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Forecasts Accuracy in Electricity Market under Seasonal Long-Run Temporal 

Dependence: A New Hybrid Model 

Souhir Ben Amor* 

Abstract 

Electricity prices are characterized by complex features such as non-stationarity, 

nonlinearity, high volatility, high frequency, mean reversion and several seasonalities, which 

make forecasting very difficult. However, an accurate price forecasting is crucial to electricity 

market participants. In order to improve the prediction accuracy using each model’s unique 

features, this research proposes a hybrid approach that combines the k-factor GARMA, wavelet 

transform, and the LLWNN methods, to form the so-called k-factor GARMA-WLLWNN 

model. The performance of the proposed hybrid model is evaluated using data from Polish 

Electricity markets, and it is compared with the Dual generalized long memory k-factor 

GARMA-G-GARCH model, and the individual WLLWNN, to verify the robustness of our 

proposed hybrid model. The empirical results prove that the proposed hybrid method is the 

most suitable price forecasting technique. 

Keywords: Electricity price, Forecasting, Hybrid, Wavelet decomposition, WLLWNN, k -factor 

GARMA, G-GARCH,  
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The Relationship Between Economic Freedom and High-Technology Export in Turkey 

Elma Satrovic* 

 

Adnan Muslija† 

 

Abstract 

The aim of this research is to explore the causal relationship, if any, between the economic 

freedom and high-technology export. The country of interest is Turkey over the period 1999-

2015. The case of Turkey is analyzed since the economic freedom has experienced huge 

decrease over the period 2000-2005. However, it is important to emphasize an exponential 

increase after the year 2005. On the other hand, the data indicate increasing trend in terms of 

high-technology export. Therefore, there was a need to explore whether dynamıc changes in 

economic freedom influence high-technology export in Turkey. Moreover, from the best of our 

knowledge up-to-date studies did not analyze the direct link between the economic terms of 

interest in the case of Turkey. In order to analyze the aforementioned relationship, authors have 

used econometrics of time-series. More specifically, Johansen cointegration test is used to 

explore whether or not there is cointegrating relationship between variables of interest. 

Moreover, the presence of causal relationship is explored using Granger causality test. In 

addition, ARDL approach is applied in order to explore the long-run causal linkages and short-

run dynamics between the economic terms of interest. The obtained results indicate the 

cointegrating relationship between the economic freedom and high-technology export. Granger 

causality test indicates a bidirectional relationship between the economic terms of interest. 

Therefore, the economic freedom is reported to contribute to high-technology export. Besides 

that, results indicate that the improvement in high-technology export may contribute to 

economic freedom. In terms of ARDL model it is important to emphasize a significant positive 

short- and long-run relationship between economic terms of interest in the initial model. The 

extended model controls for the impact of human capital. The obtained results do not differ in 

sign and significance from the initial model. Therefore, the initial model can be considered 

stable. 

Keywords: ARDL, economic freedom, high-tech export, human capital, Turkey 

JEL Codes: O32, E24, C22 
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Konut Fiyatları Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: İstanbul, Ankara ve İzmir 

Üzerine Ampirik Bir Uygulama 

Şaban Nazlıoğlu* 

Bahar İslamoğlu† 

Özet 

Özellikle Türkiye ekonomisi için kilit bir sektör olan konut sektöründe fiyatlar birçok 

makro ekonomik değişkenden etkilenmektedir. Bu değişkenlerden biri olan enflasyon oranı 

inşaat maliyetleri kanalıyla konut arz ve talebine buradan da fiyatlara etki etmektedir. 

Enflasyonist bir ortamın söz konusu olduğu durumda artan girdi fiyatları konut arz maliyetlerini 

artırarak arz cephesinde olumsuzluklar meydana getirmektedir. Yine bunun gibi gelir artışının 

söz konusu olmadığı durumda yüksek enflasyon oranları konut talebinde negatif değişikliklere 

yol açmaktadır. Enflasyonun düşük olduğu dönemlerde ise tam tersi bir süreç işlemektedir. 

Çalışmada 2010Q1-2018Q2 dönemi için üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

konut fiyatlarının gelişimi ile enflasyon arasındaki ilişki eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle 

ekonometrik olarak incelenecektir.   

Anahtar kelimeler: Konut Talebi, Konut Arzı,  Konut Fiyatları, Enflasyon 

Jel Kodları: R21, R31, R39, E31 
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Kamu ve Özel Sektör Tahvil Piyasasında Zayıf Formda Etkinliğin Test Edilmesi 

Melik Kamışlı* 

Serap Kamışlı† 

Ekrem Meriç‡ 

Özet 

Finans literatüründe sıkılıkla incelenen konulardan biri piyasa etkinliğidir. Eugene Fama 

tarafından literatüre kazandırılan etkin piyasa hipotezinde, piyasa etkinliği zayıf formda, yarı 

güçlü formda ve güçlü formda olmak üzere sınıflandırmıştır. Zayıf formda etkin piyasa 

modelinde fiyat değişimleri birbirinden bağımsızdır ve buna bağlı olarak söz konusu piyasada 

yatırımcıların mevcut bilgileri kullanarak piyasa üzerinde getiri sağlaması mümkün değildir. 

Bu nedenle yatırım yapılması düşünülen piyasanın etkinlik yapısının belirlenmesi olukça 

önemlidir. Diğer yandan yatırımcılar risk ve getiri algılarına bağlı olarak yatırım kararlarında 

kamu ve özel sektör ayrımını gözetebilirler. Ancak piyasa etkin değilse bazı yatırımcılar 

anormal getiri elde etmek için çeşitli stratejiler oluşturabilir ve bu durumda özellikle yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmayan yatırımcıların yatırımlarından bekledikleri faydalar azalabilir. 

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, kamu ve özel sektör tahvil piyasasında zayıf formda 

etkinliğin test edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2011M01 - 2018M04 tarihleri kapsamında 

veri setine Ng-Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda hem kamu hem de 

özel sektör tahvil piyasasının zayıf formda etkin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tahvil Piyasası, Piyasa Etkinliği, Zayıf Formda Etkinlik, Ng-Perron Birim 

Kök Testi. 

Jel Kodları: G14, G12, G11 

Testing the Weak Form Efficiency of Public and Private Sector Bond Markets 

Abstract 

One of the most frequently studied subjects in the financial literature is market efficiency. 

The efficient markets hypothesis introduced by Eugene Fama, classifies the level of market 

efficiency as either weak form, semi-strong form and strong form. In the weak form efficient 

market model, price changes are independent from each other and accordingly investors in these 

markets are not able to generate more than market returns by using available information. 

Therefore, it is very important to determine the efficiency structure of the market which is 

considered for investment. On the other hand, investors may make a distinction between public 

and private sectors in their investment decisions due to their perceptions of risk and return. 

However, if the market is inefficient, some investors may seek various strategies to achieve 

above market returns causing investors lacking information and skills to achieve less than 

normal returns. In this context, the main purpose of the present study is to test the weak form 

efficiency in the public and private sector bond markets. For this purpose, Ng-Perron unit root 

tests were applied to the data set covering the period of 2011M01 - 2018M04. Results obtained 

indicate that both public and private sector bond markets had weak form efficiency. 

Keywords: Bond Market, Market Activity, Weak Form Efficiency, Ng-Perron Unit Root Test. 

Jel Codes: G14, G12, G11 
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Disclosure of Social Responsibility in Islamic Banks for Algeria 

 

Bouhrine Fatiha* 

 

Salima Tebaibia† 

 

 

Abstract 

1- The purpose of the study: This study is intended to determine how far the Islamic 

banks in Algeria disclose of social responsibility in their financial statements. 

2- Method and Data: This study aims to analysis the application the social 

responsibility in Islamic banks in Algeria. There are tree Islamic banks in Algerian but there 

isn’t law for organized the Islamic banks, however that these banks played a major role in 

achieving social development. 

To achieve the research objectives the study used descriptive analytical approach. So the 

researcher has conducted empirical study including tree Islamic banks in Algeria , they are as 

follow s: 

- Al Baraka bank Algeria 

- Assalam bank Algeria 

- Gulf bank Algeria 

Through the financial published reports by those banks for the period from 2012 to 2016, 

where we prepared a social disclosure index by preparing a standard list containing 80 

items. 

3- Results and Discussion:  The study reached to several results, mainly: 

- The social responsibility is very importance for economics of Algeria in general and 

in Islamic banks specific 

- Most Islamic banks in Algeria did not disclose social responsibility. 

- Finally, some recommendations’ are proposed. 

Key Words: Social responsibility, disclosure, index , Islamic bank, Algeria. 
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Testing The Relationship Between Inflation and Growth:  

Panel Ardl Approach For Mena Countries 

Serpil Türkyılmaz*  

Nursefa Ergin† 

 

Abstract 

In the context of providing information for policy decisions of countries, the analysis of 

the relationship between inflation and economic growth is important. This study investigates 

the empirical relationships between inflation and growth in selected Middle East and North 

Africa Countries-MENA (Algeria, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Morocco, Saudi Arabia 

and Turkey) during the period 1968-2016 by employing the Panel Autoregressive Distributed 

Lag (ARDL) approach. The results have important policy implications, and the findings support 

the negative relationship between inflation and growth for selected MENA countries.  

Key Words: Economic Growth, Inflation, MENA Countries, Panel ARDL. 

Jel Codes: C190, C330, O57. 

 

Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişkinin Testi:  

Mena Ülkeleri için Panel Ardl Yaklaşımı 

Özet  

 

Ülkelerin politik kararları için bilgi sağlamaları bağlamında, enflasyon ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin analizi önemlidir. Bu çalışma, 1968-2016 yılları arasında, Panel 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımını kullanılarak, seçilmiş Orta Doğu 

ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde (Cezayir, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Fas, Suudi 

Arabistan ve Türkiye) enflasyon ve büyüme arasındaki ampirik ilişkileri araştırmaktadır. 

Sonuçlar önemli politika çıkarımlarına sahiptir ve bulgular, seçilen MENA ülkeleri için 

enflasyon ve büyüme arasındaki negatif ilişkiyi desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, MENA Ülkeleri, Panel ARDL. 

Jel-Kodları: C190, C330, O57. 
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Corporate Governance Mechanism and Its Effect on Firm Performance:  

Evidence from Malaysian Listed Companies 

Muhammad Tahir Khan* 

 Nauman Munir† 

Abstract 

The Malaysian economy is one of the most rapidly growing economies in the world. The 

gap in knowledge has been identified concerning the relationship between corporate 

governance practice and firm performance in a dynamic framework. In addition, this study 

specifically discussed the failure of corporate governance that affects firm performance in 

Malaysia and throughout the world. This study also highlighted the challenges and 

recommendations that need to be improved. Enforcement and monitoring became the main 

hurdles in establishing good corporate governance. There is a lack of research on the dynamic 

relationship between the corporate governance mechanism and firm performance in the context 

of Malaysia. The main aim of this study was to provide empirical evidence about the factors 

that influence the firm performance of listed companies in Malaysia. The role of corporate 

governance was measured through the use of different attributes, i.e., board size, the percentage 

of non-executive directors, CEO duality, and gender diversity. On the other side of the equation 

is firm performance, which is taken as Tobin’s Q. The objectives of the study were achieved 

through the use of econometric model two-step system generalized methods of moments 

(GMM) and tests the hypotheses. In addition, diagnostic analysis and robustness checks reveal 

that the results are stable and reliable over the sample period. Overall, the results of the study 

indicated that board size, CEO duality, and gender diversity have a profound influence on firm 

performance. While the study did not find any significant effect of non-executive directors on 

firm performance. The regression analysis reveals that board size and CEO duality has a 

significant negative relationship with firm performance. On the other hand, non-executive 

directors and ownership structure were insignificantly related to firm performance. Pursuant to 

agency theory, gender diversity has a significant positive impact on firm performance. Based 

on the findings, it is suggested that the corporate governance mechanism has a significant 

impact on firm performance in Malaysia listed firms. 

Keywords: Corporate governance; board structure; firm performance, Dynamic panel GMM   
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Does FDI Crowd Out or Crowd In Domestic Investments in Emerging Markets? 

Mustafa Erhan Bilman* 

Abstract 

The aim of this study is to empirically explore the relationship between foreign direct 

investments (FDIs) and domestic investments in a sample of seven emerging markets, i.e. 

Brazil, Russia, South Africa, Turkey, India, China, and Argentina over the period 1995-2018. 

FDI is expected to have a stimulating crowding in effect on domestic investments in the longer 

run even though it may have a deteriorating crowding out effect in the short run. Economic 

growth and real interest rate as the cost of capital are considered as the main determinants of 

investment. Along with these variables, certain control variables such as the terms of trade as a 

proxy for the relative price of imported capital goods, and economic uncertainty are considered.  

As a proxy for uncertainty, the difference between the GDP forecast for the current year and 

the observed GDP growth at the end of the year will be taken into consideration. Panel data 

methodology will be adopted. I am expecting a two stage effect on domestic investments in 

emerging markets implying a creative destruction. The crowding out of domestic investments 

in the short run is expected to be followed by a tendency towards crowding in by the integration 

of foreign affiliates in the local market and the emergence of trade linkages. 

Keywords: investment, FDI, crowding-out, emerging markets 

JEL classification: E22, F21, F43 
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A Time-Varying Analysis on the Weak-Form Efficiency of Crude Oil Prices 

Shaista Arshad* 

Abstract 

The objective is to investigate whether crude oil markets are efficient in the weak form 

during different economic regimes over multi-scales. Using Brent crude oil prices for over 20 

years, the results from different sub-samples provides evidence that in the shorter horizon 

component, there is a tendency towards improving efficiency across every expansion post-

recession and this trend in the longer term component is violated during the  global recovery of 

post 2010. We find that the benchmark Brent crude oil prices is weak-form efficient implying 

low predictability levels of prices. As a robustness check, we reassess the data in three different 

ways. (1) The data is reanalysed under a different order q, where results hold, (2) the analysis 

is repeated for weekly data, and results conform, and lastly (3) seven other oil prices 

benchmarks are used, and the general results conform to those for Brent crude oil.  

