13, J19.
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ABSTRACT
Today, the concept of entrepreneurship has become one of the important tools of the struggle against
unemployment. Entrepreneurship courses are made widespread in associate degree curriculums and it is aimed
to reduce youth unemployment especially after graduation. On the other hand, the development of
entrepreneurial individuals in the development of countries has become important. For this reason, it is
necessary to support the development of individuals with entrepreneurship skills in educational institutions. The
aim of this study is to investigate the relationship between the entrepreneurship tendencies of undergraduate
students and gender, age, type of education and entrepreneurship course. Questionnaire method was used for
data collection. In the design of the questionnaire, the scales developed by Konakay et al. (2017) and Bilge and
Bal (2012) were used. The entrepreneurial tendency of the students is composed of a five-point Likert-answer
component and 23 items. The research is in cross-sectional and quantitative research design. Relational
screening methods were used in the research analyzes. According to the findings of the study, while the
relationship between taking entrepreneurship course and entrepreneurship tendency was found, it was found
that the variables of gender, age and type of education were not related to entrepreneurial tendency. According
to these findings, it is considered that the studies aiming to improve / improve the-entrepreneurship-courses in
associate degree curricula and to increase the teaching efficiency can contribute to the prevention of youth
unemployment. In addition to the contribution of this type of work to the employment of graduates, it is
expected that by increasing the quality of employment, it will contribute more to the associate degree graduates
in the jobs defined as “decent work”.
Keywords: Entrepreneurship Tendency, Undergraduate Education, Employment, Decent Work, Demographic Characteristics.
JEL Codes: J21, M13, J19.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de isteyerek gebeliği sonlandırma (kürtaj) hizmeti kullanımında özel sektörün
kamuya tercih edilmesinin altında yatan sebepleri araştırmaktır. Buradan hareketle Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması anket verileri
kullanılarak kadın sağlığı ve düşük hizmetine erişilebilirlik açısından önem arz eden isteyerek düşük işlemini
yaptırmak isteyen kadınların hizmet sunucusu (kamu/özel kuruluş) tercihleri incelenmiştir. Anket yılından önceki
son beş yıl içinde en sonuncusu isteyerek düşük şeklinde gerçekleşerek gebeliği sonlanan kadınlar için bu işlemi
yaptırdıkları hizmet sunucusu bilgisi toplanmıştır. Bunun dışında araştırmada yer alan tüm kadınlar için sosyodemografik değişkenler de mevcuttur. Bu amaçla probit modellemesi kullanılarak isteğe bağlı gebelik
sonlandırmada hizmet sunucusu tercihini etkileyen faktörler incelenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki (1) 16-24
yaş, 30-35 yaş ve 36 yaş ve üzeri yaş gruplarındakiler 25-29 yaş aralığındaki kadınlara göre, (2) ücretli işçi olarak
çalışan kadınlar hiçbir işte çalışmayan ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlara göre daha düşük olasılıkla özel
sektör hizmetini kamuya tercih ederken, (3) isteyerek düşüğe kendisi, eşi ve eşiyle birlikte karar verenler doktor
tavsiyesi ile işlemi gerçekleştirenlere göre ve (4) yüksek hanehalkı refah düzeylerinde olanlar en düşük refah
düzeyinde olanlara göre daha yüksek olasılıkla özel sektör hizmetini kamuya tercih etmektedir. Bölgesel anlamda
hizmet sunucusu tercihleri arasında istatistiksel farklılıklar mevcuttur. Ülkenin kuzey, güney ve orta bölgelerinde
yaşayanların doğu (ya da batı) bölgelerine göre daha düşük olasılıkla özeli kamuya tercih ettikleri görülmektedir.
Bunlara ek olarak türklerin diğer etnik kökenden (kürt, arap ve diğer) olanlara göre isteyerek düşük işlemini
gerçekleştirmek için daha yüksek olasılıkla özeli kamuya tercih ettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmadan çıkan
sonuçlar isteyerek düşük işlemini gerçekleştirmek için sağlık hizmetlerine eşirim konusunda politika çıkarımları
yapmak açısından yol göstericidir.
Anahtar Kelimeler: İsteyerek Düşük, Kamu-Özel Tercihi, Erişilebilirlik, Demografik Faktörler, Sosyo-Ekonomik Faktörler
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the factors behind the choice of private sector over public sector organizations
for the procedure of induced abortion in Turkey. Provider (public/private) preferences for induced abortion
procedure, which is important in terms of woman health and accessibility to induced abortion services, are
examined by using data from the 2013 Turkey Demographic and Health Survey conducted by Hacettepe
University Institute of Population Studies. In this respect, data of provider preferences were collected for women
with their last pregnancy termination were induced abortion for the last five years prior to the survey year.SocioEconomic variables are also available for all women in the data.For this respect, a probit model was constructed.
Results show that (1) women in age groups 16-24, 30-35 and 36+ are less likely to prefer private sector over
public sector compared to women in the age group 25-29, (2) waged workers are also less likely to prefer private
sector over public sector compared to nonemployed and unpaid family workers, (3) women who make induced
abortion decisions on their own and/or with their husbands are more likely to prefer private sector over public
sector compared to women guided by physicians and (4) women from high-income households are more likely
to prefer private sector over public sector compared to women from the lowest ıncome groups. Besides, there
are statistical differences between regions in terms of providers choices. It is seen that women located in north,
south and middle regions of Turkey are less likely to prefer private sector over public sector compared to women
in east (or west) regions. In addition to this, ethnicity has a statistically significant impact on providers choices.
The results of this study show valuable insights for policy implications.
Keywords: Induced Abortion, Public-Private Choice, Accessibility, Demographic Factors, Socio-Economic Factors
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ÖZET
Ar-Ge ve İnovasyon kavramları günümüzde birçok alanda sıkça kullanılan ve duyulan iki ifade olmasına rağmen
çoğu zaman birbirlerinin yerine veya anlamları dışında kullanılmaktadır. Buradan hareketle Ar-Ge ve İnovasyon
kelimelerinin anlamlarının ve farklarının yeterince bilinmediği anlaşılmaktadır. Çalışmamızın içeriği buna
yöneliktir. İnovasyon, bir sürecin veya ürünün daha önce bilinmeyen bir yoldan yapılması veya üretilmesi ya da
daha önce bilinmeyen bir sürecin ve ürünün ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın kuramsal çerçevesinde; ürün,
süreç, hizmet inovasyonu ve örgütsel, toplumsal inovasyonlar olarak bilinen içerik ve fonksiyonu açısından
inovasyon türlerine yer verilmiştir. Yeni bilginin öncülüğü, tüketici düşüncelerinden faydalanmak, empatik
tasarım, beklenmedik gelişmeler ile fırsatları takip etmek, uyuşmazlık sonucunda yapılan gelişmeler, süreç
gereksinimine ayak uydurmak, endüstride ve pazarda değişmelerin yön vermesi ve algılamada değişmeler bilinen
inovasyon kaynaklarıdır. Saldırgan, savunmacı, taklitçi, bağımlı, geleneksel stratejiler ile fırsatları izleme stratejisi
inovasyon stratejileri olarak sınıflandırılmaktadır. Bireysel boyutta inovasyonun ortaya çıkış süreci ile bireylerin
inovasyon algıları ilişkilendirilmiştir. ‘Araştırma’ ve ‘geliştirme’ kelimelerinin kısaltılmasından oluşan Ar-Ge;
uzmanlar ve bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucu üretilen bilgiler ışığında yeni ürün, hizmet ve
metotların bulunması veya mevcut ürün, hizmet ve metotların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan
çalışmalardır. İş gücünün etkisi, sektörde ve pazarda değişiklikler, fikirler, ekipman, tesisler, bilgi seviyesi, özel
isteklerin yön vermesi ve maddi kaynaklar, Ar-Ge kaynakları olarak bilinmektedir. Ar-Ge faaliyet süreci ve Ar-Ge
çalışanlarının özellikleri Ar-Ge’nin anlaşılmasına ve uygulanabilirliğine katkı sağlayacaktır. Araştırmada bir ölçek
geliştirilerek bireysel düzeyde tanımlanan değişkenlerin değerleri ile veri toplama yoluna gidilmiştir. Araştırmacı
ve danışmanı tarafından geliştirilen ölçekte sıralama ölçeği (ordinal) ve eş aralık ölçeği (likert) ve nominal olarak
tanımlanabilecek ölçümleme düzeyleri ile değişkenlerin ölçümlenmesi yoluna gidilmiştir. 60 kişiden kolayda
örnekleme yoluyla geliştirilen envanter aracılığıyla veri toplanmış ve bu veriler Microsoft excel programı ve SPSS
22 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin incelenmesinde betimleyici istatistik bulguları frekans analizi ağırlık ve
aritmetik ortalamalar, sıralama dereceleri ve Spearman ve Pearson korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre bireylerin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili gördükleri kategorilerin neredeyse aynı oldukları
(yenilik, risk, rekabet, teknoloji, bütçe, bilgi, buluş) anlaşılmaktadır. İnovasyon kaynakları ile en ilişkili görülen
sektörün kamu kurumları olduğu ortaya çıkmıştır. Ar-Ge kaynakları ile Ar-Ge’yi gerçekleştirmede sektörel zorluk
değerlendirmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, İnovasyon, Algı, Teknolojik Yenilik, Gelişim.
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ABSTRACT
Although R&D and Innovation are two commonly known expressions, they are often used out of meaning; it is
understood that the meaning and differences between R&D and Innovation are not sufficiently known.
Innovation is making or producing a process or product in a previously unknown way or uncovering a previously
unknown process and product. The types of innovation are product, process, service, organizational and social
innovations. New knowledge, customer ideas, the empathic design, unexpected developments, following the
opportunities, process needs, incongruity, the change in the industry and the market and changes in perception
are known sources of innovation. Aggressive, defensive, imitative, dependent and traditional strategies and
opportunities tracking strategy are classified as innovation strategies. R&D; ‘research’ and ‘development’ which
are the studies carried out with the aim of finding new products, services and methods or improving and
developing existing products, services and methods in the light of the information produced as a result of the
researches made by experts and scientists. The impact of labour, changes in the sector and the market, ideas,
equipment, facilities, knowledge, special requests and financial resources are known as R&D resources. In the
study, a scale was developed and the data collection method was applied with the values of the variables defined
at the individual level. The scale was developed by the researcher and the supervisor, and the scale was used to
measure the variables ranking scale (ordinal), Likert scale, and nominal levels. Data was collected through
inventory developed by easy sampling from 60 people and these data were analyzed with Microsoft excel
program and SPSS 22 program. Descriptive statistical findings, frequency analysis, weight and arithmetic mean,
rankings and Spearman and Pearson correlation analyses were used to analyzing the data. According to the
research findings, it is understood that the categories that individuals perceive about R&D and innovation are
almost the same (innovation, risk, competition, technology, budget, information, invention). The public sector
has been found to be the most relevant sector in terms of innovation sources. No significant relationship was
found between R&D resources and sectoral difficulty assessment in realizing R&D.