Keywords : Crude oil, weak-form efficiency, multi-scale 
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The Economical and Environmental Analysis of Fuel 

Switching of Istanbul Ferries 

 

İstanbul Yolcu Gemilerinin Yakıt Değişiminin Ekonomik ve 

Çevresel Analizi 

 
Levent Bilgili* 

Yağız Yetkin Azizler† 

 

 

Abstract 

 

Ship emissions have become a subject that has been widely addressed in the last two 

decades. The ships, whose role in international transportation are indisputable, appear to be 

examined in detail in terms of the harmful impacts to the environment. Many studies are carried 

out on a global, regional and national scale in order to reduce and control ship emissions. To 

this end, some regions in the world have been identified as Emission Control Areas (ECA) and 

the sulfur content in the fuel contents of commercial vessels wishing to enter these regions must 

be in lower levels. In this study, the economic and environmental analysis of the fuel changes 

of the passenger ships operating in the Bosphorus in case the Bosphorus is declared as ECA. 

As a result, it was determined that the environmental performance of the vessels improved 

significantly, and that there was an additional financial burden in the economic sense. 

 

Keywords: Ship emissions, Fuel switching, Emission Control Area 

Anahtar Kelimeler: Gemi emisyonları, Yakıt değişimi, Emisyon Kontrol Alanı 

JEL Code: Q4, Q5, R4 
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Bandırma’da Gençlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algısına İlişkin Bir Alan Araştırması 

 

Celalettin Yanık* 
 

Gizem Burcu Karaali† 
 

Özet 
 

Teknolojide meydana gelen gelişmeler, teknolojinin hayatın her alanına yayılarak etkin 

bir biçimde kullanılması sonucunu doğurmuştur. İletişim araçlarının ilerleyen teknoloji ile 

çeşitlenerek yeni bir boyut kazanması dikkat çekici bulunmaktadır. İnternet kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte; sosyal ağların insan hayatında önemli bir yer edindiği ifade edilebilir. 

Sosyal ağların bireylerin yalnızca kendilerine ilişkin duygu, düşünce ya da fotoğraf gibi 

paylaşımlar ile kendilerini ifade etme biçimlerinin yanı sıra; doğrudan bir iletişim aracı olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Bu yönüyle sosyal medyanın kitle iletişim araçlarının yerini aldığı 

rahatlıkla söylenebilecektir. Sosyal medya kullanımı yaygınlığının giderek artan oranda bir 

seyir izlediği ve söz konusu kullanımın yaş aralığının giderek düştüğü savunulmaktadır. Bireye 

sanal bir kimlik yaratan sosyal ağlar ve internet tabanlı iletişim programlarının fiziksel 

zorbalığa yeni bir boyut kazandırarak zorbalığın sanal ortamda yayılmasına kapı araladığı 

düşünülmektedir. Birey; sanal ağlar üzerinde kendi kimliğini deşifre etmeden oluşturduğu sanal 

kimlik ile kendisini ifade etmesinin daha kolay olduğunu düşünmekte ve yüz yüze kurduğu 

iletişimden daha özgür olduğunu savunmaktadır. Çalışmada; henüz bir birey olarak kimliği 

oturmamış olan gençlerin sosyal medyayı özgürce kullanmaları ile yaşıtlarına ilişkin her türlü 

acımasız eleştirilerini içeren ve zarar verme amacı güden davranışlar bütünü olarak ifade 

edilebilecek siber zorbalık ve siber mağduriyet kavramları açıklanmaya çalışılacaktır. 

Araştırmanın evrenini Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 18-29 yaş aralığındaki iki yüz genç 

oluşmaktadır. Veri toplama metodu olarak anket yönteminin kullanıldığı çalışma ile söz konusu 

yaş aralığındaki gençlerin siber zorbalığa maruz bırakılıp bırakılmadıklarının saptanmasına 

yönelik sorular ile ilgili yaş aralığındaki bireylerin kendi akranlarına yönelik olarak sanal 

ortamda gerçekleştirilmiş olan ve zarar verme amacı güden davranışlarda bulunup 

bulunmadıklarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Araştırma ile gençlerin siber zorbalık ve siber 

mağduriyetleri ile birlikte; sosyal ağları kullanım nedenleri, sosyal ağları kullanım sıklıkları, 

iletişim maksadıyla hangi sosyal ağı daha fazla kullandıkları irdelenmeye çalışılmıştır.  

Teknoloji kullanımının giderek yaygınlaşması ile birlikte sosyal ağ kullanımlarındaki artışın, 

zorbalığı fiziksel ortamdan sanal ortama doğru kaydırması ile ortaya çıkan siber zorbalık 

kavramı; Balıkesir ilinin Bandırma ilçesindeki gençler odağa alınarak incelenmeye 

çalışılmıştır. Zarar verme amacı güden zorbalığın yeni bir boyutu olarak görülen siber zorbalığa 

ve bireyler üzerinde yarattığı siber mağduriyete ilişkin söz konusu çalışmanın ilgili literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

 

Anahtar sözcükler: Teknoloji, Iletişim, Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet 

JEL Kodu: D91, J13, I20 
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Girişimci Ruhuna Yeterince Sahip Bir Toplum Muyuz? : Bir Alan Araştırması 

Kemal Yıldız* 

Özet 

Günümüzde girişimcilik, iktisadi kalkınmanın lokomotifi olarak işlev görmektedir. 

Girişimciliğin öncül rol oynadığı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye Ekonomisindeki 

oranı % 95 civarındadır. Devletin ve sermayedarların girişimcilik eğilimi olan kişilere hibe, 

borç ve kredi destekleri olmadan girişimcilik faaliyetinin yaygınlaşması mümkün değildir. 

Sermayenin varlığı kadar girişimcilik yapmak isteyen kişilerin varlığı ve bu kişilerin 

girişimcilik ruhu yani girişimcilik özelliklerine sahipliği de oldukça önemlidir. Girişimcilik 

ruhuna sahip bireylerin ve sermayenin birlikte var olmadığı toplumlarda girişimciliğin 

dolayısıyla iktisadi kalkınmanın yükselmesi beklenemez. Bu çalışmada girişimcilik 

özelliklerine ilişkin daha önce geliştirilmiş ölçeklerden yararlanarak bir anket geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır. Öncelikle kişilere girişimcilik isteği olup olmadığı sorulmuş, girişimcilik 

isteğinde olanların girişimcilik özellikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca demografik 

özellikleri de sorulmuştur. Anket uygulanan insanların yaklaşık % 60’ı girişimcilik 

düşündüğünü beyan etmiştir. Girişimcilik düşünenlerin yenilikçilik, liderlik, risk alma vs. gibi 

girişimci özelliklerine sahip olup olmadıkları istatistiki yöntemlerle ölçülmüş, bu kişilerin 

büyük oranda girişimcilik özelliklerine sahip oldukları görülmüştür. Demografik özelliklerle 

girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiler de irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kalkınma, Sermaye, Risk. 

Jel Kodları: L2, L20, L26 
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Social Structure of Accumulation: Theoretical-Historical Background and Contemporary 

Applications 

Pooya Karambakhsh* 

Abstract 

As Robert Cox once noted, every theory has a perspective, which is derived from a 

position in social and political time and space. In this paper, I explore the historical and 

theoretical perspective of the Social Structure of Accumulation (SSA) theory. The SSA’s main 

research goal is to analyse the long-term patterns of accumulation in the capitalist system. It 

assesses various economic, political, and institutional factors that influence the recurring 

periods of prosperity and crisis in contemporary capitalism. The SSA critically incorporates a 

variety of analytical tools and has been influenced by a range of political economic theories 

including institutional economics, the Marxian tradition, the Keynesian school, and long-wave 

theories.  Using recent publications by key figures in this school of thought, I situate the SSA 

theory within its historical, spatial, and theoretical background.  I offer a brief account of the 

application of the framework on two contemporary phenomena: the rise of China and the 

neoliberal global capitalism. These examples highlight the strong potentials of the SSA’s 

interdisciplinary, multifaceted approach in analysing economic cycles. 

Keywords: Social Structure of Accumulation, SSA, Institutional Structures, Economic Crisis, 

Capitalist Cycles 
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Public Investments in Transport and Economic Growth:  

Evidence from Algeria 

Samir B. Maliki* 

Mohammed A. Laridji † 

Wafaa Berbar-Berrached‡ 

Abstract 

The aim of this article is to examine the existence of a causal relationship between public 

investments in transport and economic growth in Algeria using an empirical study. Many 

academic researchers have shown that transport infrastructure is the main driver of success and 

economic development. In theory, improving transport infrastructure has direct and indirect 

effects on economic development. Firstly, built projects must procure materials and services, 

which will increase market demand. Secondly, the transport sector is the focal point of an 

economy. With an efficient transportation infrastructure, travelers can enjoy more 

advantageous travel conditions; business outputs can have more mobility that is commercial, 

lower travel costs and higher productivity. All these externalities are indirect effects or spillover 

effects. We study empirically whether the addition of transport infrastructure stimulates 

economic growth or whether economic growth itself stimulates further growth of transport 

infrastructure. This study examined the presence of any link between transport infrastructure 

and economic growth in Algeria using data from the 2005-2017period. This analysis is essential 

for the effective design and implementation of transportation investment since economic reform 

policy in 2000. Using the Granger cointegration and causality test, this study concluded mainly 

a two-way causality exists between road transport infrastructure and economic growth. This 

means that road transport generates economic growth and vice versa.  For the other subsectors, 

economic growth in Algeria depends mainly from the hydrocarbons sector. 

Keywords : Transport- Economic Growth – Causality- Algeria 
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Sentiment-Factors and Multi-Factor Asset Pricing Models 

Emile David Hövel* 

Abstract 

The systematic forecasting and explanation of returns on the stock market are some of the 

critical challenges in capital market research. In the context of this research in which factor 

models usually describe stochastic processes of generating stock returns the CAPM, which is 

based on Markowitz’ (1952) portfolio theory and developed mainly by Sharpe (1964), Lintner 

(1965) and Mossin (1966), is considered a milestone. It dominates modern capital market theory 

as a theoretical explanatory model and is used in practice for estimating the cost of equity capital 

under uncertainty. The CAPM has been controversially discussed since the early 1970s due to 

idealized model assumptions. As a result, multifactor models based on arbitrage pricing theory 

developed by Ross (1976) often proved to be more empirically advantageous in explaining 

return variances. Recent research has shown that the extension of renowned multifactor models 

leads to mixed empirical results. Particularly controversial is the integration of market 

sentiment into multifactor models. This study verifies the suitability of sentiment factors for the 

extension of the three-factor model of Fama/French (1993) and the four-factor model of Carhart 

(1997) on the German stock market. Five key findings are documented based on monthly and 

daily CDAX-listed company data. The sentiment factors examined give reason to suppose that 

sentiment factors contribute to empirical model improvement. Furthermore, the observed 

premia of these sentiment factors, in line with the literature, are negative, reinforcing the 

presumption of sentiment as a counter-indicator in the literature. Also, the sentiment factors 

studied are predominantly weakly correlated with the Carhart risk factors, suggesting 

fundamental integrability of sentiment in multifactor models. It becomes clear that the 

dispersion of returns by a three-factor model according to Fama/French (1993) is substantially 

better explained in both, the monthly and the daily sample, than by the CAPM. The explanatory 

contribution of the four-factor model increases marginally by adding the momentum factor in 

both samples. By integrating sentiment factors, an improved model quality can be measured in 

the daily and monthly samples, both in the extended three-factor model and in the extended 

four-factor model. Finally, multifactor models enhanced by sentiment factors are better 

regarding α insignificance because the more non-explainable return components are not 

significantly different from zero, the better the return variances are captured and explained by 

the independent variables. 

Keywords: Behavioral Finance, CAPM, Factor-Investing, Investor Sentiment 

JEL Codes: G120, G400, G410 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Phd Student, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spain, emile.hoevel@gmail.com 

https://www.researchgate.net/institution/Universidad_Catolica_San_Antonio_de_Murcia
mailto:emile.hoevel@gmail.com


16 
 

Internationalization and Firm Performance of Family Business: The Moderating Effect 

of Corporate Governance 

Ghariani Souha* 

Abstract 

Previous studies have provided mixed evidence on the relationship between 

internationalization and firm performance. In this line of research, this study investigate the 

impact of internationalization on firm performance in the case of family firms and determine 

the moderating role of corporate governance on this relationship. Our evidence is based on a 

sample of 121 French family firms over the period 2005–2015. Using a panel data analysis, 

System Generalized Method of Moments (System GMM) estimator is performed to reveal 

dynamic relationship on the indicators of our models. Results of this study confirm a W- curve 

relationship between internationalization and performance for French family firms and a 

significant positive effect of corporate governance on this relation. Therefore, good family 

corporate governance strengthens the relationship between internationalization and 

performance. 

Keywords: Family Business - Internationalization – Firm Performance - Corporate 

Governance. 
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Evaluation of OECD Countries in Terms of Economic Freedoms with Cluster Analysis 

Özer Özdemir* 

Aslı Kaya† 

Abstract 

Economic freedom refers to the degree to which individuals can make voluntary 

exchanges. The concept of economic freedom means the production, distribution or 

consumption of goods and services through all stage of the public without any restrictive or 

coercive intervention. The aim of this study is to classify OECD Countries according to the 

economic freedoms for the 2018. In this study, it was used “property rights, freedom from 

corruption, fiscal freedom, government spending, business freedom, labor freedom, monetary 

freedom, trade freedom, investment freedom, financial freedom index” which were created by 

the Heritage Foundation with Wall Street Journal every year. Clustering analysis was used as a 

method. As a result, these countries were different clustered based on the hierarchical clustering 

analysis and fuzzy clustering by using the 10 economic freedom indexes of 34 countries. 

Keyword: Economic Freedom, OECD Countries, Clustering, Fuzzy Clustering 
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Basel regulations and banks’ risk-efficiency nexus: Evidence from dynamic 

simultaneous-equation models 

Salma Louati * 

Younes Boujelbene† 

 

Abstract  

This study is designed to investigate the causality links binding the risk and efficiency 

factors within both of the Islamic and conventional banks contexts, highlighting the effect of 

regulatory standards and protocols. Relying on previously elaborated theoretical prior’s 

guidelines, a particular set of five regulatory tools has been considered, namely, capital 

requirement, official supervisory power, bank activities associated restrictions, deposit 

insurance and market discipline as well as private monitoring. Empirical results provide 

evidence that the same regulations appear to differently affect both of the distinct banking 

models. Overall, the reached results prove to indicate that deposit insurance and market 

discipline stand as the unique regulatory instructional frameworks likely to help in reducing the 

risk-taking behavior of both of the Islamic and conventional banking systems, while different 

results have been attained in regard of the for bank efficiency dimension. 

Keywords: Bank efficiency, Risk, Bank Regulations, Islamic banks. 
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The effectiveness of Active Labor Market Policy: Does the Instability of ALMP 

distribution matter? 

Marwa Sahnoun* 

Abstract 

 

While Active Labor Market Policies interventions impact on the labor-market has been 

extensively studied, an issue that has not been widely addressed in the literature is to what 

innovation and instability in the distribution of ALMP have beneficial effects for the whole 

economy at the macroeconomic level. Our paper addresses this issue by examining the impact 

of ALMP instability on their effectiveness. Based on dynamic panel regression models for a 

sample of 24 regions in Tunisia over the period from 2005 to 2015, we find from the results of 

the first model that ALMPs have a negative and significant effect on the unemployment rate, 

while the second shows that the instability of the ALMPs has a positive and significant effect 

on the unemployment rate, so it hinders their effectiveness. It is therefore important to improve 

the effectiveness of active labor market policies through a number of corrective measures 

through a complete overhaul of all programs, the development of a new policy for decent and 

productive employment, as well as support for their stability over time. 

Keywords: Active Labor Market Policies, instability of ALMP, unemployment rate. 
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Music within stores: Does it impact the Algerian consumer behavior? 

Sabrina Elbachir* 
 

Abstract 

One of the explanatory variables of consumer behavior within a point of sale is the 

atmospherics variables. Early research that investigated the influence of the atmosphere on 

consumer behavior within stores was conducted in the context of environmental psychology. 

Atmospheric variables are lighting, scents, music, colors, and crowding. Some authors 

incorporate the design factors related to merchandising and atmospheric factors. A simple, 

inappropriate combination of atmospheric factors (unpleasant music, insufficient brightness, 

incongruous odor, or loud color) is enough to devalue attitudes towards the point of sale and its 

products. In this research, the variable that will hold our attention is music. It seems interesting 

to analyze the impact of this atmospheric factor on the behavior of the Algerian consumer, in 

terms of emotions and approach/avoidance behavior. Moreover, our particular cultural context 

is likely to put forward interesting results. Following a literature review, hypotheses are 

formulated and their validity is tested. Unlike the majority of previous studies, our research was 

conducted in a real store and not in an experimental context, with a convenience sample of 192 

consumers. At the end of this empirical study, we confirm the impact of music on the emotional 

and behavioral reactions of Algerian consumers.  

Keywords: Store Atmospherics, Consumer Behavior, Emotional States, Approach/Avoidance 

Behavior. 
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İslami Krediler Bağlamında Teminat Hesaplama ve Teminat Takibi: İstatistiksel 

Yöntem 

Ahmet Suayb Gündoğdu* 

 

Özet 

İslami finansın modern çağda konvansiyonel finansa alternatif olarak ortaya çıkması belki 

de finans tarihinin en dikkat çeken olaylarından birisidir. Konvansiyonel finansın temelleri 

sermaye sahiplerini koruma bağlamında gelişmişken İslami finansta hem sermaye sahipleri 

hemde kredi kullanan aktörler inanç saikleri ile yapabilecekleri işlemlere sınırlandırma 

getirilmesini istemektedirler. Bu bağlamda özellikle son 50 yılda İslam İşbirliği Teşkilatı 

üyelerindeki hızlı nüfus artışı ve petrol gelirlerinin katkıları ile İslami finans günümüzde 

kurumsal kimliğini oluşturmuş ve dünyada artık kabul görmüştür. Her ne kadar İslami 

bankaların işlemleri ticari faliyetlerin Islami esaslara göre sınırlandırılmasına razı olan insanlar 

tarafında şüpheli bulunsada, kurumsal kimliğin oturması dahi başlı başına bir başarı hikayesidir. 

Fakat geldiğimiz bu konumdan daha ileriye gitmek için şüpheli görülen İslami bankcılık 

işlemlerinin artık düzeltilmesi gerekmektedir ve bu günümüz şartlarında mümkündür. En 

sıkıntılı alanlar olan finansal kaynak mobilizasyonu ve kaynak kullandırma konularında artık 

önümüzü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Kaynak mobilizasyonunda ki mevduat bankacılığı 

kaynaklı mevduat havuz probleminin, mevduat toplama yerine yatırım hesapları aracılığı ile 

toplanan kaynakların direk krediler ile buluşturulduğu sistemler ile çözülebileceği anlaşılmıştır. 

Kaynak mobilizasyonu ve kredilerin direk ilişkilendirildiği ve önümüzdeki yıllarda 

uygulanacak yeni sistemler ile bu uyumsuzluk sorununun yan etkisi olarak ortaya çıkan şüpheli 

hazine bölümü işlemleri de yerini İslami kurallara uygun İki Aşamalı Murabaha, Varlığa Bağlı 

Murabaha’nın menkul kıymetleştirildiği İslami Future ve Altyapı Yatırım Sukuk alternatifleri 

ile çözülecektir. Bununla beraber İslami bankaların kaynak kullandırma işlemlerinde ki 

sıkıntıların da çözülmesi gerekmektedir. Özellikle ağırlıklı olarak varlığa dayalı Murabaha 

işlemleri ile kredi kullandıran bankaların, gecikme cezası uygulamaları kamu otoriteleri 

tarafında düzenlenmelidir. Ayrıca İslami bankaların kredilerinde varlığa bağlı Murabaha 

işlemlerinin arttırılması gerekecektir. Kredi kullandırma ikliminde ki böyle bir değişiklik İslami 

bankaların kredi risk yönetimi anlayışlarını değiştirmelerini gerektirecektir. Bu makale İslami 

bankaların varlığa dayalı Murabaha işlemleri için aldıkları teminatlar ve varlığa bağlı Murabaha 

işlemlerinde sahipliklerini üzerlerinde tuttukları emtilar için teminat hesaplama, teminat takip 

ve teminat çağırma işlemlerinde istatistiksel yöntemler önermektedir. Teminat miktarları 

tarihsel fiyat verileri temelinde belirlenerek, teminat oranları piyasa fiyatları üzerinden düzenli 

kar/zarar beyanı muhasebe esasına göre takip edilmelidir. Ayrıca teminat tamamlama çağrısı 

işlemlerinin tüzük, kural, ileride yapılacak işleri düzenleyen temel ilkeler çerçevesinde nasıl 

yapılabileceği izah edilmektedir. İslami finans prensiplerinin sorunlu kredilerin varlık yönetim 

şirketlerine devredilmesine yada teminatlandirma ile ilgili sermaye piyasalarında finansal 

koruma alınmasına izin vermemesi, risk yönetimi açısından istatistiksel yöntemlerin 

kullanılmasının önemini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Kurumsal Krediler, Kredi Risk Yönetimi 
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The Analysis of Coaster Market and Turkish Coaster Fleet: A Short Sea Shipping 

Perspective  

Ersin Fırat Akgül* 

 İsmail Bilge Çetin† 

Abstract 

Due to the economies of scale, the maritime transport sector, which is one of the most 

important elements of world trade, can be applied in all kinds of marine environment from 

small-scale water resources to the oceans. However, there are certain regions where sea trade 

is concentrated in the world. Continental Europe, Mediterranean and Black Sea basins are 

regarded among these regions and the maritime transport in this region can be considered as a 

short sea shipping due to its nature. Short sea shipping conducted by the small size vessels that 

can serve up to low draft areas constitute a large part of the maritime transport in the region. In 

this context, although Turkish coaster fleet has a significant share among other fleets operating 

in the region, it is faced with the risk of losing its competitive power due to its high average 

age. In this study, it is aimed to statistically analyze the coaster market and Turkish coaster fleet 

in the region. It is expected that the findings will not only provide contribution to the existing 

literature but also give the practitioners a different perspective. 

Key Words: Short Sea Shipping, Turkey, Coaster 
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Koster Piyasasının ve Türk Koster Filosunun Analizi: Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı Yaklaşımı 

Özet 

 Sağladığı ölçek ekonomisine bağlı olarak dünya ticaretinin en önemli unsurlardan birisi 

olan deniz yolu taşımacılığı sektörü, küçük çaplı su kaynaklarından okyanuslara kadar her türlü 

denizel ortamda uygulanabilir yapıya sahiptir. Ancak, dünya genelinde deniz ticaretinin 

yoğunlaştığı belirli bölgeler bulunmaktadır. Kıta Avrupası, Akdeniz ve Karadeniz havzası bu 

bölgeler arasında yer almakta olup, bu bölgede yapılan deniz taşımacılığı doğası gereği kısa 

mesafe deniz taşımacılığı kapsamında değerlendirilebilir. Küçük tonaja sahip olan ve düşük 

draftlı bölgelere kadar hizmet verebilir özellikte olan koster tipi gemiler ile yapılan taşımalar, 

bölgedeki deniz yolu taşımaların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türk koster 

filosu, bölgede faaliyet gösteren filolar arasında önemli bir paya sahip olarak öne çıksa da 

özellikle yüksek yaş ortalamasına sahip olması nedeniyle bölgedeki rekabetçi gücünü yitirme 

tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu çalışmada, kısa mesafe deniz yolu taşımacılığı kapsamında, 

bölgedeki koster piyasasının ve Türk koster filosunun istatistiksel analizi amaçlanmaktadır. 

Elde edilen bulguların mevcut literatüre katkı sağlaması ve uygulayıcılara farklı bir açıdan fikir 

vermesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kısa mesafe deniz taşımacılığı, Türkiye, Koster 
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Üniversite Öğrencilerinin Mobil Ticareti Kullanım Amacının Teknoloji Kabul Modeli 

Analizi 

Burcu Öngen Bilir* 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, kullanıcı mobil ticaretinin (MC) kabulünü neyin belirlediğini araştırmak 

için yenilik difüzyon teorisini, algılanan riski ve maliyeti TAM'a entegre eden genişletilmiş bir 

teknoloji kabul modelini (TAM) analiz etmektir. Üniversite öğrencilerine uygulanan çalışmada 

260 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada kurulan yapısal modelde, davranışsal niyeti 

etkileyen değişkenlerin (risk, maliyet, uygunluk, algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım 

kolaylığı) etkileri yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Modelde anket sonucunda elde 

edilen veriler kullanılarak davranışsal niyeti etkileyen değişkenler ortaya konulmuştur. Amos 

16.0 programı yardımıyla veriler analiz edilmiştir. Mobil ticareti içeren genel yapısal model, 

teknoloji kabul modeline (TAM) dayanılarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak, TAM'ın 

kullanıcıların mobil ticareti kabul ettiğini anlamak için iyi bir teorik araç olduğunu 

kanıtlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Mobil Ticaret, Yapısal Eşitlik Modeli, Risk 

An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University 

Students’ Behavioral Intention to use mobile commerce 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze an expanded technology acceptance model (TAM) that 

integrates novelty diffusion theory, perceived risk and cost to TAM to investigate what 

determines user mobile commerce (MC) acceptance. A questionnaire was applied to 260 

people. In the structural model established in the study, the effects of the variables (risk, cost, 

appropriateness, perceived usability, perceived ease of use) affecting behavioral intent were 

analyzed with structural equation model. By using the data obtained from the questionnaire in 

the model, variables affecting behavioral intention were put forward. Data were analyzed with 

the help of Amos 16.0 program. The general structural model involving mobile commerce was 

developed based on the technology acceptance model (TAM). As a result, TAM has proven to 

be a good theoretical tool to understand that users accept mobile commerce. 

Keywords: Technology Acceptance Model, Mobile Commerce, Structural Equation Modelling, Risk 
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The Quality of Boards Decision and Corporate Governance 

Nava Ramezanian Bajgiran* 

Abstract 

The objective of many corporate governance reforms related to the board of directors is 

to provide greater transparency and control over the actions of companies’ management and 

ensure the subsequent return for the firm. However, the main challenge is how to measure the 

board’s performance and evaluate the effectiveness of these governance mechanisms. Existing 

literature identifies well-functioning boards based on the extent to which corporations comply 

with good governance recommendations. In contrast to these measures of board performance 

which are mostly static in nature, this paper introduces a top-down approach for evaluating 

board’s effectiveness in a more dynamic context focusing on empirical outcomes of the 

decisions they make.  