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ÖZET
Belirsizlik kavramının birçok ekonomik faaliyeti betimlemede anahtar role sahip olduğu bilinmektedir. Şehir
merkezlerinde parklanma talebi; araç sahiplerinin davranışlarında belirsizlik, artan kentleşme ve yerel
yönetimlerin artan kentleşmenin gerektirdiği yenilenme ihtiyaçlarını zamanında ya da yeteri kadar
karşılayamaması ve benzeri nedenlere bağlı belirsizlik unsurları içermektedir. Şehir merkezlerinde parklanma
piyasasını tanımlarken dikkate alınması gereken bir diğer etken; kârını maksimize etmek isteyen özel firmaların
yanı sıra sosyal refahı maksimize etmeyi amaçlayan yerel yönetimlerin de bu piyasanın önemli oyuncularından
olmasıdır. Bu nedenlerden dolayı şehir merkezlerindeki parklanma piyasaları, belirsiz talebin olduğu
farklılaştırılmış karma oligopoller olarak ele alınabilir. Bu çalışma, parklanma piyasasını karma oligopol olarak ele
alarak, belirsizliğin üstesinden gelmek için Bayesyen bir fiyat rekabeti oyunu önermekte ve firmaların bilgi
paylaşımına yönelik teşviklerini incelemektedir.
Modelde yerel yönetim ve özel firma olarak risk yansız iki firma vardır. Her iki firma da temsilci müşteriye, yatay
olarak farklılaştırılmış parklanma hizmeti sunar. İki aşamalı oyunun ilk aşamasında firmalar ne kadar bilgiyi
paylaşacaklarına karar verir; her bir firma başlangıçta belirsiz talep hakkında kesin olmayan gözleme sahiptir ve
bu gözlemin ne kadarını rakip firma ile paylaşacağına karar verir. Oyunun ikinci aşamasında ise firmalar, ilk
aşamada elde ettikleri toplam bilgiye dayanarak, park yeri fiyatlarını belirlerler. Analiz sonucunda, belirsiz talep
hakkında sinyallerin kesinliğinin artması, özel firmanın beklenen kârını arttırırken sosyal refahta azalmaya neden
olduğu gösterilmiştir. Oyunun Bayesyen Nash dengesinde yerel yönetim için hiç bilgi paylaşmamak baskın strateji
iken, özel firmanın tüm bilgisini paylaşması baskın strateji olarak ortaya çıkmaktadır.
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ABSTRACT
It is well known that the concept of uncertainty has a key role in describing many economic activities. Parking
demand in city centers contains some uncertain features as a result of uncertainty in car owners’ actions, rising
urbanization and inadequacy of local governments to meet the needs for renovation lead by rising urbanization,
etc. Another factor to be taken into account when identifying parking in city centers is that in addition to private
firms aiming to maximize solely its own profit in the parking market, local governments maximizing social welfare
are also important players in the same market. Therefore, the parking market in city centers can be modeled as
mixed oligopolies with differentiated products under uncertain demand. This study models parking market as a
mixed oligopoly market and analyzing firms’ incentives to share information with each other in Bayes price
competition game.
In this model, there are two firms that are risk neutral: local government and private firm. Both of these firms
provide horizontally differentiated parking services to the representative consumer. In the first stage of the twostage game, the firms decide on how much information to share; each firm initially has imprecise observation
about the uncertain demand and decides on how much of this observation that it will share with the rival firm.
In the second stage, firms, based on all received information in the first period, determine parking lot prices. In
the analysis, we show that the rise in the precision of signals about the uncertain demand intercept decreases
social welfare, whereas it increases the profit of the private firm. In the Bayesian Nash equilibrium of the game,
while no pooling is a dominant strategy for local government, the dominant strategy for the private firm is
complete pooling.
Keywords: Parking, Demand Uncertainity, Mixed Oligopoly, Information Sharing, Bayesian Game
JEL Classfications: L13, C72, D43, D83.
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ÖZET
İnternet dünya çevresinde milyonlarca insan tarafından, iletişim için, yoğun olarak, tercih edildikçe dijital
pazarlama ve çevrimiçi reklamcılık, işletmelerin pazarlama iletişiminde kullandıkları en önemli stratejiler haline
gelmeye başlamıştır. Programatik reklamcılık, işletme enformasyon sistemlerinde, yapay zekâ ve veri madenciliği
alanlarında yaşanan gelişmelerin bir yansıması olarak İnternette gelişimini sürdüren grafik teknolojilerle büyük
veri kullanarak uygulanan güncel bir pazarlama tekniğidir. Temelde, yayıncılar ve reklam verenler tarafından
sunulan verileri, dijital ticareti platformlarda buluşturarak, tarafların otomatik, daha hızlı ve çok daha etkili bir
şekilde çevrimiçi reklam alım satımı yapmasına yarayan bir teknolojidir. Geleneksel reklamcılığa yeni boyutlar
kazandıran teknik, gerçek zamanlı veriyi işleyerek, satın alma veya reklama tıklama anında gerçek zamanlı tüketici
ilgisine göre anlık reklam teklifleri oluşturabilmeye imkân sağlamaktadır. Programatik reklamcılık çevrimiçi
tüketicinin kendi cihazlarını kullanırken uygun ve doğru reklamla buluşabilmesini sağlama potansiyeline sahiptir.
Bu durum, işletmelerin bir reklamdan bekleyebileceklerinden de ötesini sunmaktadır. Ayrıca programatik
reklamcılıkla söz konusu potansiyel sadece çevrim içi platformlarda değil, sosyal ağlar veya mobil uygulamalarda
da ulaşılabilir hale gelmektedir. Bu tekniğin en önemli faydaları, reklam verenlerin hedef kitlelerini yakından
tanıma, takip ve analiz ederek daha dar tanımlanmış ve amaca uygun bir hedefleme yapabilmeleridir, yani en
doğru hedef kitleye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Böylece doğru içeriği, doğru zamanda, doğru kişilere
ulaştırabilmek mümkün hale gelir. Ayrıca Programatik reklamcılığın satın alım süreçlerinin gerçek zamanlı olarak
ilerlemesi, reklamverenlere bütçelerini etkin kullanabilme ve süreç esnasında optimizasyon yapabilme esnekliği
sunar. Bütçenin etkin kullanımı yatırımın geri dönüşünde gözle görülür artış sağlar. Yüksek kampanya performansı
elde edilmesi ve maliyetin düşmesiyle, karlılık artırılabilir. Diğer taraftan bakıldığında, tüketicilerin ilgi alanlarına
girmeyen, sürekli yakındıkları reklamlarla karşılaşmalarının önüne geçilerek tüketicilerde olumsuz duygular
yaratılması önlenebilecektir. Böylece tüketiciler de istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu çözüm önerileriyle karşılaşarak
reklama maruz kalma süreçlerini kendi beğenilerine daha uygun seçenekleri değerlendirerek geçirebilirler.
Dolayısıyla bu çalışmanın öncelikli amacı, işletmelere ve hatta tüketicilerin çevrimiçi deneyimlerine katkı sağlayan
bu tekniğin kavramsal olarak açıklanmasını sağlayarak, henüz başlangıç aşamasındaki yazına teorik katkı
sağlamaktır. Bu amaçla bu çalışmada programatik reklamcılık kavramı, avantajlı yönleri, tanımları ve terimleriyle
ele alınarak açıklanacaktır. Ayrıca programatik reklamcılık sürecine, ekosistemine ve henüz başlangıç aşamasında
olan ilgili yazının taranmasına yer verilerek geleceğe yönelik uygulama ve çalışma düzlemlerine doğru bir adım
atılmasına çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Programatik, Dijital Reklam, Çevrimiçi Reklam
JEL Kodları: M30, M31, M37
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ABSTRACT
Since the Internet is heavily preferred by millions of people around the world for communication, digital
marketing, and online advertising have become the most important strategies used by businesses in marketing
communications. Programmatic advertising is an up-to-date marketing technique applied by using big data and
graphic technologies as a reflection of the developments in business information systems, artificial intelligence,
and data mining. It is a technology that enables parties to trade online advertisements faster, more effectively,
by bringing together data presented by publishers and advertisers on digital trading platforms. The technique,
which adds new dimensions to traditional advertising, processes real-time data and enables the creation of
instant ad offers based on real-time consumer interest at the time of purchase or ad click. Programmatic
advertising has the potential to enable the online consumer to meet the appropriate advertisements.
Furthermore, with programmatic advertising, the potential becomes available not only on online platforms but
also on social networks or mobile applications. The most important benefits of this technique are the ability of
advertisers to identify, follow and analyze their target audience closely and to achieve a narrowly defined target
market. This makes it possible to deliver the right content to the right people at the right time. Also, the realtime progression of the procurement processes of programmatic advertising gives advertisers the flexibility to
use their budgets effectively and optimize them during the process. Effective use of the budget provides a
significant increase in return on investment. On the other hand, negative emotions can be avoided by preventing
consumers from encountering advertisements that are not in their interest areas. In this way, consumers can
find solutions that are compatible with their needs and wants and spend their exposure to advertising by
evaluating the options that are more suitable for their tastes. Therefore, the primary purpose of this study is to
provide a theoretical contribution to the literature by providing a conceptual explanation of this technique. For
this purpose, the concept of programmatic advertising will be discussed in terms of its definitions, terms and
advantageous aspects for advertisers, businesses and consumers.
Keywords: Programmatic, Digital Advertising, Online Advertising.
JEL Classfications: M30, M31, M37
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ÖZET
Modern pazarlama anlayışının önemli hedeflerinden biri; müşteri ile uzun süreli ilişkiler kurarak müşteri
memnuniyeti oluşturmaktır. Tüketiciler, memnun olmadıkları bir hizmet veya ürün karşısında şikâyet
davranışında bulunmayı veya bulunmamayı tercih edebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin memnuniyetsizliklerini bildirmemelerini engelleyen psikolojik, sosyal veya
yapısal engellerin belirlenmesidir. Bu kapsamda genel bir literatür taraması yapılmış ve makaleler incelenmiştir.
İncelenen makalelerde konuya verilen yerin yeterli olmadığı görülmüş ve Türk toplumuna özgün bir nedenin olup
olmadığını tespit etmek amacıyla keşifsel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada tüketicilerin şikâyette
bulunmamalarının altında yatan nedenleri tespit edebilmek amacıyla 26 kişi ile derinlemesine mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda Türk tüketicilerin şikayette bulunmamalarının nedenlerinin büyük oranda
literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu faktörlerin bazıları şikayetin uğraştırıcı olması, zaman gerektirmesi,
etkili olmayacağı ve empati gibi faktörlerdir. Ancak mülakat sonuçları önceki çalışmalardan farklı olarak, Türk
tüketicilerinin şikâyet etmelerini engelleyen farklı bir faktöre işaret etmiştir. Bulgular tüketicilerin, firmanın
kendilerinden intikam almasından korktukları için şikâyette bulunmak istemediğini göstermektedir. Araştırma
bulguları tartışılmış, gelecek araştırmalar, firmalar ve daha özelde pazarlama yöneticileri için önerilerde
bulunulmuştur.
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ABSTRACT
One of the main goals of marketting conception is ensuring customer satisfaction through building a long term
relationship with the customer. Consumers prefer to make or dont make a complaint about a dissatisfactory
product or service.
The aim of this study is to determine psychological, social and structural barriers that prevents consumers to
inform their dissatisfaction. A general literature and article research in this context is done. After reviewing the
articles, it's seen that the context isn't sufficiently discussed and the research is carried out to investigate a unique
cause of the subject for Turkish society. There have been interviews deeply done with 26 people to find out
what's behind the reason behind why consumers do not make a complaint. In result, it's been confirmed that
behaviour of Turkish consumers not making complaint is largely coherent with the literature. Some of these
reasons are; making a complaint being tedious or requiring time to spend, assumption of complaint being
inefficacious, and empathy. But the interviews have also pointed out a conclusion different than previous studies
which is what prevents Turkish consumers to make a complaint. Findings show that consumers avoid to make a
complaint in fear of complainee making a reprisal action. Research findings are discussed, suggestions for next
researches, companies and marketting managers are made.