To begin this process, based on the previous literature, we first identify the most important 

firm outcomes that are being directly affected by boards’ decision. We introduce some proxies 

in each of these categories to demonstrate the quality of the board’s decisions, particularly from 

a governance viewpoint. Following this, a Principal Component Analysis (PCA) is employed 

to identify the orthogonal components that account for most of the variability in the data. These 

principal components are, then, used as indicators of board performance and aggregated as an 

index to measure performance across firms and industries. This is in contrast to existing 

measures of board performance which are static in nature.  

The new measure is used to study whether firms with the less efficient board of directors 

are more likely to be sensitive to different board characteristics recommended in corporate 

governance best practices. After controlling for endogeneity, the results of the regressions of 

our performance measure on different board characteristics do not show any significant 

relationship between board characteristics and their effectiveness.   

Keywords : Corporate Governance, Board of Directors 
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Petrol Fiyatlarının Firma Performansına Etkileri: Türkiye için Bir Uygulama 

Vasıf Abioğlu* 

Özet 

Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki değişimin firma performansı üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2001-2017 döneminde, petrol fiyatlarının Borsa 

İstanbul’da (BIST) faaliyet gösteren ve petrole arz ve talep yönünden bağımlı olan firmaların 

ROE ve Tobin-Q oranları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Analizde, Arellano ve Bond 

(1991) ve Blundell ve Bond’un (1998,2000) geliştirdikleri bir aşamalı ve iki aşamalı fark-GMM 

ve sistem-GMM dinamik panel tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Dinamik panel tahmin 

yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinden elde edilen sonuçlara göre, petrol 

fiyatlarındaki dalgalanmaların arz-yönlü ve talep-yönlü firmaların özsermaye karlılığı ve Tobin 

Q oranı üzerindeki negatif etkisi istatistiksel olarak anlamsız çıkarken, küresel finansal krizle 

petrol fiyatlarının bu değişkenler üzerindeki bileşik etkisi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Ayrıca, arz-yönlü firmalar için firma büyüklüğü ve kaldıracın firma karlılığı ve 

Tobin Q oranı üzerindeki etkileri teorik beklentilere uygun ve anlamlı bulunmuştur. Ek olarak, 

talep-yönlü firmalar için firma büyüklüğü ve kaldıracın firma karlılığı üzerinde anlamlı etkileri 

söz konusu iken Tobin Q oranı üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Panel Tahmin, Petrol Fiyatları, ROE, Tobin Q 

JEL sınıflandırması: C23, E30, G10 
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The Effect of Economic and Social Developments on the Reserves of Bank of 

England: Evidence from Structural Break Procedures 

Mehmet Çetin* 

Mustafa Erhan Bilman† 

 

Abstract 

Bank of England, one of the leading examples of modern banking, has been established 

at the end of 17th century. Prominent social and economic developments which took place in 

the first half of the 19th century have reinforced the essential role of Bank of England in 

monetary policy. Economic and social turmoil and wars that broke up in that period have led to 

a serious debate between the Currency School and Banking School regarding the primary 

function of Bank of England. The Bank Charter Act dated 1844 has been enacted by the 

suggestion and efforts of the Banking School to eliminate the ongoing unstable environment in 

British economy. Bank of England was separated into two departments by the Bank Charter 

Act, i.e. banking and issuing departments. A certain ratio was determined between the amount 

of banknotes issued and precious metal reserves of the bank. Certain economic and political 

developments that occurred following the acknowledgement of the Bank Charter Act have led 

to substantial alterations in the reserves of the bank. The purpose of this study is to explore the 

effects on the reserves of Bank of England of the economic and political developments that 

occurred between 1844 when the Bank Charter Act has entered into force and 1857 when it has 

been put aside by adopting different structural break procedures in time series econometrics.   

 

Key words: Bank of England, The Bank Charter Act, Structural breaks. 

JEL classification: N23, E58, E52. 
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Plough, Adolescent Fertility and FDI 

Deniz Güvercin* 

 

Abstract  

The study aims to examine the impact of adolescent fertility on the FDI. We used data for 

210 countries for the year of 2014. In order to eliminate the risk of reverse causality running 

from FDI to adolescent fertility, we use instrumental variable approach. The instruments used 

are the plough use variable, and the variable showing the years since transition to agriculture to 

identify the male dominant cultural values. Two Stage Least Squares estimation results indicate 

that the adolescent fertility increases FDI implying that increase in early age fertility increases 

FDI inflows. In particular, the lower bargaining power of the women at the job market due to 

rise in early age fertility would stimulate FDI inflows aiming to exploit the repressed wages 

and the skill premium provided by the young mothers. We argue that these results provide 

significant implications for both gender distribution of labor market earnings and the 

international economics. The study is the first study in the literature investigating the relation 

between these variables, thus, has significant contributions. 

Key Words: Adolescent Fertility, FDI, Plough, Two Stage Least Squares 

JEL Code: F21; J13; J16. 
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MIMIC Modeli ve Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine Türkiye Uygulaması 

Hakan Öndes* 

Özet 

MIMIC (Çoklu Göstergeler ve Çoklu Nedenler) model yaklaşımı birçok neden ve 

gösterge değişkeni içeren gizli değişkenlerin istatistiksel teorisine dayanmaktadır. MIMIC 

modelinin diğer yaklaşımlardan farkı gizil değişken tahmin edilmeye çalışırken, gizil 

değişkenlerin sebepleri ve etkileri üzerine yoğunlaşmak ve eş anlı olarak faydalanmaktır. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün incelendiği bu çalışma 1960-2017 arası 

dönemlerini kapsamaktadır. Analizde kayıt dışı ekonominin gösterge değişkenleri olarak 

büyüme oranı, işgücüne katılım oranı ve para arzından yararlanılmıştır. Kayıt dışı ekonomi 

nedenleri olarak gösterilebilen açıklayıcı değişkenler ise kişi başı gayri safi yurt içi hâsıla, 

işsizlik oranı, enflasyon oranı, dış ticaret hacmi/gayri safi yurt içi hâsıla, kamu harcamaları/ 

gayri safi yurt içi ve vergi yükünden faydalanılmıştır.  MIMIC modeli Maksimum Olabilirlik 

tahmininde, işsizlik oranı ve enflasyon oranı kayıt dışı ekonomiyi pozitif yönde dış ticaret 

hacmi, kamu harcamaları, vergi yükü ve kişi başı GSYİH negatif yönde etkilemiştir. Bu tahmin 

yönteminde ek olarak kayıt dışı ekonomi büyüme oranına ve işgücüne katılım oranına azaltıcı, 

sadece para arzına arttırıcı etkide bulunmuştur. Modele ilişkin goodness of fit indeksi 0,86, 

yakın uyum testi için p değeri (RMSEA<0.05) 0.047, Normed fit indeksi (NFI) 0.981 ve 

Comparative Fit indeksi 0.98 olarak bulunmuştur. Böylece gözlenen değişkenlere ilişkin 

varyans ve kovaryansların model tarafından oldukça iyi açıklandığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, MIMIC Modeli 

Jel Kodu: C30, D73, O17 

Abstract 

The MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Causes) model approach is based on the 

statistical theory of hidden variables, including many causes and indicator variables. The 

difference between the MIMIC model and other approaches is to concentrate on the causes and 

effects of latent variables and to benefit from it simultaneously. This study, which examined 

the size of the informal economy in Turkey covers the period from 1960 to 2017. In the analysis, 

growth rate, labor force participation rate and money supply were used as indicator variables 

of the informal economy. The explanatory variables, which can be shown as the reasons for 

informal economy, have been benefited from per capita gross domestic product, unemployment 

rate, inflation rate, foreign trade volume / gross domestic product, public expenditures / gross 

domestic and tax burden. In the MIMIC model Maximum Likelihood estimation, the 

unemployment rate and inflation rate negatively affected the informal economy in a positive 

direction with foreign trade volume, public expenditure, tax burden and GDP per capita. In this 

estimation method, additionally, the increase in informal economy growth rate and labor force 

participation rate only increased the money supply. The goodness of fit index for the model was 

0.86, p value for the close fit test (RMSEA <0.05) was 0.047, Normed fit index (NFI) was 0.981 

and Comparative Fit index was 0.98. Thus, the variance and covariances of the observed 

variables are well explained by the model. 

Keywords: Informal Economy, Turkish Economy, MIMIC Model 
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Türkiye Sanayisinin Yapısal Dönüşümü ve Endüstri 4.0 

Emine Kılavuz* 

İlhan Erdem† 

Özet 

Sanayileşme sürecinin tarihine bakıldığında, sanayileşmenin birçok devrim ve 

dönüşümden geçtiğini görmekteyiz. Son olarak üçüncü sanayi devrimi ile üretim sürecine dâhil 

edilen bilgisayar ve dijitalleşme, yerini artık üretimde dijital otomasyonlara ve robotlara 

bırakmaya başlamıştır. Bu süreç, Endüstri 4.0 olarak adlandırılmakta, ileri bilgi ve iletişim 

sistemleri vasıtasıyla üretim araçlarının daha aktif ve verimli kullanılması hedeflenirken, diğer 

yandan da yüksek katma değerli ürünlerin üretimine zemin hazırlamaktadır. Kısaca zamanla 

üretim sürecinde kol gücünün yerine bilgi gücü geçmeye başlamış, ülkelerin kalkınma 

süreçlerinde teknoloji ve yenilikler önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0 sürecini ve Türkiye sanayisinin bu sürece uyumunu 

analiz etmektir. Gelişmiş ekonomiler ile arasında teknoloji açığı olan Türkiye’nin yeni süreci 

takip edememesi halinde bu açık daha da büyüyecek, teknolojik olarak dışa bağımlı bir sanayi 

yapısı Türkiye’nin gelecekteki küresel rekabet gücünü de azaltacaktır. Sanayi yapısına 

teknolojik açıdan bakıldığında genellikle düşük ve orta teknolojili bir üretim yapısına sahip olan 

Türkiye’nin, Endüstri 4.0 sürecini yakalaması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve 

ihracattaki payını artırması gerekmektedir. Türkiye’de 2013 yılında yayınlanan 10. Kalkınma 

Planında da teknoloji yatırımları ve yüksek katma değerli üretimin önemine değinilmiş, imalat 

sektörünün hem kamu hem de özel sektör tarafından desteklenmesi gereği belirtilmiştir. Bu 

süreç sadece belirli yatırımların desteklenmesi ile değil, ekonominin her alanda teknolojik 

dönüşümlere uyum sağlayacak bir bilişim teknolojileri alt yapısına sahip olmasını 

gerektirmektedir. Bu çerçevede Endüstri 4.0 sürecini başarıyla yürüten ülke örnekleri ele 

alınacaktır. Bu ülkelerin en önemli özellikleri özellikle nitelikli işgücü alt yapısının hızla 

oluşturmalarıdır. Yeni değişimlere hazırlık yapmayan ülkeler, teknoloji ithalatına bağımlı bir 

üretim yapısı ve ciddi döviz çıkışı ile ödemeler dengesi ve büyüme problemi ile 

karşılaşabileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Türkiye Sanayisinin Teknolojik Yapısı, Teknolojik Büyüme 

JEL Sınıflandırması: 03, 04, L6 
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Tarımda Dijital Devrim: Tarım 4.0 

Emine Kılavuz* 

İlhan Erdem† 

Özet 

 Tarım sektörünün insanoğlunun varoluşundan itibaren gıda talebini karşılamaya yönelik 

bir misyonu olmuştur. İnsanlığın devamı için gerekli olan bu sektör aynı zamanda birçok sektör 

için girdi kaynağıdır. Bu nedenle tarım, bütün ülkeler için çok önemli bir sektördür. Küresel 

ısınma sonucu oluşan iklim dengesizlikleri, dünya nüfusunun artması, kullanılabilir tarımsal 

kaynakların giderek azalması gibi nedenlerle tarım giderek daha önem verilmesi gereken 

stratejik bir sektör haline gelmiştir. Su kıtlığı ve iklim değişiklikleri, gelecekte tarımsal üretimi 

kısıtlayacaktır. Bu durum gıda üretimi ve gıda güvenliği açısından olumsuz sonuçlara yol 

açacaktır. Hatta gelecekte yaşanabilir arazi ve tatlı su kaynakları üzerinde ciddi çatışmalar 

olabilir. Geleneksel tarım yöntemlerinin artık yetersiz kaldığı günümüzde ülkeler Tarum 4.0 

uygulamaları ile verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü uygulamalara ağırlık vermek 

zorundadırlar.  

 Akıllı Tarım ya da Tarım 4.0, Endüstri 4.0’da olduğu gibi üretimin dijital hale gelmesini 

ifade etmektedir. Dolayısıyla bu süreçle birlikte üretimde daha az girdiyle (su, gübre, yakıt gibi) 

daha fazla çıktı elde edilmesi mümkün olabilecektir. Dijital teknoloji, biyoteknoloji ve fiziksel 

teknoloji, tarım sektörünün gelişmesinde, kalite ve verimliliğin artırılmasında çok etkin olmaya 

başlamıştır. Özellikle iklim değişikliklerinin büyümeyi olumsuz etkilediği günümüzde, tarım 

sektörünün modern tekniklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin Tarım 

4.0 uygulamalarına geçmesinin öneminden bahsedilecektir. Coğrafi olarak küçük fakat tarımsal 

üretim ve ihracatı açısından önemli konumda olan Hollanda ve İsrail gibi ülkelerin Tarım 4.0 

tecrübeleri incelenerek Türkiye’nin bu çerçevede durumu analiz edilecektir. Coğrafi olarak hem 

büyük hem de avantajlı bir konumda olan Türkiye’nin, toprak ve su kaynaklarını en etkili 

şekilde kullanarak verimlilik artışı sağlaması yanında maliyet düşürücü uygulamalara acil 

ihtiyacı vardır. Türkiye’nin tarımsal desteklerden çok daha radikal politika araçlarını 

kullanması, tarımsal alt yapının bu sürece uygun yeniden planlanması, tarımsal araştırma 

üniversiteleri ve enstitülerinin kurulması ile karşılaştırmalı üstünlüklerini ön plana çıkararak, 

tarımın büyüme ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım 4.0, Tarımda Makinalaşma, Türkiye’de Tarım 

JEL Sınıflandırması: Q1, 03, 04 
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Agricultural Environmental Kuznets Curve: A Panel Data Approach 

Hatice Dilara Mumcu Akan* 

Abstract 

The paper empirically analyses the relationship between environmental degradation and 

agricultural performance of 84 countries for time span 1970-2008 by using panel data approach. 

Environmental degradation is measured by agricultural methane emissions. Agricultural 

performance is proxied by two variables: net value added for agriculture and livestock 

production index. Though methane is one of the direct outputs of agricultural production, most 

of the related literature uses CO2 emissions. The main contribution of this paper is to use 

methane emissions as a proxy of environmental degradation. The results confirm the validity 

of agricultural EKC, there is an inverted-U-shape relationship between agricultural net value 

added and methane emissions. Moreover livestock production has a significant negative impact 

on methane emissions. Therefore net value added growth for agriculture can cause a decreasing 

effect on environmental deterioration. Consequently the findings suggest that agricultural 

production techniques and agricultural technology methods should be adopted for a more 

environmentally friendly world.  

 

Keywords: EKC, Panel Data, Agriculture, Net Value Added, Methane 
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A Simultaneous Equation Model of Economic Growth and Shadow Economy: Is There 

A Difference Between The Developed and Developing Countries? 

Nedra Baklouti* 

Younes Boujelbene† 

Abstract  

The shadow economy is a complex phenomenon present, to a large extent, in the 

developing, and the developed countries. This study builds a dynamic simultaneous equation 

model that establishes an inter-connection between economic growth and the shadow economy 

for 17 developing and 33 developed countries over the 2005-2015 period. Using the data of the 

shadow economy size from Medina and Schneider (2018), we found that the relationship 

between economic growth and the underground economy is unidirectional in the MENA 

countries, but it is bidirectional in the OECD countries. The results also suggested that 

institutional quality interacts strongly with the relationship between economic growth and the 

underground economy. More specifically, we found that a higher GDP per capita is associated 

with a smaller shadow economy in countries with a good institutional quality. However, in 

countries where institutional quality is low, the increase of GDP per capita does not influence 

the size of the underground economy. 

 Keywords: Shadow Economy, Economic Growth, OECD Countries, MENA Countries 

 JEL classification: D73, E26, O17, O4 
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Eğitim Şart! Eğitim Düzeyinin Çevre Kirliliğine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma 

Billur Engin Balın* 

Özet 

İktisadi büyümenin çevresel etkilerini araştıran ve kalkınmanın aşamaları ile bağlantı 

kuran teorik ve ampirik çalışmalar 90’lı yıllardan günümüze popülaritesini korumaktadır. Bu 

çalışmaların ortak sonucu, kalkınmanın ilk aşamalarında iktisadi büyüme arttıkça çevrenin daha 

fazla tahrip edildiği, ancak kalkınmanın ilerleyen aşamalarında bu durumun tersine 

döndüğüdür. Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) Hipotezi, kişi başına gelir ile çevreye verilen zarar 

arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada, 62 ülkenin 1998-

2014 dönemine ait verileri kullanılarak EKC Hipotezi hem kişi başına gelir hem de eğitim 

düzeyi açısından sınanmaktadır. Çevre kirliliği kişi başına karbondioksit (CO2) salınımı ile 

ölçülürken, gelir düzeyi kişi başına (sabit) GSYH ile, eğitim düzeyi ise yüksek öğrenime kayıtlı 

öğrenci sayısı ve eğitime yapılan kamu harcamalarının GSYH içindeki payı ile ölçülmektedir. 

Elde edilen ampirik bulgulara göre; (i) Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi doğrulanmaktadır: kişi 

başına CO2 salınımı ile hem kişi başına GSYH hem de yüksek öğrenime kayıtlı öğrenci sayısı 

arasında ters U biçiminde bir ilişki vardır, (ii) eğitime yapılan kamu harcamalarının GSYH 

içindeki payı ile CO2 salınımı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki söz konusudur.  

Anahtar Kelimeler: EKC, Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Veri, CO2  

JEL Kodları: Q54, Q56 
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Entropi Temelli Aras ve Waspas Yöntemleri İle OECD Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik 

Açısından Değerlendirilmesi 

Okan Dağ* 

Hande Eren† 

Özet 

İnsani kalkınmanın ölçüsünü gösteren, “İnsani Gelişme Endeksi (İGE)”; ülkelerin 

gelişmişlik dereceleriyle birlikte ülkede yaşayan bireylerin refah seviyelerini ölçmektedir. 

İnsani Gelişme Endeksi’nin hesaplanmasında birbirinden farklı kriterlerin aynı anda 

değerlendirilmesi amaçlandığından; Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri bu noktada 

çözüme ulaşmada oldukça faydalıdır. Bu çalışmada da ÇKKV yöntemlerinden ENTROPİ, 

ARAS ve WASPAS yöntemleri kullanılarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

tarafından yayınlanan verilerle OECD ülkeleri insani gelişmişlik düzeyi açısından 

değerlendirilmiştir. Çalışmada objektif bir değerlendirme yöntemi olan ENTROPİ yöntemi 

doğumda beklenen yaşam süresi, beklenen öğrenim süresi, ortalama öğrenim süresi ve kişi 

başına düşen GSMH kriterlerinin ağırlıklarının hesaplanması için tercih edilmiştir. Çok Kriterli 

Karar Verme yöntemlerinden ARAS ve WASPAS yöntemleri ile de OECD ülkelerinin insani 

gelişmişlik açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ARAS 

ve WASPAS yöntemlerine göre insani gelişmişlik düzeyi en yüksek olan üç ülke Norveç, 

Lüksemburg ve İsviçre olurken, Meksika’nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Entropi, Aras, Waspas, İge. 

Jel Kodu: C02, C65 

The Evaluation of The Oecd Countries with Entropy Based Aras and Waspas Methods 

in Terms of Human Development 

Abstract 

“Human Development Index (HDI)”; which shows the extent of human development; it 

measures the welfare of individuals living in the country with the degree of development of 

countries. Since it is aimed to evaluate different criteria at the same time in the calculation of 

Human Development Index; Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods are very useful 

in reaching this point. In this study, OECD countries were evaluated in terms of human 

development level by using the methods of ENTROPI, ARAS and WASPAS from the MCDM 

methods and data published by United Nations Development Program (UNDP). ENTROPI 

method, which is an objective evaluation method, was chosen to calculate the expected life 

expectancy at birth, expected duration of education, mean duration of education, and the weight 

of GNP criteria per person. The ARAS and WASPAS methods of Multi Criteria Decision 

Making were used to evaluate the OECD countries in terms of human development. According 

to ARAS and WASPAS methods, the three countries with the highest human development level 

are Norway, Luxembourg and Switzerland, while Mexico is the last. 

Key words: Entropy, Aras, Waspas, Hdi 
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The Interactions Between Stock Prices and Exchange Rates in South Africa 

Muri Wole Adedokun* 

Adebusola İyabo Adeyinka† 

Abstract  

Financial variables, for example, Stock prices and foreign exchange rates are mostly 

viewed as the significant indicators for financial market in a country. In the globalization and 

foreign investments structure, financial markets (stock and foreign exchange market) are 

defenseless against the effects of external and internal factors, making common impacts to be 

more unpredictable, enhanced and diversified. This study examines the interactions between 

stock price index and exchange rate of South Africa using month data for the period June 2002 

to September 2017. This research is underpinned with insight from flow-oriented, portfolio 

balance and monetary models and applies both the cointegration tests and the Granger causality 

models. The findings indicate that cointegration exists between the variables and the Granger 

causality test results show that there is bi-directional causal linkage between the JSE All share 

index and Rand/US exchange rates in the short run. 

 

Keywords: Financial Markets, Exchange rates; Stock prices; Causal relationship; South 

Africa. 

JEL Classifications: C32, E44; F31. 
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Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Açısından İletişim Sektöründe Performans 

Değerlendirmesi 

Ekrem Meriç*  

Gürkan Peker† 

 Fatih Temizel‡ 

Özet 

Dünyada sermaye piyasalarında derinliğin artması, sermaye yatırım araçlarının 

çeşitlenmesi ve rekabet koşullarının artması sonucunda işletmelerin finansal paydaşları ve 

yatırımcıları ile olan iletişiminin önemi de artmaktadır. Yatırımcı ilişkileri yönetimi, işletme 

değerini arttırma amacıyla bireysel ve potansiyel yatırımcılarla finansal kurumlara bilgi içeriği 

sağlamaya yönelik bir iletişim yönetimidir. İletişim ve bilgi işlem teknolojilerinin gelişimine 

bağlı olarak internet uygulamaların gelişimi, yatırımcı ilişkileri yönetiminde önemli bir değişim 

sağlamıştır. Çalışma kapsamında Türkiye, ABD ve İngiltere borsalarında işlem görmekte olan 

birer iletişim işletmesi seçilerek, faaliyet raporu, finansal sonuç açıklama ve internet sitesi 

uygulamaları açısından yatırımcı ilişkileri yönetimi kapsamında değerlendirilmiştir. Seçilen 

işletmelerin değerlendirilmesinde TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından düzenlenen 

skor kartlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, incelenen işletmelerin yatırımcı ilişkileri 

yönetimi performansları arasındaki farklılıklar belirlenerek, bulunan farklılığın nedenleri 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yatırımcı İlişkileri Yönetimi, Sermaye Piyasaları, İletişim Sektörü. 

Jel Kodları: G11, G14, G29 

Performance Evaluation in the Communication Sector in terms of Investor Relations 

Management 

Abstract 

As a result of increasing depth in the capital markets, diversification of capital investment 

instruments and increasing competition conditions, the importance of communication with 

financial stakeholders and investors is increasing. Investor relations management is a 

communication management aimed at providing information content to individual and potential 

investors and financial institutions with the aim of increasing the business value. The 

development of internet applications, depending on the development of information and 

communication technologies, has made a significant change in the management of investor 

relations. Within the scope of this study; selecting a communications company for each market 

traded in the Türkiye, US and UK stock exchanges, annual reports, financial results disclosure 

and web site applications were evaluated within the scope of in terms of investor relations 

management. The score cards issued by TÜYİD Investor Relations Association were used in 

the evaluation of selected enterprises. As a result of the study, the differences between the 

performances of investor relations management of the companies examined were determined 

and the reasons of the difference were tried to be explained. 

Keywords: Investor Relations Management, Capital Markets, Telekominication Sector. 

Jel Codes: G11, G14, G29 
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Sıfır Kaldıraç Olgusunun Borsa İstanbul’da İncelenmesi 

Rümeysa Bilgin* 

Özet 

Sıfır kaldıraç olgusu son yıllarda ampirik sermaye yapısı literatüründe sıklıkla yer alan 

bir kavramdır. Bu kavram kısaca, borç ile finansmanı tercih etmeyen pek çok firmanın var 

olması olarak tanımlanabilir. Borç kullanımının firma değerini arttıracağı, her firmanın bir 

optimal sermaye yapısı olduğu, borcun firma yöneticilerini disipline etme özelliği yüzünden 

tercih edilmesi gerektiği, ya da firmaların hem borç hem de hisse senedi ihracı ile dışsal 

finansman ihtiyacını karşıladıklarını savunan sermaye yapısı teorileri ile bu durumu açıklamak 

mümkün olmamaktadır. Ampirik olarak kanıtlanan bu olgu iki soruyu akla getirmektedir: (1) 

bazı firmaların sıfır kaldıraç politikası gütmelerinin altında yatan neden nedir?(2) Bir firmanın 

kaldıraç kullanıp kullanmama kararını etkileyen faktörler ile kaldıraçlı bir firmanın borçluluk 

oranını etkileyen faktörler arasında fark var mıdır? Eğer ikinci sorunun yanıtı olumlu olursa bu 

farklığın göz önüne alınmadığı ampirik sermaye yapısı çalışmalarından elde edilen sonuçlara 

ihtiyatla yaklaşmak gerekecektir. Buna ek olarak, bir kesirli değişken olarak hesaplanan 

kaldıraç oranının dağılımı sınırlı olduğu ve sınırlardaki değerler de gözlemlenebildiği için bu 

değişkenin lineer modellenmesi doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Son dönemde yapılan 

ampirik sermaye yapısı çalışmalarında, lineer modellerin kullanılmasının yol açtığı problemler 

tartışılmaya ve çözüm önerileri getirilmeye başlanmıştır. Sıklıkla kullanılan çözüm yollarından 

biri de kesirli regresyon analizidir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık 

firmaların sermaye yapısı belirleyicileri iki aşamada incelenmiştir. Analizin ilk aşamasında 

kaldıraçsız bir firmanın borç kullanma kararını vermesine etki eden faktörler logistic regresyon 

yöntemi ile analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise kaldıraçlı firmaların sermaye yapısı kararlarını 

belirleyen faktörler kesirli regresyon analizi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Borsa 