Keywords: Complain Behaviour, Complain Management, Factors Preventing Conplaint, Importance of Complain Behaviour, Public
Complaint
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ÖZET
Yapılan araştırmalarda insana hizmet eden sektörlerin çalışanlarında tükenmişlik sendromu daha çok
gözlemlenmektedir. Gün geçtikçe elimizden düşmeyen taşınabilir teknolojik cihazlar (telefon, tablet vb.) ve iş
yerinde kullandığımız internet ve bilgisayarlar ile örgütsel amaçların dışına çıkan davranışların oluşturduğu sanal
kaytarma ise son zamanlarda özellikle sosyal medyanın kullanılması ile oldukça artmıştır. Hem sanal kaytarma
hem de tükenmişlik sendromu, öncelikli amaç olan işletme karlılığına aykırı davranışlardır. Bu çalışmanın temel
amacı tükenmişlik sendromunun alt boyutlarının (düşük kişisel başarı, duyarsızlaşma, duygusal tükenme) sanal
kaytarma davranışı üzerindeki etkisini ve ilişkisini araştırmaktır. Nicel veri tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda
Bursa-Balıkesir bölgesinde otomotiv sektöründe satış faaliyeti gösteren 196 çalışandan örneklem anket
yöntemiyle veri toplanmıştır. Bu verilerin bir paket program aracılığıyla güvenilirlik, normallik, korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak tükenmişlik sendromunun alt boyutlarından duyarsızlaşmanın sanal
kaytarma davranışına istatiksel açıdan olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bilgilerle
yöneticiler ve konu ile ilgili bundan sonraki araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.
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ABSTRACT
In the studies conducted, the burnout syndrome is observed more frequently in the employees of the sectors
serving the human. Portable technological devices (telephones, tablets, etc.), which we do not lose, and the
virtual loosening of the internet and computers that we use at work and the behaviors that go beyond the
organizational goals have increased recently especially with the use of social media. Both virtual emancipation
and burnout syndrome are behaviors that are contrary to operating profitability. The aim of this study is to
investigate the effects of the subdimensions of burnout syndrome (low personal accomplishment,
depersonalization, emotional exhaustion) on the effect of virtual loss behavior. Quantitative data technique was
used. In this context, data were collected from 196 employees in the automotive sector in the Bursa-Balıkesir
region using the sample survey method. Reliability, normality, correlation and regression analyzes were
performed by means of a package program. As a result, desensitization from the sub-dimensions of burnout
syndrome has a statistically significant and positive effect on virtual divergence behavior. The information
gathered was presented to the managers and the next researchers for the topic.
Keywords: Burnout Syndrome, Maslach Burnout, Virtual Loosing, Cyber Idleness.
JEL Classification: M30, M31, D10
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kronizm uygulamaları sonucu, çalışanların ve diğer paydaşların zihinlerinde oluşan kurumla
ilgili olumlu ya da olumsuz algıları belirlemektir.
Kronizm, tanışıklık ilişkilerine dayalı olarak hem kamu hem özel sektörde karşımıza çıkan bir kayırmacılık türüdür.
Kronizm, işe alım konusunda yetkili kişilerin aynı okuldan mezun olma, hemşehri, ve daha birçok tanışıklık
sebebiyle kendine yakın olan kişilere belli pozisyon ve durumlarda öncelik vermesidir. Kurumsal itibar; kuruma
karşı çalışanların hafızalarında oluşan algılar, değerler, saygı vs. gibi unsurların tamamıdır.
Kurumlarda çalışanlara yönetim ve yetkili kişiler tarafından uygulanan kronizm davranışları, çalışanların kuruma
olan algılarını olumsuz etkileyecek ve kurum içinde adaletsiz bir durum oluşturacaktır. Kayrılmayan kişiler bu
durumu kabullenmek istemeyecek bu da pek çok sorunları beraberinde getirecektir.
Çalışanlar tarafından karşılaşılan her olumsuz durum, dışarıda kurumun itibarını azaltacak ve hatta zamanla yok
edecektir. Çalışanlar arasında adaletsizlik olması, kurumun ürün ve hizmetlerinin kullanılmamasına sebep
olabilecektir. Tüm bu sebep ve sonuçlar düşünüldüğünde, bu iki kavram arasındaki zıt ilişkinin incelenmesi iş
hayatı açısından yararlı olabilecektir.
Bu çalışmada, SPSS programı kullanılarak Lim ve Teo (2005)’nun geliştirdiği kaytarma ölçeği ile Chun (2005)’un
geliştirdiği kurumsal itibar ölçeklerinden yararlanılmış anket yöntemiyle regresyon, kolerasyon, faktör analizleri,
frekans düzeyleri ve değişkenlerin anlamlılıkları test edilmiştir. Çalışma Bandırma’da faaliyet gösteren sağlık
kurumlarında 159 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kronizm ile kurumsal itibar arasında
ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların kronizm algıları arttıkça kurumsal itibar algı düzeyleri
azalmaktadır. Çalışmanın devamında analiz sonuçlarından detaylı bir şekilde bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kronizm, Kurum, Kurumsal İtibar, Çalışan Algısı, Algılanan İtibar.
JEL Kodları: D23, B25, A30.
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the positive or negative perceptions of the employees in the minds of
employees and other stakeholders.
Chronism is a type of nepotism which appears in both public and private sectors based on the relationships of
acquaintance. Chronism means that recruiters are given priority in certain positions and situations to those close
to them due to graduation from the same school, citizens, and many other acquaintances. Corporate reputation;
perceptions, values, respect etc. that occur in the memories of employees against the organization. is all of the
elements.
The chronism behaviors applied to the employees in the institutions by the management and authorized persons
will negatively affect the employees' perception of the organization and create an unfair situation within the
organization. Unprotected people will not want to accept this situation, which will bring many problems.
Every negative situation faced by employees will reduce the reputation of the organization outside and even
destroy it in time. Injustice among employees may result in non-use of the company's products and services.
Considering all these reasons and results, it may be useful for business life to examine the opposite relationship
between these two concepts.
In this study, regression, correlation, factor analysis, frequency levels and significance of variables were tested
by using survey method which was developed by Lim and Teo (2005) and institutional reputation scales
developed by Chun (2005). The study was conducted on 159 persons in health institutions operating in Bandırma.
According to the results of the analysis, there is an inverse relationship between chronism and institutional
reputation. As employees' perception of chronism increases, their perception of corporate reputation decreases.
The results of the analysis will be discussed in detail.
Key Words: Chronism, Corporate, Corporate Reputation, Employee Perception, Perceived Reputation.
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ÖZET
İnsan hayatının önemli bir kısmını işgal eden iş yaşantısında bireyin maruz kaldığı baskılar, zorlamalar ve işten
kaynaklı stres, bireyin ruhsal/fiziksel sağlığını etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Bireyin sağlığını olumsuz
yönde etkileyen bu unsurlar aynı zamanda bireyin işine yönelik duygularını da olumsuz yönde etkilemekte, bu
etki çalışanın yaşam tatminsizliğine yol açarak, işe karşı memnuniyetsizlik, işe karşı isteksizlik oluşturarak bireyin
mutsuzluğuna neden olmaktadır. İşin sevilerek yapılması, çalışanın işe yönelik mutluluğunu arttırmakta, iyi olma
halini etkilemektedir. Mutsuzluk durumu ise yaşam tatminsizliğine de yol açarak çalışan sağlığını olumsuz hale
getirmektedir. Bireyin iyi olma halini etkileyen faktörler, kişilik özelliklerinin yanı sıra kişinin karşı karşıya kaldığı
çevresel koşullar ve işin özellikleri de olabilmektedir. Çalışanın işe ilişkin iyilik halinin olumlu olması için, bireyin
yaptığı işin her yönden sağlıklı bir iş olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, çalışma hayatının vazgeçilmezi olan ve
zor çalışma koşulları altında çalışan iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları iş ve çalışmaya ilişkin görüşleri ve buna
bağlı olarak yaşam doyumları, iyi oluş hali ve mutluluğu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada, tehlike
sınıfına göre uzmanların işe ilişkin duyuşsal iyilik algıları, yaşam tatmini ve mutluluk üzerindeki etkileri ölçülmüş,
ayrıca, iş yükleri ile yaşam tatminleri, iyi oluş hali ve mutluluk arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak, işe ilişkin iyilik algısının ölçülmesine olanak sağlayan Paul T. Van Katwyk, SuzyFox, Paul E.
Spector, E. Kevin Kelloway,(1999) tarafından geliştirilen ve Bayram, Kuşdil, Aytaç ve Bilgel (2003) tarafından
Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılan işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ölçeği; bireylerin yaşam doyumlarını ölçmek
amacıyla Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Köker (1991)
tarafından yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği; ayrıca Hills&Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve
güvenilirliği Doğan&Çötok, (2011) tarafından yapılan 7 maddelik Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır.
Çalışmanın ana kütlesini, Bursa il sınırları içinde görev yapan, tehlike sınıfı ve sektör ayrımı yapılmayan iş güvenliği
uzmanları oluşturmaktadır. Online anket yöntemi ile 1200 iş güvenliği uzmanına ulaşılmış; 195 uzmandan geri
dönüş alınmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli Analizi ile yapılan değerlendirme sonucunda, iş güvenliği uzmanlarının işe
ilişkin duygularının yaşam tatmini etkilediği, aracı değişken olarak mutluluğun yaşam tatmini üzerinde etkisi
olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Hali, İş Yükü, Mutluluk, Yaşam Tatmini.
JEL Kodları: J28, J82, J20

-332-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
JOB RELATED AFFECTIVE WELL-BEING, HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION OF THE
OCCUPATIONAL SAFETY EXPERTS
Serpil AYTAÇ1, Tuğba ENGİN2, Erdoğan İMANLI3
1Bursa

Uludag University, Bursa, Turkey, saytac@uludag.edu.tr
Uludag University, Bursa, Turkey, tengin@uludag.edu.tr
3Bursa Uludag University, Bursa, Turkey, erdoganimanli0@gmail.com
2Bursa

ABSTRACT
In business life occupying a significant part of human life, the pressures faced by the individual and work stress
are important factors affecting the individual's mental / physical health. These factors, which negatively affect
the health of the individual, negatively affect the individual's feelings about work, lead to dissatisfaction of the
employee's life, dissatisfaction with work, unwillingness to work and the unhappiness of the individual. Loving
the job increases the employee's happiness for the job and affects the well-being. Factors affecting individual
well-being can be personality traits, environmental conditions and job traits. In order for employee welfare to be
positive, the work done by the individual must be a healthy one in every respect. The aim of this study is to
examine the opinions of occupational safety experts about their professions and the relationship between life
satisfaction, welfare and happiness. In this study, the relationships between life satisfaction, Job-related wellbeing and happiness perception of occupational safety specialists were examined according to hazard classes
and workloads. In this study, a questionnaire consisting of demographic questions as a study tool; to measure
Job-wellbeing, the Job Related Affective Wellbeing Scale (JAWS) developed by Paul T. Spector, E. Kevin Kelloway,
E. Shay (1999), and its reliability and validity in Turkish were performed by Bayram, Aytac, Bilgel (2003); Life
Satisfaction Scale developed by Diener, Enmors, Larsen and Griffin (1985) and adapted to Turkish by Koker
(1991); In addition, a short version with 7 items of the Oxford Happiness Scale, developed by Hills & Argyle
(2002) and adapted Turkish validity and reliability by Doğan and Çötok (2011), was used.The main population of
the study consists of occupational safety experts who are not classified as hazard class and sector and work
within the provincial boundaries of Bursa city. 1200 ocupational safety experts have bean reached through online
survey method; 195 experts received a return. As a result of the evaluation made with Structural Equation
Modeling Analysis, it was understood that job satisfaction of occupational safety experts’ affected life satisfaction
and happiness as a mediator variable had an effect on life satisfaction. It was found that job satisfaction of
occupational safety experts affected life satisfaction and happiness as mediator variable had an effect on life
satisfaction.
Keywords: Occupational Safety Expert, Job Related Affective Well-Being, Life Satisfaction, Happiness, Work Load
JEL Classfications: J28, J82, J20
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ÖZET
Bireyler, günlerinin önemli bir kısmını işlerinde geçirmekte ve bu durumu yaşamlarında en az 20-25 yıl devam
ettirmektedirler. Bu nedenle de bireylerin yaşamlarında mutlu olmaları açısından yaptığı işten tatmin olması
oldukça önemlidir (Keser ve Güler, 2016:231). Spector, iş tatminini, çalışanların işleri ve işlerinin farklı yönleri
hakkında nasıl hissettiği şeklinde ifade etmektedir (Spector, 1997:2). Başka bir tanımda ise, iş tatmini kişilerin
işlerinden duydukları hoşnut olma ya da hoşnut olmama durumu olarak ifade edilmekte ve tatmin durumunun
ortaya çıkabilmesi için iş nitelikleri ve çalışanın beklentilerinin birbirine uyumlu olması gerektiği öne
sürülmektedir. Yaşam tatmini ise, bireyin bütün olarak yaşamının genel kalitesini olumlu olarak
değerlendirmesinin düzeyidir. Çalışma yaşamı bireyin hayatının önemli bir parçası olduğundan iş ve yaşam
tatmini arasındaki ilişki önemlidir. Bireyler, iş dışı yaşamlarındaki olay ve durumlardan etkilenirlerken, iş tatmini
de iş dışı davranış ve durumlardan etkilenebilmektedir.
Bu araştırmanın amacı iş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesi, bu ilişkide cinsiyet, eğitim
durumu, yöneticilik statüsü ve çalışma yılı değişkenlerine gore farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Bu
bağlamda hizmet sektöründe faaliyet gösteren çalışanlardan anket yöntemiyle veri toplanmış, toplanan veriler
SPPS paket programıyla değerlendirilmiştir. Eksik ve yanlış doldurulan anketler elenerek 109 adet anket verisine
T-Testi, Anova, Korelasyon ve Regresyon testleri uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan korelasyon
sonuçlarına göre, iş tatmini ve yaşam tatmini arasında aynı yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=,565**, p<,01). Ayrıca diğer analiz sonuçlarına göre, iş tatmini ve yaşam tatmini cinsiyet, eğitim
durumu ve yöneticilik durumuna göre farklılık göstermezken, kurumda çalışma yılı ve toplam çalışma süresine
göre farklılık göstermiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre de, iş tatminin yaşam tatminindeki değişimi
önemli düzeyde açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Yaşam Tatmini, Hizmet Sektörü, Korelasyon, Regresyon
JEL Kodları: J2, J28, J29
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ABSTRACT
Individuals spend most of their days at work and maintain this situation for at least 20-25 years. For this reason,
it is very important that individuals are satisfied with the work they do in terms of being happy in their lives
(Keser ve Güler, 2016:231). Spector describes job satisfaction as how employees feel about their work and the
different aspects of their work (Spector, 1997:2). In another definition, job satisfaction is expressed as the
satisfaction or dissatisfaction of people from their jobs and it is suggested that job qualities and expectations of
the employees must be compatible for the satisfaction status to emerge. Life satisfaction is the level in which an
individual evaluates the overall quality of life as a positive one. Since working life is an important part of an
individual's life, the relationship between work and life satisfaction is important. While individuals are affected
by events and situations in their non-work lives, job satisfaction can be affected by non-work behavior and
situations.
The aim of this study is to investigate the relationship between job satisfaction and life satisfaction, to determine
whether there is a difference in this relationship according to variables such as gender, educational background,
management status and working year. In this context, data were collected by survey method from the employees
working in the service sector and the data collected were evaluated with SPPS package program. T-Test, Anova,
Correlation and Regression tests were applied to 109 questionnaire data. According to the correlation results, a
statistically significant relationship was found between job satisfaction and life satisfaction (r =, 565 **, p <, 01).
In addition, according to the results of the other analysis, job satisfaction and life satisfaction did not differ
according to gender, education and management status, but differed according to the working year and total
working time in the institution. According to the results of the regression analysis, it was found that job
satisfaction explained the change in life satisfaction significantly.
Keywords: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Service Sector, Correlation, Regression.
JEL Codes: J2, J28, J29.
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ÖZET
Türk vergi sisteminde, vergiler kadar önemli ve öncelikli bir diğer konu da yükümlülüklerini yerine getirmeyen
mükelleflere uygulanacak cezalardır. Vergi cezalarının önemli bir ayağı da tekerrür uygulamasıdır. Ceza
hukukunda da kullanılan tekerrür kurumu, vergi alanında çok daha özellikli bir müessese olarak yürürlükteki yerini
almıştır. Genel esasların belirlendiği kanunlar dışında, ilgili konular hakkında özel nitelikli kanunların varlığı da
bilinmektedir. Tekerrür kurumu da, özel kanunlardan biri olan Vergi Usul Kanunu’nun 339. maddesinde
düzenlenmiştir. Vergi hukukunda yer alan yaptırımlarının varlığının; kamu düzenini bozma, hazineyi kayba
uğratmayı önlemenin yanında, mükellefle idare arasındaki uyumu artırma ve ödevlerini yerine getiren
mükellefler ile yerine getirmeyen mükellefleri birbirinden ayırmak gibi sosyal amaçları da bulunmaktadır.
Tekerrür ise buna benzer bir amaçla, bir kez kabahat işleyen bir mükellef ile kabahat işlemede ısrar eden mükellefi
ayırt etmek için uygulanmaktadır.
Bununla birlikte tekerrür müessesesi bir kez kabahat işleyen ve daha sonra bunu tekrarlayan mükellefe uygulanan
yaptırımı artırmak suretiyle mükellefi ıslah etmek ve tekrar aynı kabahati işlememesi adına caydırıcılığı sağlamayı
hedeflemektedir.
Çalışmanın amacı tekerrür kurumunun mevcut durumunun incelenmesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunların
değerlendirilmesidir. Çalışmada ilk olarak tekerrürün kelime anlamı ile hakkındaki teorilerden bahsedilecektir.
Vergi hukukunda yer alan tekerrür uygulamasının hukuki statüsü ve şartları ele alınacaktır. Daha sonra literatürde
yer alan tekerrür sınıflandırmasına ilişkin açıklamalara yer verilecek ve müessesenin uygulamadaki işleyişi ele
alınacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise, tekerrür uygulamasında yaşanan sorunlar örnek olaylar çerçevesinde
analiz edilecek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tekerrür, Vergi Ceza Hukuku, Ceza Artırımı, Vergi Hukuku, Vergi Kabahatlerinde Tekerrür.
JEL Kodları: K14, K34, K42.
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ABSTRACT
In the Turkish tax system, another important and priority issue is the penalties to be applied to taxpayers who
do not fulfill their obligations. An important step of tax penalties is the practice of repetition. The repetition
institution, which is also used in criminal law, has taken its place as a more specialized institution in the field of
taxation. Apart from the laws in which general principles are determined, the existence of special laws on the
related issues is also known. The repetition institution is regulated in Article 339 of the Tax Procedures Law,
which is one of the special laws. The existence of sanctions in tax law; Besides destroying public order, preventing
loss of treasury, it also has social aims such as increasing the harmony between the taxpayer administration and
separating the taxpayers who fulfill their duties with the taxpayers who do not fulfill their duties.
However, the institution of repetition aims to correct the taxpayer by increasing the sanction imposed on the
taxpayer who committed a misdemeanor and then repeated it and to provide deterrence on behalf of the same
misdemeanor. Afterwards, explanations related to repetition classification in the literature will be given and the
operation of the institution in practice will be discussed. In the last part of the study, the problems experienced
in the application of repetition will be analyzed within the framework of case studies and evaluations will be
made regarding the solution proposals for these problems.
The aim of the study is to examine the current situation of the repetition and to evaluate the problems arising in
practice. Firstly, the concept of repetition and the theories about it will be mentioned first. The legal status and
conditions of the practice of repetition in tax law will be discussed.
Key Words: Repetition, Penalty Increase, Tax Criminal Law, Tax Law, Repetition in Tax Misdemeanors,
Jel Codes: K14, K34, K42.
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ÖZET
Tarihte suçun olmadığı bir dönemden veya suçla mücadele etmemiş herhangi bir topluluktan bahsetmek
mümkün değildir. Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de suç oranlarının artması ile beraber, bu konuda verilen
mücadelelerde kamuoyunda önemli ölçüde destek görmektedir. Özellikle Türkiye’de son yıllarda artarak ilerleyen
suç sayısı ve türleri ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle her geçen gün daha da fazla çoğalmaktadır. Bu
bağlamda çalışmanın temel amacı, sosyal bir problem olan suç olgusunun, çeşitli suç türleri ve bu suç türlerinin
işlendiği illere göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin suç yapısının incelenmesi olup, suç türlerine göre
İller arasındaki homojen alt grupların belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye
İstatistik Kurumu’nda 2017 yılına ait Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 3.Düzey kapsamında yer
alan 81 adet il bazındaki veriler oluşturmaktadır. Çalışmada çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri
olan kümeleme analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç kısmında illere göre oluşan hükümlülerin suçlara ait
kümelerinin profilleri karşılaştırmalı olarak incelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Türleri, Türkiye, Sınıflandırma, Kümeleme Analizi
JEL Kodları: C19, K41, K42.

-338-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey

EXAMINATION OF CRIME TYPES IN TURKEY AND CONVICTS ENTERING PRISONS ACCORDING
TO THE PROVINCES WHERE THESE CRIMES ARE COMMITTED BY CLUSTERING ANALYSIS
Ebru ÖZGÜR GÜLER1, Didem KESKİN2
1

Çukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics, Adana, Türkey, ozgurebru@cu.edu.tr
Çukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics, Adana, Turkey,
didemkeskin010@gmail.com
2

ABSTRACT
It is not possible to talk about a period when there was no crime in the history or any unity that did not fight
crime. Last in the world with increasing crime rate in the world and in Turkey, it has given success in this regard.
In particular, the number of crimes increased by advancing your son and types of both economic and social
factors that influence in Turkey is increasing with each passing day more and more. The main objective of this
study is to be an important social problem, crime, various types of crime and the criminal structures of the
convicts who went to the penitentiary institution according to the provinces where these types of crimes were
committed, and they were targeted according to the targets of the homogenous sub-groups between provinces
according to the types of crimes. Working group of the Research Institute of Turkey Statistics of Turkey in 2017
3rd level Classification of Statistical Region Units found that 81 units located in some provinces located. In this
study, clustering analysis, one of the multivariate statistical analysis methods, was used. The result is a
comparison with the clusters of the regulation, which was established according to the healing provinces, and
made some suggestions.