İstanbul’da işlem gören ve finans sektörü dışında faaliyet gösteren 269 firmanın 2017 yılına ait 

verilerini içeren bir yatay kesit veri seti kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken 

olan kaldıraç oranı, ilk aşamada sıfır ya da bir değerlerini alan bir ikili değişken olarak 

kullanılırken ikinci aşamada ise sıfır ile bir arasında değer alan kesirli bir değişken olarak 

modele dâhil edilmiştir. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalar ile uyumlu bir şekilde, 

karlılık, firma büyüklüğü, varlık yapısı, borç dışı vergi kalkanı ve likidite gibi firmaya özgü 

oranlar ile sektör kaldıraç ortalaması ve firmanın ilk halka arzına göre hesaplanan firma yaşı 

faktörleri de açıklayıcı değişkenler olarak modele dâhil edilmiştir. Analizler sonucunda sıfır 

kaldıraç olgusunun Borsa İstanbul’da da geçerli olduğu görülmüştür. Ayrıca, ilk aşamadaki 

kaldıraçsız firmaların borç kullanıp kullanmama kararını etkileyen faktörlerin ikinci aşamadaki 

borçlu firmaların kaldıraç oranlarını etkileyen faktörlerden kısmen ayrıştığı sonucuna da 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sermaye yapısı belirleyicileri, Sıfır kaldıraç olgusu, Kesirli regresyon 

modeli, İkili regresyon modeli 
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Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleğine Yöneliminde Beş Faktör Kişilik 

Özelliklerinin Etkisi 

 

Ferudun KAYA* 

Fatih AKBAŞ† 

 

Özet 

Bu çalışmada, Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin, muhasebe mesleğinin kariyer olarak 

seçilmesindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin 

“dışadönüklük”, “sorumluluk”, “uyumluluk”, “duygusal dengesizlik” ve “deneyime açıklık” 

boyutlarının, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencilerinin muhasebe 

mesleğini seçmelerindeki etkisi analiz edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak anket yöntemi 

kullanılmış ve 2018 yılında Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda muhasebe eğitimi alan 472 

öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 İstatistik Paket Program kullanılarak 

analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, muhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe 

mesleğinde kariyer yapmasını belirleyen kişilik özellikleri sorumluluk ve dışadönüklük olarak 

tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin not ortalamaları, mesleği sevip sevmemeleri ve 

meslek hakkında bilgi sahibi olup olmamalarının muhasebe mesleğini seçmede etkisi olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, UBYO Muhasebe Bölümü Öğrencileri, Beş Faktör 

Kişilik Kuramı 

JEL Kodları: M410 
 

The Effect of The Big Five Personality Characteristics on Accounting Students' 

Tendency to Accounting Profession 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the effect of The Big Five Personality 

Characteristics when choosing the accounting profession as a career. For this purpose, the 

effects of "Extraversion", "Conscientiousness", “Agreeableness", "Neuroticism" and 

"Openness" dimensions of The Big Five Personality Scale on the selection of the accounting 

profession of the Accounting School students of the School of Applied Science were analyzed. 

A survey method was used as a research method and in 2018, 472 students who applied to 

Dumlupınar University Applied Sciences and Afyon Kocatepe University Bolvadin Applied 

Sciences College were applied. The obtained data were analyzed using SPSS 15 Statistical 

Package Program. As a result of the analysis, the personality traits that determine the accounting 

department students' career in the accounting profession were determined as responsibility and 

extroversion. In addition, it is determined that students' averages of the grades, whether they 

like the profession and they have knowledge about the profession has an effect on choosing this 

profession. 

 

Key Words: Accounting Profession, Accounting Department Students of School of Applied 

Science, The Big Five Personality Theory 
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Leasing as an Alternative Ship Finance 

Ersin Fırat Akgül* 

Demir Ali Akyar† 

 

Abstract 

In this study, a case on acquiring a ship of a ship owner company located abroad by using 

leasing contract through a leasing firm located in Turkey is investigated. In this sense, the cash 

flow derived from financial lease contract of a ship is compared with the cash flow of the similar 

type of a ship as if it was acquired by using net present value method. Considering the findings 

of the study, the necessity of taking into consideration of leasing as an alternative financing 

option is emphasized due to its lower cost and other advantages. It is expected that the findings 

will provide contribution to the existing literature and also draw attention of the practitioners. 

Keywords: Ship, Leasing, Net Present Value, Alternative Ship Finance 

JEL Code: F21, G11, G31 
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Türkiye’de İhracat Finansmanına Yönelik Kredi ve Teşvikler 

Batuhan Medetoğlu* 

Arif Saldanlı† 

 

Özet 

Dış ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin, belirli bir ücret karşılığında nihai kullanıcılara 

ulaştırılmasını sağlayan, alım satım faaliyetlerinin tümü şeklinde tanımlanabilir. Ülkeler dış 

ticarete iki şekilde dâhil olmaktadır. İlki, üretimi gerçekleştirilen bir malın, ülkelerin 

mevzuatına uygun şekilde başka bir ülkeye gönderilip, bedelinin alınması şeklinde 

tanımlanabilecek olan ihracat, ikincisi ise, bir malın bedelinin ödenerek ilgili ülkeye 

getirilmesini sağlayan ithalattır.  İhracatta para akışı içeri, mal akışı dışarı doğrudur. İthalatta 

ise mal akışı içeri, para akışı ise dışarı doğrudur. Dış ticaretin uluslar arası ekonomik işlemler 

içerisindeki en önemli işlevlerinden biri, ülkedeki mikro ve makro ekonomik yapı ile yakından 

ilişkili olmasıdır. Dış ticaret, ülke içerisindeki malların dış pazarlara gönderilerek, ülkeye döviz 

girişi sağlayan ve aynı zamanda da yurt içinde pahalı veya yetersiz olan mal veya hizmetlerin 

karşılanmasını sağlayan önemli bir ekonomik faaliyettir. İhracat, bir malın yabancı ülkelere 

döviz karşılığı yapılan satışı ya da bir hizmetin sağlanması sonucu yine döviz girdisi sağlayan 

bir ekonomik faaliyettir. İhracat, döviz girdisi sağlaması açısından ülkeler için önem arz eden 

bir faaliyettir. İhracat yoluyla elde edilecek döviz girişi ile ülkede malların ya da hizmetlerin 

yeniden üretimi sağlanır ve yine döviz fazlası olması durumunda da kalan tutar en iyi şekilde 

değerlendirerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bir 

ürünün ihracata yönelik şekilde kaliteli ve standartlara uygun biçimde üretilmesi, yurt dışında 

pazarlanması, yapılacak reklam ve tanıtım çalışmaları, dış ticaret mevzuatına uygun 

davranılması ve ürünün talep edilen yere ulaştırılmasına kadar olan süreçler, ihracat hacmini 

arttırır. Bu çalışmanın konusu, ülkemizde ihracata yönelik olarak, finansman sorunu yaşayan 

firmalara kullandırılan birtakım kredi ve teşviklerdir. Bu kredi ve teşviklerin başında Türk 

Eximbank kredileri gelmektedir. İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen ürünlerin 

çeşitlendirilmesi, ihracata yönelik yeni pazarlar kazandırılması ve ihracatçılara finansman 

desteği sağlanması amaçları ile Türk Eximbank, ihracatçı firmalara yönelik kredi ve teşviklerde 

bulunmaktadır. Türk Eximbank yanında, ticari bankaların sağlamış olduğu prefinansman ve 

karşı ticaret kredileri de mevcuttur. İhracata yönelik olarak yapılan bir diğer teşvik olan 

Faktoring ve Forfaiting, vadeli veya kredili satış yapan bir işletmenin, mal ve hizmet satışından 

doğan vadeli alacağını, vadeden önce tahsil edebilme işlemi şeklinde tanımlanabilir. Üretim 

yapan fakat üretimden önce ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizat alma yönünde sorun yaşayan 

firmalar için de, leasing imkânı sunulmaktadır ve ihracatçıları finansman yönünden rahatlatmak 

amaçlanmaktadır. Kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından, ihracatçılara sağlanan kredi ve 

teşvikler, ihracatın geliştirilmesi ve ülke ekonomisinin kalkınması için büyük önem arz 

etmektedir. 
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Firm-Level Variables and Corporate Mandatory Disclosure Effect On Information 

Asymmetry 

Ninjin Bolortsogoo* 

 

Abstract 

Financial reporting and its disclosure deliver decision useful information as when they 

fulfill qualitative characteristics of financial information, in other words when they at least 

comply with those requirements set by regulating financial reporting standards. In this paper, 

Mongolian Stock Exchange listed companies’ compliance with International Financial 

Reporting Standard (IFRS) disclosure requirements is examined in relation to firm level 

characteristics with the special focus on principal – principal agency problem. And their 

combined effect on reducing adverse selection problem of information asymmetry is tested. 

The IFRS disclosure compliance is measured by self-constructed 318 item index and the 

ownership concentration is used as a proxy of agency problem. And the bid-ask spread around 

the financial statements release dates are used for measuring information asymmetry. To test 

relationship, ordinary least square regression was applied. The findings reveal that ownership 

concentration and firm size are positively and negatively related to information asymmetry, 

respectively. However, there is no statistical relationship has found between IFRS disclosure 

index and information asymmetry and which indicates the investors do not take account the 

mandatory disclosure in their investment decision.   

Keywords: Ownership Concentration, IFRS Disclosure, Information Asymmetry 
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Sosyal Sermaye İle İşsizlik Kaygısı Arasındaki İlişki: Atatürk Üniversitesi İİBF Son 

Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 

Ahmet Güney* 

Elif Çelik† 

Özet 

Farklı disiplinler açısından farklı araştırmalara konu olan sosyal sermaye kavramının 

tarihsel süreci incelendiğinde bu kavramın çıkış noktasının sosyolojik araştırmalar olduğu 

görülmektedir. İktisat, sosyoloji, işletme ve siyasal bilimler açısından da incelemelere konu 

olan sosyal sermaye; 1916 yılında Hanifan’ın ilk kez bu kavramı kullanmasıyla birlikte 

literatürdeki yerini almaya başlamıştır. Toplum açısından önem ihtiva eden bu olgu toplum 

içerisinde bireylerin koordinasyonlu faaliyetlerinin kolaylaşmasını sağlayan ve bu doğrultuda 

etkinliğin artmasında rol oynayan güven, norm ve sosyal ağların birlikte sac ayak oluşturduğu 

bir yapı olarak bilinmektedir. İnsanlık açısından önem arz eden ve bu doğrultuda sıklıkla 

literatürdeki yerini alan bir diğer olguda kaygıdır. Bireyler üzerinde önemli bir etkiye sahip olan 

bu kavram bireylerin tehdit karşısında hissettikleri gerginlik ve korku olarak tanımlanmaktadır. 

Bireylerin yaşamları boyunca kaygılarını tetikleyen ve harekete geçiren birçok ekonomik, 

sosyal ve psikolojik unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların başında da bireylerin gelecekleriyle 

ilintili olan işsizlik kaygısı gelmektedir. Çoğu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çözüme 

kavuşturulmayı bekleyen en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında işsizlik yer almaktadır. 

İşsizliğin bireyler üzerinde birtakım ekonomik, psikolojik, ve sosyal etkiler yarattığı 

bilinmektedir. İşsizliğin bireyler üzerinde yarattığı en önemli etkilerden biri de işsizlik 

kaygısıdır. 15-24 yaş aralığında yer alan bireylerin gelecekleriyle ilgili ümitsizliğe 

kapılmalarında ve işsizlik kaygısı yaşamalarında işsizlik önemli bir paya sahiptir. STK’ya 

üyeliğin, çevreden sağlanan sosyal desteklerin ve sosyal sermayenin ise, bireyler üzerindeki 

işsizlik kaygısını azaltacağı düşünülmektedir.  Bu bağlamda oluşturulan bu çalışmada; 

üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyal sermayeleriyle işsizlik kaygıları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığı analiz edilmiştir. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmış olan bu çalışmada, bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin varlığı korelasyon analizi ile ortaya konulmuştur. Çalışmaya katılan ve 

uygun bulunan 155 katılımcıdan alınan cevaplar üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda sosyal sermaye ile işsizlik kaygısı arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğu tespit edilmiş ve bireylerin sosyal sermayeleri düzeylerinin yükselmesi işsizlik 

kaygılarını azalttığı sonucuna varılmıştır. Cinsiyete göre; kadınlarda işsizlik kaygısı erkeklerde 

ise, sosyal sermaye düzeyi daha yüksek çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, İşsizlik, İşsizlik Kaygısı 

Jel Kodları: J01, J17, J24 
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Partial Least Squares Path Modelling 

Yasemin Hande Sıtkı* 

 

Özet 

Structural Equation Models (SEM), a multivariate relationship model, is a statistical 

method that allows a continuous or discrete group of independent variables to examine the 

relationships between one or more continuous or discrete variables. The KEKK approach for 

structural equation models is called the Partial Least Squares Road Modeling (KEKK-YM). 

KEKK-YM estimates the coefficients of the structural equation system by the KEKK regression 

method. In this study, KEKK-YM method will be presented in detail. 

 

Keywords: Partial Least Squares Path Modelling, KEKK-YM, KEKK, SEM 
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1929 Ekonomik Krizi ve 2008 Küresel Krizi Karşılaştırılması ve Türkiye’ye Etkileri 

 

Savaş DURMUŞ*   

Dilek ŞAHİN† 

 

Özet 

Büyük Bunalım 1929’da başlayan ancak etkisini tamamen 1930’lu yılların sonunda 

hissettiren ve 1930’lu yıllar boyunca etkisini sürdüren ekonomik krize verilen isimdir. Buhran, 

her ne kadar Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli ortaya çıkmışsa da dünyanın geri kalanında 

da (bilhassa sanayileşmiş ülkelerde) derin yıkıcı etki bırakmıştır. Büyük Buhran, o döneme 

kadar görülmemiş işsizliğin, durgunluğun, ekonomik daralmanın sebebi olmuştur. 