Key Words: Crime, Types of Crime, Turkey, Classification, Cluster Analysis.
JEL Classification: C19, K41, K42.
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ÖZET
Etik, bireyin davranışını oluşturan ahlaki ilkelerin bütünüdür. İnsanoğlunun bulunduğu her ortamda etikle ilgili
konular gündeme gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda iş yaşamı ve etik konusu yoğun olarak
araştırılmaktadır. Dünyaca ünlü finansal skandalların temelinde iş yaşamındaki özellikle de bağımsız denetimdeki
etik dışı davranışların olduğu düşünülmektedir. Bağımsız denetimde etik konusu ABD’de 2002 yılı Temmuz ayında
çıkarılan ve etkileri dünyaca hissedilen Sarbanes-Oxley yasasından sonra daha da önem kazanmıştır. Bağımsız
denetim mesleğini sadece kanunlarla düzenlemek mümkün değildir. Denetçi davranışının belirleyicileri temelde
denetçiler tarafından oluşturulan etik inançlardır.
Bu çalışmada etik teoriler çerçevesinde bağımsız denetim meslek etiği incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada
öncelikle etik teorilerinden; deontolojik etik, faydacılık etiği, erdem etiği, egoizm ve doğal hukuk teorileri
açıklanmış, ardından da bu teoriler çerçevesinde bağımsız denetim meslek etiği irdelenmiştir.
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ABSTRACT
Ethics is the whole of the moral principles that constitute the individual's behavior. Ethical issues come up in
every environment where human beings exist. In the current century business life and ethics are being
investigated extensively. It is thought that unethical behaviors in business life, especially in independent auditing,
are the basis of world-famous financial scandals. The issue of ethics in independent auditing became more
important after the Sarbanes-Oxley law, which was enacted in July 2002 in the US which effects were felt
worldwide. It is not possible to regulate the independent audit profession only by law. Determinants of auditor
behavior are basically ethical beliefs created by auditors.
In this study, independent ethics of auditing is examined within the framework of ethical theories. In this context
of the study, primarily ethical theories; deontological ethics, utilitarian ethics, virtue ethics, egoism and natural
law theories are explained and then independent audit professional ethics are examined within the framework
of these theories.
Keywords: Professional Ethics in Auditing, Ethical Theories, Independent Audit, Ethics
JEL Classifications: M40, M42, M10, M41
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ÖZET
Philip Selznick tarafından ilk defa gündeme getirilen kurumsal liderlik (institutional leadership), örgüte “değer”
aşılayan üst düzey yöneticileri ifade etmek için kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kurumsal liderlerin, diğer liderlik
işlevlerini de üstlendiğini Selznick ileri sürmüştür. “Devlet adamı” olarak isimlendirilen ve “değerlerin
desteklenmesini ve korunmasını amaçlayan” bu tip bir liderlik, geleneksel liderlikten bu yönleriyle farklılaşarak
örgütlerde başarısızlık veya en azından amaçlardan sapmanın da önünde bir engel olarak kabul edilmektedir.
Kurumsal liderliğe ilişkin Selznick’in çalışmaları; örgüt kuramcılarının örgütsel yaşamın içsel süreçlerine
odaklanmasına, gerçek dünyadaki problemler hakkında daha ciddi tartışmaların yapılmasına ve örgütlerdeki
günlük süreçler ve yaşantıların ele alınmasına fırsat yaratmıştır. Buna karşın ilgili literatüre bakıldığında; kurumsal
liderliğin günlük örgütsel işleyişteki tezahürlerinin tam olarak keşfedilemediği, daha ötede özellikle kurumsal
lider(ler)in ürettiği ve örgüte aşıladığı veya benimsettiği değerlere karşın, örgüt içerisinde bireyin istenmeyen
davranışlar sergileyerek örneğin amaçlardan nasıl sapabildiği tam olarak anlaşılamamış gibi görünmektedir. Buna
istinaden mevcut çalışmayla yerel yönetim örgütlerinde kurumsal liderliği işlevsel olarak anlamak ve bu anlamda
yetersizliklerin neden ortaya çıkabildiğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada Kocaeli ve Çanakkale yerel
yönetim örgütlerinde 10 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen mülakatlarla birincil kaynaklardan veri toplanmış,
elde edilen veri ise nitel analiz yöntemleri ile işlenip yorumlanarak araştırma sorularına yanıt bulunmuştur.
Buna göre örgütlerde kurumsal liderler bakımından; statüye, kişiye ve normatif düzene bağlı zafiyetler nedeniyle
birtakım yetersizlik olarak tanımlanabilecek durum veya yaşantıların ortaya çıkabileceği veya kurumsal liderlerin
ortaya koymuş olduğu değerlere karşın amaçlardan sapmanın yollarının bulunabildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kurumsal Liderlik, Yerel Yönetimler, Örgütsel Değerler
JEL Kodları: H70, D73, H83
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ABSTRACT
Institutional leadership, which was first introduced by Philip Selznick, has been used to refer to senior executives
who instill “value” in the organization. In addition, Selznick asserted that institutional leaders undertake other
leadership functions. This type of leadership, which is called as “statesman” and which “aims to support and
protect values”, is recognized as an obstacle to failure in organizations or at least deviating from goals by
differentiating from traditional leadership in these aspects.
Selznick's work on institutional leadership has provided the opportunity for organizational theorists to focus on
the internal processes of organizational life, to make more serious discussions about real-world problems and to
deal with daily processes and experiences in organizations. However, when the related literature is examined;
the appearances of institutional leadership in daily organizational functioning could not be fully explored, yet it
is not fully understood how the individual, for example, can deviate from the goals by exhibiting undesirable
behaviors within the organization, despite the values produced and instilled or adopted by the institutional
leader(s). Accordingly, the present study aims to understand the institutional leadership in local government
organizations in a functional manner and to determine why inadequacies may arise. In the study, data were
collected from primary sources through interviews conducted with 10 senior executives in Kocaeli and Çanakkale
local government organizations, and the data obtained were processed and interpreted with qualitative analysis
methods and the research questions were answered. As a result, it has been determined that situations or
experiences that can be defined as inadequacies due to weaknesses depending on status, person and normative
order may occur or there may be ways to deviate from the goals despite the values instilled by institutional
leaders.
Keywords: Leadership, Institutional Leadership, Municipalities, Organizational Values
JEL Classfications: H70, D73, H83.
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ABSTRACT
The importance of the linkages between politics-economics have increased over the years. Political instability or
risk has been seen as a threading factor in the economic system, especially in performing successful development
strategies. Successful development strategies, are based on the manufacturing sector have provided important
insights into patterns of economic development.
In this context, the Economic Complexity Index has been used in measuring the knowledge intensity of an
economy by considering the knowledge intensity of the products it exports. In addition, this index have showed
the quantity of the production of products with high value added. The concept of the economic complexity was
emerged from an analysis of a given country’s exports basket, they can indirectly measure its productive
sophistication by Hausmann and Hildalgo et al. (2011).
This study seeks an answer to the question how government effectiveness and political stability will affect the
economic complexity to 24 OECD countries during the period 2002-2017. Using Panel Least Squares technique,
the estimation results of the study reveal that government effectiveness and political stability used as
institutional factors have significantly affected the economic complexity index to OECD countries. So, economic
complexity that is an important empirical innovation, which is also seen as an important source to provide
development has been influenced by improvements in institutional factors.
Keywords: Productive Sophistication, Economic Complexity, Panel Least Square Estimator
JEL Classfications: C33, 014

-344-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
TESTING OF THE VALIDITY OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS: AN
EMPIRICAL ANALYSIS FOR SELECTED THE OIC MEMBERS
Feyza BALAN
Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department, Canakkale/Turkey, email: feyzarica@gmail.com

ABSTRACT
Environmental issues are one of the important issues in the global debate about Earth future. According to most
ecologists economic growth damages the environmental quality. However, some empirical studies exerted the
validity of the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis, suggesting for an inverse U-shaped relationship
between different pollution indicators and income per capita in a given society. That is, environmental
degradation increases up to a certain level as income goes up, after that it decreases.
In this context, this study aims to investigate the validity of the EKC hypothesis for a panel of 10 Organization of
Islamic Cooperation (OIC) Members during the period 1970-2014. Using second-generation panel tests, the
findings of the study obtained from Dynamic SUR estimations indicate that GDP per capita, GDP per capita
squared and GDP per capita cubed for Algeria, Morocco, Oman, Tunisia and Turkey have the impacts on carbon
dioxide emissions (CO2) negatively, positively and negatively, respectively. This empirical finding suggests the
existence of a N-shaped EKC. For Sudan, GDP per capita, GDP per capita squared and GDP per capita cubed have
affected statistically significant CO2 emissions negatively, positively and negatively, respectively. This finding
suggests the existence of an opposite to the N-shaped EKC. The results for Egypt, Iran, Iraq, and Saudi Arabia
have no statistically impacts on CO2 emissions. The policy implication of these results is that promoting economic
growth are sufficient criteria to safeguard the environment in the long run.
Keywords: Environmental Kuznets Curve, Economic Growth, Environmental Quality, Pollution, Panel Data
JEL Classifications: C33, O00, Q56
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ÖZET
Küreselleşme döneminde yükselen finanslaşma süreci kalkınmakta olan ekonomileri yatırım - tasarruf açığını
kapatmaları konusunda dış kaynağa yöneltmiştir. Bu noktada dış tasarrufun ülkeye çekilebilmesi için gelişmekte
olan ekonomilerin baskılı kur ve değerlendirilmiş para oluşumu pahasına iç piyasada yüksek faiz politikasına
yönelmeleri ise kaçınılmazdır. İç ekonomide uygulanan yüksek faiz haddi ile dünya piyasalarındaki faiz haddi
arasındaki fark gelişmekte olan ekonomiler üzerinde giderek artan dünya finans hegemonyasının oluşumuna yol
açar. Söz konusu politikaların yatırım - tasarruf açığını kapatmada desteği olmadığı gibi, bu politikalar verimli
faaliyet alanlarının tedricen gerilemesine ilaveten, dış borçların ve cari açığın yükselmesine neden olmuştur.
Yüksek faiz politikasının tüm olumsuz sonuçlarına rağmen, Türkiye’de cari açığın kapatılmasında dış tasarruflar
daima finansman kaynağı olarak görülür. Ancak borcun verimli alanlara yönlendirilememesi nedeniyle, borcun
sürdürülebilir olma durumuna ulaşmak olanaksız hale gelir. Makalede elde edilen veriler ışığında, Türkiye’nin, hiç
değilse kısa dönemde, tedricen sürdürülebilir borç düzeyine ve dış kaynaktan bağımsız bir ekonomik yapıya
ulaşılamayacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Borçlanma, Borçluluk, Dış Borç, Dış Borcun Sürdürülebilirliği, Finansallaşma.
JEL Kodları: H6, H60, H63.
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ABSTRACT
In the phase of globalization financialisation soared and this fact triggered developing economies to resort to
foreign savings to close their investment savings gap. In order to attract foreign savings developing economies
implement high interest rate policy at home at the expense of repressed exchange rate and overvalued domestic
currency. The difference between high interest rate at home and that prevalent at the world market gives way
to increased world financial hegemony on developing economies. However, high interest rate can not be of any
help in the way of closing the gap between investment and savings at home, while at the same time it degrades
productive activites gradually and causes increase in foreign deficit and foreign indebtedness. In spite of all such
unfavourable results of high interest rate policy foreign resources are always considered as a source of financing
foreign deficit in Turkey. However, because of the condition that debt can not be channelled to productive
investment areas it becomes impossible for developing economies to reach sustainable debt condition. Under
the light of the date presented in the paper it seems that it becomes gradually impossible for Turkey, at least in
the short run, to reach the stage of sustainable level of foreign deficit and achieve an independent economy in
the face of heavy foreign burden.
Key Words: Borrowing, Indebtedness, Foreign Debt, Sustainability of Foreign Debt. Financialization
JEL Classfications: H6, H60, H63
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ÖZET
İslami hisse senedi endeksleri, İslami kurallara uygun olarak belirlenen alanlarda faaliyet gösteren şirketler baz
alınarak oluşturulan endekslerdir. İslami finansal araçlara yatırım yapan yatırımların temel amacı, geleneksel
finansal araçlara yatırım yapan yatırımcılara benzer şekilde minimum risk ile maksimum getiriyi sağlamaktır. Bu
amaçla yatırımcılar karar süreçlerinde varlıklara ve piyasalara ilişkin analizler yapmaktadır. Bu analizlerden biri de
varlıklar arasındaki oynaklık ilişkilerinin yapısının belirlenmesidir. Oynaklık ilişkileri sabit veya dinamik yapıda
olabilmektedir. Bu durum ise yatırım stratejilerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir faktördür.
Oynaklık ilişkilerinin yapısının belirlenmesinde kullanılan testlerden biri Engle ve Sheppard (2001) tarafından
geliştirilen dinamik korelasyon model testidir. Bu bağlamda çalışmada 15.09.2008 - 06.06.2019 tarihleri
kapsamında ABD, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kuveyt, Malezya, Sri Lanka ve Türkiye İslami hisse senedi endeks
getirileri arasındaki oynaklık ilişki yapısı, Engle ve Sheppard (2001) dinamik korelasyon model testi ile sınanmıştır.
Çalışma sonucunda söz konusu endeks getirileri arasında genellikle dinamik oynaklık ilişki bulunduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslami Hisse Senedi Endeksleri, Dinamik Korelasyon Model Testi, Risk Yönetimi.
JEL Kodları: C58, G11, G32.
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ABSTRACT
Islamic stock indices are the indices consisted of the stocks of companies operating in areas that are allowed by
Islamic rules. The principle aim of the investors investing in Islamic financial instruments is, quite similar to
investors of traditional instruments, to obtain maximum return with the minimum risk. For this purpose,
investors make analyses on assets and markets in their decision processes. One of these analyses is the
determination of the structure of the volatility relationships. Volatility relationships may have constant or
dynamic structure. This situation is one of the factor that should be considered in determining investment
strategies. Dynamic correlation model test developed by Engle and Sheppard (2001) is one of the test that is used
for determining the structure of the volatility relationships. In this context, in the study structure of the volatility
relationships between the returns of Islamic stock indices of USA, India, UK, Japan, Kuwait, Malaysia, Sri Lanka
and Turkey, for the period between 15.09.2018-06.06.2019, using Engle and Sheppard (2001) dynamic
correlation model test. The results generally indicate the existence of a dynamic volatility relationships between
the index returns.
Keywords: Islamic Stock Indices, Dynamic Correlation Model Test, Risk Management.
JEL Codes: C58, G11, G32.
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ÖZET
İster doğal ister insan kaynaklı olsun afet durumunda lojistik, kurtarma operasyonları ve önleyici tedbirler için
oldukça önemlidir. İnsani yardım lojistiği; acil durum ve doğal veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen ihtiyaç
sahiplerine yardım etmek üzere gerekli malzeme, bilgi ve hizmetlerle ilgili lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir
şekilde yönetimidir. İnsani yardım lojistiği ile afet kaynaklı riskler her ne kadar tamamen ortadan kaldırılamasa
da en aza indirilebilir. Bu bağlamda insansız hava araçları, afetle mücadele aşamasında etkin bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, insansız hava araçları yoğun olarak afetlerin etkilerini araştırmak, hayatta
kalanları bulmak ve altyapı hasarlarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çeşitli darboğazları olsa da
insansız hava araçları bunlara ek olarak afetlerde ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması ve değerlendirmeler
sonucunda gereksinim duyulan tıbbi malzeme, yiyecek ve diğer insani eşyaların dağıtımının yapılması gibi
faaliyetlerle de anılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, insani yardım lojistiği faaliyetlerinde insansız hava araçlarının
kullanım alanlarının ve öneminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda gerekli bilgi, alan yazın taraması
yöntemi ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım Lojistiği, İnsansız Hava Aracı, Drone, Lojistik Sektöründe Eğilimler, Teknolojik Gelişmeler
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ABSTRACT
Whether in natural or man-made disasters, it is very important for logistics, rescue operations and preventive
measures. Humanitarian logistics is the effective and efficient management of logistical activities related to
materials, information and services necessary to assist people affected by emergency and natural or man-made
disasters. Although not completely eliminated, disaster risks can be minimized by humanitarian logistics. In this
context, unmanned aerial vehicles have begun to be used effectively in the stage of fighting against the disaster.
Nowadays, unmanned aerial vehicles are used extensively to investigate the effects of disasters, find survivors,
and assess infrastructure damage. Although there are various bottlenecks, unmanned aerial vehicles are also
referred by the make needs assessment at disasters and the distribution of medical equipment, food and other
humanitarian goods needed as a result of the assessments. The aim of this study is to determine the usage areas
and importance of unmanned aerial vehicles in humanitarian logistics activities. The information obtained for
this purpose was obtained by literature review method.
Keywords: Humanitarian Logistics, Unmanned Aerial Vehicles, Drones, Trends in Logistics Sector, Technological Developments
Jel Codes: L91, M15, O32.
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ÖZET
Pay senedi volatilitesi genel anlamda pay fiyatlarındaki değişkenliği ifade etmektedir. Pay senetlerinde risk
unsurunun en önemli göstergelerinden olan aşırı oynaklık yatırım kararlarında en çok önemsenen faktörlerden
biridir. Yatırımcılar risk altında beklenen getiriyi doğru tahmin etmek isterler. Bu bağlamda pay senedi riskinin
temel göstergelerinden olan pay senedi volatilitesinin belirleyicilerinin ve bunların etkilerinin tespit edilmesi
önem arzetmektedir. Bu çalışmada, pay senedi volatilitesine etki eden firma içi unsurları ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul (BIST) Banka Endeksinde payları işlem gören bankaların 2007:062018:09 dönemindeki verileri, simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri doğrultusunda panel veri
analizi ile incelenmiştir. Çalışmada süreç iki aşamada gerçekleştirilmiş olup; ilk olarak her bir banka için volatilite
modellemesi ile koşullu değişen varyans hata terimleri elde edilmiştir. Sonrasında koşullu değişen varyans hata
terimlerinin karekökü alınarak panel regresyon modelinde bağımlı değişken olarak kullanılacak seriler elde
edilmiştir. İkinci aşamada ise, pay senedi volatilitesi ile firma içi değişkenler arasındaki ilişkiler panel regresyon
analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni pay senedi volatilitesinden oluşurken, bağımsız değişkenleri
ise, banka içi unsurlar olarak karlılık, değerleme, finansal yapı, maliyet ve büyüklük faktörlerinden oluşmaktadır.
Çalışma sonucunda, volatilite ile karlılık, maliyet ve değerleme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif
yönlü ilişki tespit edilirken; volatilite ile büyüklük arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki
tespit edilmiştir. Diğer taraftan, volatilite ile finansal yapı arasında anlamlı herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
Panel veri analizi sonuçlarına göre bankalarda karlılık, maliyet ve piyasa değerindeki bir birim artış pay senedi
volatilitesinde sırasıyla 0.801, 0.085 ve 0.025 birimlik artışa yol açarken; büyüklükteki bir birim artış ise pay senedi
volatilitesinde 0.018 birimlik azalışa neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Pay Senedi Volatilitesi, Koşullu Değişen Varyans Modelleri, Panel Veri Analizi
JEL Kodları: G17, G21, G32
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ABSTRACT
Stock volatility generally refers to the variability in share prices. Extreme volatility, which is one of the most
important indicators of the risk in stocks, is one of the most considered factors in investment decisions. Investors
want to correctly predict the expected return at risk. In this context, it is important to determine the
determinants of stock volatility, which is one of the main indicators of stock risk, and their effects. In this study,
it is aimed to reveal the firm specific factors affecting the stock volatility. Accordingly, the data of the banks
traded in the Borsa Istanbul (BIST) Bank Index for the period 2007: 06-2018: 09 were analyzed by panel data
analysis in accordance with the symmetrical and asymmetrical conditional heteroskedasticity models. In the
study, the process was put into practice in two stages; firstly, conditional heteroskedasticity error terms were
obtained by using volatility modelling for each bank. Then, the series to be used as dependent variable in panel
regression model was obtained by squaring conditional heteroskedasticity error terms. In the second stage, the
relationships between stock volatility and firm specific variables were examined by panel regression analysis. The
dependent variable of the study consists of stock volatility and the independent variables of the study consist of
profitability, valuation, financial structure, cost and size factors as firm specific factors. At the end of the study,
a statistically significant and positive relationship was determined between stock volatility and profitability, cost
and valuation ratio; and a statistically significant negative relationship was determined between stock volatility
and size factor. On the other hand, no significant relationship was determined between stock volatility and
financial structure. According to the results of the panel data analysis, one-unit increase in profitability, cost and
market value in banks leads to an increase of 0.801, 0.085 and 0.025 units in stock volatility, respectively; oneunit increase in size leads to a decrease of 0.018 units in stock volatility.
Keywords: Banking, Stock Volatility, Conditional Heteroskedasticity Models, Panel Data Analysis
JEL Classfications: G17, G21, G32
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı enflasyon değişkeni ile oluşturulan İslami Finansal Varlıkları Fiyatlama modelinin Katılım-50
Endeksinde geçerliliğini test etmektir. Çalışmada 2014-2018 yılları arasında Katılım-50 endeksinde işlem gören 44
şirket analize dahil edilmiştir. Analizde bağımsız değişken olarak Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) verileri
kullanılmıştır. Modelin uygulanabilirliğini test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmalarda sıklıkla
kullanılan regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve bu ilişkinin
derecesini saptamaktadır. Regresyon analizi yapılmadan önce analizin taşıması gereken varsayımlar test
edilmiştir. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, Heteroskedasticity Test: White ve çoklu doğrusal bağlantı
testleri yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda otokorelasyon, değişen varyans ve çoklu doğrusal bağlantı
problemleri olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan Regresyon analizi sonucunda, Tüfe oranı ile oluşturulan İslami
Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğu ve oluşturulan modelin Katılım-50 Endeksine
uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimler: İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Regresyon Analizi, Varlık Fiyatlama
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ABSTRACT
This study aims to test the validity of the Islamic Financial Assets Pricing model formed by the inflation variable
in the Participation-50 Index. In the study, 44 companies traded in the Participation-50 Index between 2014-2018
were included in the analysis. Consumer Price Index (CPI) was used as the independent variable in the analysis.