Sanayileşmiş şehirleri kriz vurmuş, inşaat sektörü durmuş, tarım ürünü fiyatlarındaki %40-

60’lık düşüş çiftçileri ve kırsal bölge nüfusunu kötü etkilemiştir. Talebin olağanüstü şekilde 

düşmesi maden sektörünü ciddi şekilde etkilemiş ve bu sektör krizden en çok etkilenen sektör 

olmuştur. Durum bu kadar kötüyken Türkiye ekonomisi de bu durumdan payını almış, 

ekonomide istikrar bozulmuş ve krizden etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. 1929 Buhranından 

sonra Türkiye’yi en çok etkileyen küresel kriz 2008 küresel ekonomik krizidir. Kriz nihayetinde 

fark edilen ya da edilmeyen birçok sorun birikmiş ve sistem bu sıkıntıları sürdürememeye 

başlayınca kriz patlak vermiştir. Bu bağlamda 1929 ve 2008 Krizleri neden sonuç açısından 

değerlendirilerek fark ve benzerlikleri üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Büyük Buhran, Finansal Kriz. 

JEL Kodu: G01, G18, E2 

Abstract 
The Great Depression is the name given to the economic crime that started in 1929 but felt its 

effect completely at the end of the 1930s and continued throughout the 1930s. The crisis, 

although emerging from North America and Europe, has also had profound destructive effects 

in the rest of the world (especially in industrialized countries). The Great Depression was the 

cause of unemployment, stagnation, and economic contraction as unprecedented. The 

industrialized cities have been hit by the crisis, the construction sector has stopped, the 40-60% 

drop in agricultural prices has had a negative impact on farmers and the rural population. The 

remarkable fall in Talebin has seriously affected the mining industry and this sector has been 

the most affected by the crisis. In bad situations that have taken the share of Turkey's economy 

from this situation, the stability deteriorated and affected by the crisis in the economy was 

inevitable.  1929 Depression 'Turkey after the 2008 global economic crisis is a global crisis 

affecting the most. In the end, many problems that were noticed or not have been accumulated 

and the crisis broke out when the system was unable to continue these troubles. In this study, 

the differences and similarities will be discussed by evaluating the 1929 and 2008 Crises in the 

context of the result. 

 

Keywords: Great Depression, Financial Crisis. 

JEL Classification: G01, G18, E2 
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Gelişmekte Olan Ülkelere Ait MSCI Endeksleri İle ABD Piyasa Endeksi Arasındaki 

İlişkilerin DCC Yöntemi İle Analizi* 

Buket Taştan† 

 Ayşegül İşcanoğlu Çekiç‡ 

Özet  

Gelişmekte olan ülkelerin, yüksek büyüme oranları sebebiyle yatırımcılar için yüksek 

getiri imkanları sunduğu bilinmektedir. Fakat küreselleşme hareketlerinin artması ile birlikte 

gelişen piyasalar arası etkileşimlerin yüksek getiri imkanlarını kısıtladığı da zaman içinde 

gözlemlenmiştir. Küreselleşmenin bir gereği olarak, küresel yatırımcıların, yatırımlarını, 

risklere karşı korunması ve öngörü performanslarını güçlendirmesi amacıyla gösterge 

endeksleri geliştirilmiştir. Bu endeklerden önemlilerinden bir tanesi MSCI gösterge 

endeksleridir. Örneğin; MSCI ülke endeksleri, ülkelerin hisse senedi piyasalarının %85’ini 

kapsayarak, ülkelerin büyük ve orta büyüklükte firma performansları için birer gösterge 

oluşturmaktadır. Çalışma, gelişmekte olan piyasalara ait MSCI endeksleri ile gelişmiş bir 

piyasa olan Amerika piyasa endeksi arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin ortaya koyulmasını 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 01.01.2008-25.10.2018 yılları dikkate 

alınmış ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yer alan 7 gelişmekte olan ülkenin MSCI ETF 

endeksleri ile Amerika’ya ait S&P500 endeksi arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Analiz yöntemi olarak koşullu korelasyonları belirlemekte kullanılan ve çok 

değişkenli bir yöntem olan Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC) analizi kullanılmıştır. 

Çalışmanın, bulgularına göre incelenen ülkelere ait MSCI endeksleri ile S&P500 arasında 

zamana bağlı ve oldukça yüksek korelasyonların varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: DCC, MSCI, S&P500, Gelişmekte Olan Ülkeler 

Jel Sınıflandırması: F650, G150, G170 

Interaction Between MSCI Emerging Markets Indexes and US Market Index: An 

Evidence from DCC Method 

Abstract 

Developing countries are known to offer high returns for investors due to their high 

growth rates. But, it has been observed over time that the interactions between emerging 

markets have limited the high return opportunities with the increase in globalization 

movements. As a result of globalization, indicator indices which provide global investors to 

protect their investments against risks and to strengthen their predictive performance have been 

developed. One of these important indexes is the MSCI indicator indices. For example; The 

MSCI country indices comprise 85% of the countries 'stock markets and serve as indicators for 

large and medium sized firms performances. The study aims to reveal the relationships and 

interactions between the MSCI indices of emerging markets and the American market index, 

which is an advanced market. This aim, the study has taken into consideration 01.01.2008-

25.10.2018, the relations between the MSCI ETF indices of the 7 developing countries in 

Europe, Middle East and Africa and the S&P500 index of the USA. Dynamic Conditional 

Correlation (DCC) analysis, a multivariate method, was used to determine conditional 

correlations. According to the findings of the study, it was determined that there was a high 

correlation between MSCI indices and S & P500. 

Keywords: DCC, MSCI, S&P500, Emerging Markets 
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TR 22 Bölgesi Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları 

Mehmet Emin Erçakar* 

 

Özet 

Tarım sektörü insanların gıda arzını sağlaması nedeniyle yaşamsal bir öneme sahip olup 

ayrıca üretilen ürünler açısından da stratejik bir rol oynamaktadır.  Sektör, gerek bölgesel bazda 

gerekse makroekonomik açıdan ülkelerin gıda arzının istikrarlı olmasını temin etme 

bakımından çok önemli katma değere sahiptir. TR 22 Bölgesi de içerisinde yer alan Balıkesir 

ve Çanakkale illerinin sahip olduğu oldukça geniş ve verimli tarımsal araziler nedeniyle 

ülkemizin tarımsal katma değeri ve halkımızın gıda ihtiyacını karşılamada önemli rol 

oynamaktadır. Diğer yandan söz konusu illerimizin ülke nüfusunun önemli bir kısmının 

yaşamakta olduğu Marmara Bölgesinde yer alıyor oluşu da bu önemi jeostratejik bakımdan 

pekiştirmektedir. Gerek tarımsal gerekse hayvansal gıdaların yoğun tüketici kitlesine kısa 

sürede ulaştırılabilmesi bu illerimizin ülke ekonomisi açısından önemini bir kat daha 

artırmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda hazırlamayı amaçladığımız çalışmamızda öncelikli 

olarak ülkemizin tarımsal potansiyelinin eriştiği son durum incelenecek, sonrasında ise 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin yer almış olduğu TR 22 bölgesinin bu katma değere katkısı 

analiz edilecektir.  

 
JEL Kodları: Q1, R1, R5. 

Anahtar Kelimeler: TR 22 Bölgesi, Balıkesir, Çanakkale, Tarım ekonomisi 

 

TR 22 Region Contribution of Agricultural Sector to the Country Economy 
 

 

Abstract 

 

The agricultural sector is vital because people provide food supplies and also plays a 

strategic role in the products produced.  The sector has a significant added value in terms of 

ensuring that the countries ' food supply is stable both on a regional basis and in macroeconomic 

terms. Due to the very large and fertile agricultural land which is located in the provinces of 

Balıkesir and Çanakkale, it has an important role in meeting the agricultural value of our 

country and the food requirement of our people. On the other hand, the fact that our provinces 

are living in the Marmara region where a significant part of the country's population is in place, 

reinstates this importance in geostrategic respects. Both agricultural and animal foods can be 

delivered to a dense consumer mass in a short time, increasing the importance of these provinces 

in terms of the country's economy. In accordance with these objectives, our study aims to 

prepare the last situation in which the agricultural potential of our country will be examined, 

and then in the provinces of Balıkesir and Çanakkale, the contribution of this added value to 

the region of TR 22 will be analyzed. 

 
JEL Codes: Q1, R1, R5. 

Key Words: TR 22 Region, Balıkesir, Çanakkale, Agricultural Economics 

 

 

 

                                                           
* Prof, Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, mercakar@bandirma.edu.tr 



47 
 

Türkiye Ekonomisinde Kamu İç Borç Stoku, Dış Borç Stoku ve Ekonomik 

Büyüme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Suna KORKMAZ* 

Zeynep ÖZEL† 

Özet 

Her ekonomide devletin az veya çok ağırlığı bulunmaktadır. Kamu harcamaları yaparak 

devlet bazı hizmetleri yerine getirmektedir. Sosyal devlet anlayışına bağlı olarak bazı 

ekonomilerde devletin yaptığı transfer harcamaları fazla olmaktadır. Birçok ülke hükümetleri 

kamu harcamalarının büyük bir kısmını vergi gelirleriyle karşılamaktadır. Ancak çoğu zaman 

devletin geliri ile gideri arasında fark oluşmaktadır. Giderin gelirden fazla olduğu zamanlarda 

devlet borçlanma yoluna gidebilmektedir. Başka nedenlerle de (uzun dönemli kamu 

yatırımlarının finansmanı, geçmişte var olan borçların ödenmesi vb) devlet 

borçlanabilmektedir. Devlet borçlanırken ülke içindeki ve ülke dışındaki kaynaklara 

başvurmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için kamunun brüt iç ve dış borç stoku ile 

ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 2009:01-2018:02 dönemleri alınarak 

incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda dış borçtan ekonomik büyümeye doğru ve ekonomik 

büyümeden de iç borca doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  İç borç, Dış borç, Ekonomik büyüme, Granger nedensellik testi. 

Evaluation of The Relationship Between Public Domestic Debt Stock, External Debt 

Stock and Economic Growth in The Economy of Turkey 

Abstract 

 In every economy, the government has, more or less, an effect on it. The government 

carries out some services by making public expenditure. Transfer expenditures of the 

government can be excessive in some economies depending on the social state understanding. 

Governments of many countries meet most of their public expenditures through tax revenues. 

However, there is a gap between income and expenses of the government most of the time. 

When the expenses are higher than incomes, the government may apply to borrow. The 

government can also borrow due to other reasons (the financing of long-term public 

investments, the payment of existing debts in the past etc.). The government applies to funds 

inside and outside the country while running into debt. In this study, causality relationship 

between the gross public domestic and external debt and economic growth of Turkey’s 

economy for the 2009:01- 2018:02 periods were examined. In consequence of the analysis, 

unidirectional causality relationship was determined from external debt to economic growth 

and from economic growth to domestic debt. 

Keywords: Domestic debt, External debt, Economic growth, Granger causality test. 

Jel Codes: C32, H69, O11. 
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EMPOWER YOUR EMPLOYEES TO CAPITALIZE YOUR ORGANIZATION’S KNOWLEDGE 

 

KHADRA DAHOU*  

 ISHAQ HACINI† 

 
ABSTRACT 

 

Purpose: Empowerment is an HR strategy the organizations embrace to realize their objectives 

via more motivated responsible committed competent human resources. In addition, knowledge 

management (KM) is an indispensable process, the organizations struggle to adopt and enhance 

in order to capitalize knowledge and share it. This research investigates the influence of 

empowerment on KM. 

Methodology: A deductive hypothesis testing approach is utilized, using a quantitative 

analysis, based mainly on questionnaires, targeting the Algerian banks as the research unit of 

analysis. A multiple regression analysis is conducted, analyzing the influence of the 

empowerment four dimensions on KM. 

Findings: With a response rate of 79%, results show that the four employee empowerment 

dimensions: meaningfulness, competence, choice, and impact have significant positive effects 

on banks’ KM, where competence has the strongest effect. 

Practical Implications: Making jobs meaningful, providing the employees’ freedom in 

choosing his/her own job responsibilities and taking work’s initiatives, developing their 

competencies; and the existence of a sense of impact on the working environment would 

encourage individuals to acquire, search for, and learn new or modified knowledge.  

Originality: Empowering employees will intrinsically motivate them and make them thirsty to 

seek out to modify, create, innovate, apply acquired knowledge and capitalize it. 

 

Keywords: Employee Empowerment, Knowledge Management 
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Sabit Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Ekonomisi Üzerine 

Ekonometrik Bir Uygulama 

Mehmet Vahit EREN* 

Özet 

Sabit sermaye yatırımları bir ülkenin ekonomik gücünü etkileyen en önemli faktörlerin başında 

gelmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini yükselterek diğer ülkelerle rekabet edecek ekonomik 

güce kavuşması için verimliliği yüksek olan sermaye mallarına yatırım yapması gerekmektedir. Söz 

konusu malların miktarı birçok makroekonomik değişkenler tarafından belirlenmektedir. Çalışmada 

sabit sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerin analizi, Türkiye ekonomisi için 1975-2016 dönemine 

ait veriler yardımıyla araştırılmıştır. Büyüme oranı, tasarrufların milli gelire oranı, faiz oranı ve özel 

sektöre verilen kredi hacmi değişkenleri, sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranı değişkenini 

etkileyen faktörler olarak çalışmada yer almıştır. Çalışmanın analizi için ARDL sınır testi ve Hacker ve 

Hatemi-J ile zamanla değişen simetrik nedensellik testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

uzun dönemde yatırımlar ile faiz arasında negatif bir ilişki varken, tasarruf, kredi ve büyüme oranı 

arasında ise pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar, teoriyi destekler niteliktedir. Ayrıca, faiz oranı 

ve özel sektör kredilerinden sabit sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Zamanla değişen nedensellik testi sonuçlarına göre, dönemsel nedensellik ilişkilerinin olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sabit Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi, Hacker ve 

Hatemi-J Nedensellik Testi. 