Regression analysis was used to test the applicability of the model. Regression analysis, which is frequently used
in studies, defines the relationship between the dependent and independent variables and determines the
degree of this relationship. Before performing the regression analysis, the assumptions that the analysis should
bear were tested. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, Heteroskedasticity Test: White and multiple linear
connection tests were performed. As a result of the tests, it was concluded that there was no autocorrelation,
changing variance and multiple linear connection problems. As a result of the regression analysis, it was
concluded that the Islamic Financial Asset Pricing Model which is formed by the CPI ratio is significant as a whole
and that the model can be applied to the Participation-50 Index.
Keyword: Islamic Financial Assets Pricing Model, Regression Analysis, Asset Pricing
JEL Classfications: G11,G12
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ÖZET
Ülkede ekonomik büyümenin bir bütün olarak sağlanabilmesi için bölgesel olarak ekonomik büyümenin
belirleyicilerinin belirlenmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bu kapsamda bölgesel
politika çerçevelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomik büyümenin belirleyiceleri olarak kabul edilen
değişkenlerin, bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bunun
önemli sebeplerinden birisi, ülkede ekonomik büyüme oranı artarken işsizlik ve enflasyon gibi makro
değişkenlerde önemli bir düşüş yaşanmazsa, ekonomik büyümenin getirisi olan artan milli gelirin, önemli bir kısmı
belirli bir kitlenin lehine gideceğinden ülke genelinde bölgesel eşitsizlikler meydana gelecek olmasıdır. Bu
kapsamda bölgesel ekonomik büyüme düzeyini enflasyon, işsizlik ve ihracatın nasıl etkilediğini incelemek için,
2004-2017 yılları arasında Türkiye düzey 2 bölge birimleri bayesyen kantil regresyon yaklaşımı kullanılarak analiz
edilmiştir. Sonuçlar bölgelerde ekonomik büyüme üzerinde işsizliğinin tüm kantiller için % 95'lik bayesyen
güvenilir aralık düzeyinde negatif, enflasyon ve ihracatın ise pozitif ve önemli olduğunu göstermektedir.
Enflasyonun, işsizliğin ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yüksek kantillerde düşük kantillere göre daha
fazladır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Düzey 2, Bayesyen Yaklaşım, Kantil regresyon, Enflasyon
Jel Kodları: C11,C21, C23
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ABSTRACT
In order to achieve economic growth in the country as a whole, determinants of regional economic growth, socioeconomic analysis of the regions and regional policy frameworks should be determined within this scope. A good
understanding of the effects of variables considered as determinants of economic growth on regional economic
growth is crucial. One of the main reasons for this is that if there is no significant decrease in macro variables
such as unemployment and inflation while the economic growth rate increases in the country, This is because
regional inequalities will occur throughout the country as a significant portion of the increasing national income,
which is the return of economic growth, will favor a certain population. In this context, to examine how regional
economic growth affects inflation, unemployment and exports, Turkey NUTS 2 units between the years 20042017 were analyzed using Bayesian Approach to Quantile Regression. The results show that unemployment on
the economic growth in the regions is negative in the 95% bayesian confidence interval for all quantiles, while
inflation and exports are positive and significant. The effect of inflation and unemployment on economic growth
is greater on high quantiles than low quantiles.
Keywords: Economic Growth, NUTS 2, Bayesian Approach, Quantile Regression, Inflation
Jel Codes: C11,C21, C23
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ÖZET
Mobbing (psikolojik yıldırma/psikolojik şiddet), bir örgütteki çalışanlara üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya
astları tarafından uzun süreli ve sistematik bir biçimde uygulanan düşmanca ve kötü davranışları ifade
etmektedir. Mobbing, bireylerin iş hayatlarına uyum sağlamaları sırasında karşılarına çıkan en büyük engellerden
biridir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe mobbing üzerine yapılmış çalışmaların içerik analizi ile incelenerek
mevcut durumun tespit edilmesi ve gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmasıdır. Bu çerçevede, 2008-2019
yılları arasında sağlık sektöründe Türkiye’de yazılan mobbing konulu 38 adet makale ve tez ile ilgili literatür
çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler, seçilen örneklem,
kullanılan ölçek ve bulguların analizinde faydalanılan yöntemler detaylı olarak incelenmiştir. İlgili yıllar aralığında
Türkiye’de yazılan mobbing konulu makale ve tezlerde, bağımsız değişken olarak en fazla demografik
değişkenlerin ele alındığı görülmüştür. Çalışmalarda en çok cinsiyet (%59,5), daha sonra sırasıyla yaş (%56,8),
medeni durum (%54,1), eğitim düzeyi (%54), mesleki kıdem ve deneyim (%29,27) ve mobbing (%29,27) bağımlı
değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmanın bir diğer tespiti, mobbing kavramının (Mobbinge maruz kalma durumu/
sıklığı/algısı/çeşitleri) makale ve tezlerin oldukça büyük bir bölümünde (%73) bağımlı değişken olarak ele alınmış
olmasıdır. Bunun yanı sıra örgütsel bağlılık, adanmışlık, kişisel başarı ve performans, tükenmişlik algısı kişisel
performans, örgütsel güven, iş stresi ve hemşirelik bakım kalitesi kullanılan diğer bağımlı değişkenler olarak göze
çarpmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda Türkiye için ölçekler geliştirilmesi ve nitel yöntemlerle örgütlerin
içindeki uygulamaların hukuki boyutun da dâhil edilerek araştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Mobbing, Mobbing Araştırmaları, İçerik analizi.
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ABSTRACT
Mobbing (psychological terror), is defined as long term systematic aggressive and humiliating behaviours
towards individuals by peers, superiors and subordinates in organizations. Mobbing, is one of the key obstacles
to individual adaptation in firms. The aim of this study is to analyze, mobbing related research in the Turkish
health industry and make suggestions for the future rearch. In order to do this, 38 articles and thesis studies
were analysed in terms of the used independent- dependent variables, samples chosen, scales and analysis
techniques. According to the findings, demographic variables (sex %59,5, age %56,8, marital status %54,1,
education %54 and seniority and experience %29,27) were the most used independent variables respectively.
Also, mobbing as itself were used as an independent variable (%29,27). The most used dependent variable is
exposure to, frequency and types of mobbing which is 73%. Also, organizational attachment, committment,
success and performance, burn out syndrome, organizational trust, work stress and nursing quality were other
dependent variables. Findings show that country specific mobbing scales and qualitative approaches with
judiciary perspectives are needed in the future research.
Keywords: Health Sector, Mobbing, Mobbing Reseach, Content Analyis.
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ÖZET
Küreselleşmenin etkisi ile yaşanan hızlı değişim süreci örgütleri, rekabet avantajı elde edecek şekilde, değişim
sürecine karşı tedbirler almaya yönlendirmiştir. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için
değişen çevre şarlarına uyum sağlamaları gerekmektedir. 1950’li yıllardan itibaren örgütler, amaçlarını
gerçekleştirmek üzere belirlenecek hedeflerinin sadece üst yöneticilerle değil, kuruluşun tüm yöneticilerinin
katılımı ile belirlenmesi gerektiği düşüncesini benimsemeye başlamıştır. Bu doğrultuda stratejik planlama,
yönetim bilimindeki yerini almış ve örgütler açısından vazgeçilmez bir kavram haline gelmiştir. Stratejik planlama
sürecinde yapılacak hatalar örgütün rekabet gücünde önemili düşüşlere sebep olacaktır. Çalışma kapsamında
işletmelerin stratejik planlama sürecinde yapılan hatalar, ilgili literatür taranarak ortaya konmuştur. İlgili
literatürün incelenmesi sonucunda; işletmede stratejik planlama süreci ile ilgili; süreci başlatma ve katılım,
görevlerin belirlenmesi, misyon ve vizyonun belirlenmesi, Swot analizi, stratejik konuları belirleme ve
biçimlendirme, süreci geliştirme ve yeniden değerlendirme aşamalarında yaptığı hatalar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Planlama, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim, Planlama Hataları
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ABSTRACT
The rapid change process experienced by the effect of globalization has led organizations to take measures
against the change process in a way to gain competitive advantage. Businesses must adapt to changing
environmental conditions in order to survive and compete. From the 1950s onwards, organizations began to
adopt the idea that the goals to be determined in order to achieve their goals should be determined not only by
senior managers but also with the participation of all managers of the organization. In this direction, strategic
planning has taken its place in management science and has become an indispensable concept for organizations.
Mistakes in the strategic planning process will lead to significant reductions in the competitiveness of the
organization. Within the scope of the study, the mistakes made in the strategic planning process of the
enterprises were revealed by searching the related literature. As a result of the review of the related literature;
related to strategic planning process in business; Errors were identified during the process of initiating and
participating in the process, defining tasks, defining the mission and vision, Swot analysis, defining and shaping
strategic issues, developing and reevaluating the process.
Keywords: Strategy, Planning, Strategic Plan, Strategic Management, Planning Errors
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ÖZET
Küresel düzeyde medya ve gazeteler reklam gelirlerinin çoğunun internet ve sosyal medya şirketleri tarafından
toplanıyor olması nedeniyle bir krizle karşı karşıyadır. Son yıllarda sosyal medya platformlarının sunduğu çeşitli
olanakları kullanan yeni girişimci gazetecilik pratikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Gazetecilerin sosyal medyayı
mesleki pratikleri için kullanılmasının bir boyutunu da gelir sistemleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin
ilk kurumsal sosyal medya haber platformu olan Medyascope.tv’nin ekonomik organizasyonun nasıl
yapılandırıldığı bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Bu araştırmada elde edilen verilerle sosyal medya ve
gazetecilik ekonomisi çalışmalarında yürütülen tartışmalara katkı sunmak amaçlanmıştır.
Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma problemine cevap bulmak üzere veri toplama aracı
olarak “netnografi” ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Bu çerçevede amaçlı örneklem yaklaşımıyla
Medyascope.tv internet sitesi ve sosyal medya yayınları incelenmiş, mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu
üyesiyle derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak
yorumlanmıştır.
Medyascope.tv, “program sponsorluğu”, canlı yayınlara “spot”, “çerçeve” ve “altyazı” biçimli reklamlar ve
Medyascope.tv sitesine “banner” reklamı gibi türlerdede reklam almak istemektedir. Kurulduğu tarihten bu yana
geçen süreçte alınan reklam gelirinin ise sembolik düzeyde kaldığı görülmüştür. Reklam gelirleri hali hazırda
kurumsal finansmanı sağlamaktan uzaktır. Medyascope.tv sitesinde bulunan Google reklamları ve yine bezer
şekilde YouTube reklam gelirleri de sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Medyascope.tv 2017 yılı itibariyle izleyici ve
takipçilerinden maddi destek talep etmiştir. Medyascope.tv, çevrimiçi yayın yapan içerik oluşturucular arasında
popüler olan uluslararası Patreon abonelik sistemi üzerinden 30 Mayıs 2019 itibariyle 540 kişiden aylık 3.769
Dolar bağış almaktadır. Ağustos 2015 tarihinde faaliyete başlayan Medyascope.tv, işsiz ve genç gazetecileri
desteklemek çerçevesinde ulusal ve uluslararası çeşitli vakıflardan alınan fonlar sayesinde kendini finanse
etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, Medyascope.tv’nin faaliyet alanı olan sosyal medya canlı yayın izlenme
rakamlarının reklam piyasasının kriterlerinde henüz bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu yeni mecrada yeni bir
reklam sistemi ihtiyacı bulunmaktadır. Sosyal medya canlı yayın haberciliğinde oluşacak gelir modellerinin
gelişiminin hem Medyascope.tv’nin hem de bu mecrada faaliyet yürütecek olan yeni girişimlerin geleceğini
belirleyeceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Gazetecilik Ekonomisi; Girişimci Gazetecilik; Medyascopetv; Sosyal Medya; Yeni Medya.
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ABSTRACT
At the global level, media and newspapers face a crisis due to the fact that most of the advertising revenue is
collected by internet and social media companies. In recent years, new entrepreneurial journalism practices have
begun to emerge using the various opportunities offered by social media platforms. One aspect of journalists'
use of social media for their professional practice is income systems. In this context, Turkey's first corporate
social media news platform, medyascope.tv's economic organization’s configuration is the main problem of this
study. The aim of this study is to contribute to the discussions on social media and journalism economics with
the data obtained.
Qualitative research design was used in this study. “Netnography” and interview techniques were used as data
collection tools to find answers to the research problem. In this context, Medyascope.tv website and social media
broadcasts were analyzed with a purposive sampling approach and in-depth interviews were conducted with the
member of the Board of Directors responsible for financial affairs. The obtained data were interpreted by
descriptive analysis.
Medyascope.tv wishes to receive advertisements such as “program sponsorship”, “spot” ads for live broadcasts,
“frame” and “subtitle” formats, and “banner” advertising to medyascope.tv. It has been seen that the advertising
revenue received since the date of its establishment remained at a symbolic level. Advertising revenues are
currently far from providing corporate finance. Google ads on Medyascope.tv and, similarly, YouTube advertising
revenue were also limited. Therefore, as of 2017, Medyascope.tv requested financial support from its viewers
and followers. Medyascope.tv receives a monthly donation of $ 3,769 from 540 people as of 30 May 2019
through the international Patreon subscription system, which is popular among online content creators.
Medyascope.tv, which started its operations in August 2015, finances itself through funds received from various
national and international foundations in support of unemployed and young journalists. In the light of the
findings, it has been concluded that the social media live broadcasting figures, which is the field of activity of
Medyascope.tv, have not yet met the criteria of the advertising market. There is a need for a new advertising
system in this new medium. It can be said that the development of income models in social media live
broadcasting will determine the future of both Medyascope.tv and new initiatives that will operate in this
channel.
Keywords: Journalism Economics; Entrepreneurial Journalism; Medyascopetv; Social Media; New Media.
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ÖZET
Küreselleşen dünyanın kaçınılmaz sonucu olarak ticaret hacmi de globalleşmiş ve artık alım satım işlemleri
ülkelerin sınırlarını aşmış ve günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte tüm dünya ülkelerinin gümrük
işlemlerinde hızlanma ve basitleşmeyi zorunlu kılmıştır. Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin en önemli ayaklarından
biri olan antrepoculuk ve antrepoda kalan devlet malı olmuş eşyaların boşaltılması ve antrepoların sürekli
kullanılabilir durumda olmasını sağlamak adına yeni eşya alabilecek yerin olması gerekmektedir. Bu çalışma
gümrük işlemleri tamamlanamadığı için devlet malı olmuş ya da yasal olmayan yollarla ülkeye sokulup kolluk
kuvvetlerince yakalanan eşyaların tasfiye idaresine devredilmek suretiyle piyasaya kazandırılması ya da bertaraf
edilmesi hususlarının uygulanmasına yönelik yapılabilecek reformların faydalarını anlatabilmek amacıyla
hazırlanmıştır.
Çalışmada, hızla büyüyen dış ticaret hacmi ve küreselleşen ortak pazarda varlığını sürdürmek adına gelişen
teknolojiden ve zaman içerisinde yenilenen hukuk teamüllerine ait uygulamalardan tasfiye ve gümrük
hizmetlerinde de yararlanılmasını sağlayacak reformlar üzerinde durularak gümrük ve tasfiye işlemlerinin hem
zaman hem de mali bazda daha etkin olacağı üzerine yürütülmüş ve konuya ilişkin araştırmalar yapılmıştır.
Araştırmanın mülakat tekniklerinden, görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Görüşme tekniği katılımcılarını,
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden 9 tanesi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucu
değerlendirildiğinde, tasfiye işlemlerine yönelik teknolojik ve hukuki reformların artmasının, ülkemizin çıkarlarına
pozitif yönde bir getiri sağlayacağı görülmüştür.
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ABSTRACT
As a consequence of the inevitable result of the globalizing world, the trade volume has become globalized and
the transactions have now exceeded the borders of the countries. With the technological developments
experienced today, it has made it necessary to accelerate and simplify the customs procedures of all the world
countries. One of the most important pillars of foreign trade and customs operations, warehousing and
warehousing of the goods left in the state of the warehouse and to ensure the availability of warehouses
constantly available to get new goods should be available. This study has been prepared in order to explain the
benefits of the reforms to be introduced or disposed of the goods that have become state-owned or illegally
entered into the country because the customs procedures could not be completed and transferred by the law
enforcement officers to the disposal administration.
The study focuses on the rapidly growing foreign trade volume and the reforms that will enable the utilization of
the developing technology and the practices of legal practices renewed in time in order to maintain its presence
in the globalizing common market in the liquidation and customs services. In addition, research has been
conducted on the fact that customs and liquidation procedures will be more effective both on time and on
financial basis. The data used in the research was collected by interview technique. The interview technique
consists of nine senior employee whose working in Liquidation Management Directorates within the Ministry of
Trade. When the results of the research are evaluated, it is seen that the increase in technological and legal
reforms in the liquidation process will provide a positive return to the interests of the country.
Keywords: Liquidation, Liquidation Process, Liquidation Goods, Reform
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ÖZET
Küreselleşmenin ekonomi ayağını oluşturan neoliberalizm tüm toplumları her yönden yapı-bozuma
uğratmaktadır. Bu yapı-bozumlar içinde belki de en önemlisi çalışma ilişikilerinin önceki döneme göre çok büyük
değişimlere neden olmasıdır. Esnek çalışma modellerinin günümüzde hâkim olan çalışma formu olarak ağırlık
kazanması bireyler ve toplumlar üzerinde ağır etkileri olmuştur. Esnek çalışma modelinin tercih edilmesi
bireylerin kaygı düzeylerini arttırmış, geleceğe bakışlarında pesimistik algılar oluşturmuştur. Bireyler bir taraftan
geçim kaygılarınla yaşamlarını idame ettirmeye çalışırken diğer tarftan da yaşadığı topluma ait olamama yani
kimlik sorunlarınla baş başa kalma sorunlarıyla yüzleşmek zorunluluğunu yaşamaktadırlar. Güvencesiz çalışma
sonucu kaygıyla yaşayan bireylerin sayısı tüm dünyada büyük oranlara tekabül etmektedir. İşte, bu oranın
büyüklüğü var olan sistemi tartışmaya götürmektedir. Artık sermaye sınıfı, işçi sınıfından sonra elimizde Prekerya
olarak adlandırılan üçüncü bir sınıf vardır. Bu araştırmanın amacı neoliberalizmin çalışma dünyasında yaratmış
olduğu yapı-bozumu tartışmaktır. Araştırmanın kuramsal çerçevesini küreselleşme, neoliberalizm ile ele alınarak
topluma özellikle de çalışan kesimlere yansıması incelenecektir. Yöntem olarak literatür çalışması yapılmıştır.
Araştırma da olası sonuç olarak bu yeni oluşan Prekerya kümesinin ya da sınıfının bir gerçeklik olduğu ve
toplumları ilerleyen süreçlerde Prekerya’nın gerek iktisadi gerekse toplumsal büyük sorunlara iteceği öne
sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neoliberalizm, Istihdam, Esneklik, Kimliksizlik, Prekerya
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ABSTRACT
Neoliberalism, which forms the economic pillar of globalization, deconstructs all societies in every way. Perhaps
the most important of these deconstructions is the fact that the study relations have caused a major change
compared to the previous period. The fact that flexible working models have gained weight as the dominant
working form has had heavy effects on individuals and societies. The choice of flexible working model increased
the anxiety levels of individuals and created pessimistic perceptions in their outlook on the future. On the one
hand, individuals try to maintain their livelihoods and on the other hand, they have to face the problems of not
being belonging to the society they live in. As a result of precarious work, the number of individuals living with
anxiety corresponds to large proportions all over the world. The magnitude of this ratio leads to the discussion
of the existing system. After the capital class, the working class, we have a third class called Precariat. The aim of
this study is to discuss the deconstruction created by neoliberalism in the world of work. The theoretical
framework of the research will be examined with globalization and neoliberalism and its reflection on society,
especially working groups will be examined. A literature study was performed as a method. As a result of this
research, it can be argued that this newly formed Pre-Cluster cluster or class is a reality and that in the
progressing societies Precariat will push both economic and social problems.
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ÖZET
Bu çalışmada eski ve yeni kırılgan beşli ülkeler incelenmektedir. (Eski) Kırılgan Beşli ilk olarak Morgan Stanley’in
Ekim 2013’teki raporunda Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’dan oluşan beş ülkeye verilen
isimdir. Yeni Kırılgan Beşli olarak nitelendirilen ülkeler ise Standart & Poors’un Kasım 2017 raporuna göre Türkiye,
Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar’dan oluşmaktadır. Amacımız bu kırılgan ülkelerin kurumsal açıdan neden kırılgan
olduğunun incelenmesi ve ekonomik performansa yansımalarının ortaya çıkarılmasıdır. Ayriyeten Türkiye hem
eski hem de yeni kırılgan beşli ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun sebebi ve kurumsal izahı araştırılacaktır.
Çalışmamızda raporların işaret ettiği süreleri de içeren 2002-2017 arası dönem yıllık bir şekilde ele alınmıştır ve
toplam 9 kırılgan ülke panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Kurumsal veriler PRS Group’a bağlı ICRG
veritabanından elde edilmiştir. Sabit-rassal etkiler ve ayrıca Arellano-Bond dinamik panel veri çalışmalarından
elde edilen ilk bulgulara göre kırılgan olarak bahsi geçen bu ülkelerde finansal ve politik risklerin artması,
ekonomik riskleri anlamlı bir şekilde artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırılgan Beşli, Türkiye, Kurumsal Iktisat, Riskler, Panel Data
JEL Kodları: O57, G32, C23

-368-

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19)
June 20-21-22, 2019 / Bandirma - Turkey
WHY ARE FRAGILE FIVE COUNTRIES FRAGILE? AN INSTITUTIONAL EXPLANATION
Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN1
Şeyma ARSLAN2
1Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Gumushane,
ybcicen@gumushane.edu.tr
2Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, TÜRKİYE, seyma7537@gmail.com

ABSTRACT
This study examines the old and new fragile five countries. The concept of the “(Old) Fragile Five” was first used
in Morgan Stanley's report in October 2013 for the name given to five countries comprising South Africa, Turkey,
Brazil, India and Indonesia. The countries that qualify as “The New Fragile Five” consist of Turkey, Argentina,
Pakistan, Egypt and Qatar, according to a November 2017 report by Standard & Poor's. Our aim is to examine
why these fragile countries are institutionally fragile. It is also desirable to reveal the repercussions of these
fragility on economic performance. Turkey, on the other hand, is among the fragile five countries, both old and
new. The reason for this and its institutional explanation will be investigated.
In our study, the period between 2002 and 2017, including the periods indicated by the reports, was handled
annually and a total of 9 fragile countries were examined by panel data method. Corporate data was obtained
from the ICRG database of the PRS Group. According to the preliminary findings obtained from fixed-random
effects and Arellano-Bond dynamic panel data studies, the increase in financial and political risks in these fragile
countries increases economic risks significantly.
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