Jel Kodu: E21, E22, E43. 

Analysis of Factors Affecting Fixed Capital Investment: An Econometric Practice on 

Turkey Economy 

Abstract 

Fixed capital investments are one of the most important factors affecting the economic power of 

a country. Countries need to invest in capital goods with high productivity to increase their level of 

development and to achieve economic power to compete with other countries. The amount of capital 

goods is determined by many macroeconomic variables. Analysis of factors affecting gross fixed capital 

formation in the study has been investigated using the data of 1975-2016 period for Turkey economy. 

Growth rate, the ratio of savings to national income, interest rate and credit volume given to the private 

sector are included in the study as factors affecting the ratio of fixed capital investments to GDP ratio. 

For the analysis of the study, ARDL bounds test and Hacker and Hatemi-J with time-varying symmetric 

causality tests are used. According to the results, while there is a negative relationship between the 

investments and the interest rates, a positive relationship is found between the investments and savings, 

credit and growth rate in the long term. These results support the theory. In addition, unidirectional 

causality relationship from interest rate and private sector credits to fixed capital investments has been 

determined. There are periodic causality relations according to the results of time-varying symmetric 

causality test. 

Key Words: Fixed Capital Investments, Economic Growth, ARDL Bounds Test, Hacker and Hatemi-J 

Causality Test. 
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Türkiye Ekonomisinde Dar Para Talebi Fonksiyonunun 2006 Sonrası Dönem için 

Tahmin Edilmesi 

Levent Korap* 

Özet 

 

Çalışmada Türkiye ekonomisi için dar tanımlı bir M1 reel para talebi fonksiyonu 

oluşturulmakta ve daha sonra çağdaş ardışık bağlanımlı gecikmesi dağıtılmış (ARDL) sınır testi 

yaklaşımıyla bu model tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Dar para talebine yönelik reel gelir 

esnekliği 2.11 olarak bulunmuş, bu durum reel gelir ve reel parasal büyüklükler arasındaki 

ilişkinin ekonomide mevcut talep koşullarını paranın dolanım hızının tersi aracılığıyla 

etkileyebileceği şeklinde vurgulanmıştır. Reel para talebinin faiz yarı-esnekliği katsayısı -1.97 

ve enflasyon yarı-esnekliği katsayısı -4.28 şeklinde oldukça yüksek bir değerle elde edilmekte, 

bu bulgu da iktisadi birimlerin dar kapsamlı yani işlem güdüsü içerikli parasal tutumlarını 

belirlerken faiz oranını ve enflasyon oranını önemli bir alternatif maliyet olarak kabul 

etmelerine atfedilmektedir. Gerçekleştirilen hata düzeltme modellemesi doğrultusunda uzun 

dönem durağan para talebi ilişkisinden sapmalarının yaklaşık % 10’unun bir dönem içerisinde 

ortadan kalktığı, yani on gözlem dönemi içerisinde para piyasası denge koşullarının yeniden 

sağlandığı anlaşılmıştır. 

 

JEL sınıflaması: C32; E41; E52; 

Anahtar kelimeler: Dar Para Talebi; Sınır Testi; Türkiye Ekonomisi 

 

Estimation of Narrow Money Demand Function in the Turkish Economy for the post-

2006 Period 

Abstract 

 

In this paper, a narrowly defined M1 real money demand function is constructed for the 

Turkish economy, and is tried to be estimated by using contemporaneous autoregressive 

distributed lag (ARDL) bounds testing approach. The real income elasticity for narrow money 

demand has been found as 2.11, and this is related to that the relationship between real income 

and real money balances tends to affect the current demand conditions in the economy through 

the inverse of the monetary velocity of circulation. Interest semi-elasticity and inflation semi-

elasticity of real money demand have a big value -1.97 and -4.28, respectively, which are also 

attributed to that economic agents accept the interest rate and inflation rate as an important 

alternative cost when determining the narrowly defined or transaction based monetary holdings. 

The error correction modeling conducted indicates that divergence from the long run stationary 

money demand relationship is corrected about 10 % in one period, that is, equilibrium 

conditions are re-established within ten observation periods.  

 

JEL Classification: C32; E41; E52; 

Key Words: Narrow Money Demand; Bounds Testing; Turkish Economy 
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Yeni Kırılgan Beşlinin Hisse Senedi Piyasalarındaki Nedensellik İlişkilerin Analizi 

 

Metehan YILGÖR* 

H. Aydın OKUYAN† 

Özet 

Morgan Stanley tarafından hazırlanan 1 Ağustos 2013 tarihli araştırma raporunda 

Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye “Kırılgan Beşli” gruplandırılmıştır. 

Standart & Poors tarafından 6 Kasım 2017 tarihinde hazırlanan raporda ise yeni bir kırılgan 

beşli belirlenmiştir. Yeni kırılgan beşli altında toplanan ülkeler Arjantin, Mısır, Katar, Pakistan 

ve Türkiye’dir. Bu ülkelerin belirlenmesinde ülkelerin cari açıklarının yüksek olması önemli 

bir rol oynamıştır. Açıklarını kapatmak için yüksek oranda borçlanmaya gitmek zorunda olan 

ülkelerin ABD’deki faiz oranlarının artmasıyla kırılganlığının artacağı kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomileri taşıdıkları risk açısından birbirlerine benzemektedir. Bu 

çalışmada “Yeni Kırılgan Beşli” ülkelerinin hisse senedi piyasa endekslerinin kısa ve uzun 

dönemli eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kırılgan Beşli, Hisse Senedi Piyasaları, Nedensellik 

JEL Kodları: G15, C58 

 

The Causality Between The Stock Markets Indexes Of The New Fragile Five Countries 

 

Abstract 

 

Brazil, Indonesia, South Africa, India and Turkey are defined as “Fragile Countries” in 

the report which is prepared by Morgan Stanley in August 1 2013. In November 6 2017 “New 

Fragile Countries” are defined by Standart&Poors. The “New Fragile Five” are Argentina, 

Egypt, Qatar, Pakistan and Turkey. Their high account deficits has an important role in the 

determination of these countries. It is assumed that these countries have to go to high rates of 

borrowing to close their deficits which will increase their fragility with the increase in interest 

rates in the USA. Therefore, the economies of these countries are similar in terms of the risk 

they have. In this study, the causality between the stock market indices of “New Fragile Five” 

countries will be examined. 

 

Key words: New Fragile Five, Stock Markets, Causality  
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Customer Involvement Tools In New Product Development 

Burcu Felekoğlu* 

 Zeynep Arasıl†  

Abstract 

New product development process is a systematic process that begins with opportunity 

identification and ends with launch of the product to the market. One of the most important 

success factors during new product development is to understand customer needs accurately. If 

the customer needs can’t be determined correctly, risk of failure increases. In order to minimize 

this risk, customers can be involved in new product development process in various phases. 

When the customers are involved in new product development process, companies can get 

direct information from customers. Consequently, new product success rates increase. In 

addition to that, costs are reduced and time is shortened. In this study, tools for involving 

customers in each stage of new product development process are identified and customer 

involvement degrees are classified as three types and differentiation of tools according to the 

customer involvement degree and product development process stage is shown. 

 

Keywords: Customer Involvement, New Product Development 

JEL Code: O31, O32 

Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri Katılım Araçları 

Özet 

Yeni ürün geliştirme süreci, fırsat tanımlama ile başlayan ve ürünün pazara sunulmasıyla 

sona eren sistematik bir süreçtir. Yeni ürün geliştirme sürecinde en önemli başarı faktörlerinden 

biri, müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamaktır. Müşteri ihtiyaçları doğru tespit 

edilemiyorsa, başarısızlık riski artar. Bu riski en aza indirmek için müşteriler çeşitli aşamalarda 

yeni ürün geliştirme sürecine katılabilirler. Müşteriler yeni ürün geliştirme sürecine dahil 

olduğunda, firmalar müşterilerden doğrudan bilgi alabilirler. Sonuç olarak, yeni ürün başarı 

oranları artar. Buna ek olarak, maliyetler azalır ve zaman kısaltılır. Bu çalışmada yeni ürün 

geliştirme sürecinin her bir aşamasında müşterileri sürece dahil etmek için kullanılan araçlar 

belirlenmiştir. Buna ek olarak müşterilerin sürece katılım derecesine göre üç farklı katılım tipi 

tanımlanmış ve müşterileri sürece dahil etmek için kullanılan araçların katılım derecesine göre 

nasıl farklılaştığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Katılımı, Yeni Ürün Geliştirme 

JEL Kodu: O31, O32 
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Factors Affecting Networking In Open Innovation and Problems Encountered: An 

Exploratory Study 

Burcu Felekoğlu* 

Burcu Güneri Durmaz† 

Abstract 

Companies spend large amounts of money on research and development (R&D) departments for 

innovation; however, they increasingly realize that only making internal investments on R&D is not 

enough to compete in such a challenging, global market. Although the level of openness differs from 

company to company, open innovation concepts have been introduced and utilized by sharing risks and 

rewards through collaboration and networking, which accelerates innovation and increases competition 

power of participants. Both large companies and SMEs pay more attention for forming and sustaining 

networks to survive in the market and increase their market share in today’s turbulent environment. In 

this article, an exploratory multiple case study is performed to better understand factors affecting 

networking in open innovation and problems encountered when networking. Four organizations are 

investigated in terms of networking for open innovation. According to literature review, many important 

factors affect networking. This study focuses on only three of key aspects such as geographical 

proximity, technology and trust. Evaluation of interview data is performed based on these three factors.  

Networking strategies of each organization are investigated and the problems in forming and sustaining 

networks are identified.  

 

Keywords: Networking, Open Innovation, Case Study 

JEL Code: O32 

Açık İnovasyonda Ağları Etkileyen Faktörler ve Karşılaşılan Sorunlar: Bir Araştırma 

Çalışması 

Özet 

Şirketler yenilik için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) departmanlarına büyük miktarlarda para 

harcamaktadır; ancak, giderek artan bir şekilde, Ar-Ge'ye yönelik iç yatırımlar yapmanın, bu kadar zorlu 

ve küresel bir pazarda rekabet etmek için yeterli olmadığını da fark etmektedir. Açıklık düzeyi şirketten 

şirkete farklılık gösterse de, yenilikleri hızlandıran ve katılımcıların rekabet gücünü artıran işbirliği ve 

ağ oluşturma yoluyla risk ve ödüllerin paylaşımına dayanan açık inovasyon yaklaşımı günümüzde 

şirketler tarafından giderek daha çok kullanılmaktadır. Hem büyük şirketler hem de KOBİ'ler, 

günümüzün zorlu iş ortamında pazarda hayatta kalabilmek ve pazar paylarını arttırmak için ağ oluşturma 

ve sürdürme konusunda daha fazla çaba sarf etmektedir. Bu çalışmada, açık inovasyonda ağ oluşumunu 

etkileyen faktörleri ve ağ oluştururken karşılaşılan sorunları daha iyi anlamak için vaka analizine dayalı 

bir araştırma yapılmıştır. Açık inovasyon için ağ oluşturma açısından dört kuruluş araştırılmıştır. 

Literatür taramasına göre, ağ oluşumunu etkileyen birçok önemli faktör vardır. Bu çalışma coğrafi 

yakınlık, teknoloji ve güven gibi üç önemli konuya odaklanmaktadır. Görüşme verilerinin 

değerlendirilmesi bu üç faktöre dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Her organizasyonun ağ stratejileri 

araştırılmış ve ağ oluşturma ve sürdürme sorunları tanımlanmıştır. 
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The Effect of Income on Health Status 

Aseda Banushaj* 

Abstract 

Income is one of the major and essential factors to determine the health status of an 

individual. To put it in tangible terms, income represents the possibility of possessing or not 

possessing basic health conditions for a good well-being which are food, shelter and warmth. 

In this paper we analyze the main theories developed until now that explain this impact. 

Through a descriptive and comparative analyze we describe this phenomenon. We are focused 

firstly at the difference between absolute and relative hypothesis and then between aggregate 

and other level studies. We summarize the main theories for further research and discussions.  

 

Key word: Personal Income, Health Status, Inequality In Income, Health Inequalities    
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Kültür Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:  

Türkiye Örneği 
 

Mustafa Cem Kırankabeş* 

                                Hikmet Yorulmaz† 

Özet 

Kültürel ekonomi, kültürel faaliyetler ile ekonomik sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bir ekonomi dalı olarak tanımlanabilir. Son yıllarda Dünya gündeminde olan kültür ekonomisi 

giderek büyüyen bir piyasa haline gelmiştir. EUROSTAT verilerine göre kültür ekonomisinin 

ülkelerin GSYİH’sı içindeki payının istikrarlı bir şekilde artması bunun en somut göstergesidir. 

2016 rakamlarına göre kültür ekonomisinin GSYİH içindeki payı AB ülkelerinde %4.2 iken 

Türkiye’de ise %6 civarında hesaplanmıştır. Bu veriler doğrultusunda çalışmanın ilk amacı 

Türkiye’de kültür ekonomisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Çalışmamızın diğer bir amacı da ekonomik büyümenin mi kültür ekonomisini yoksa kültür 

ekonomisinin mi ekonomik büyümeyi arttıracağı sorusunu cevaplandırmaktır. Bu çalışmada 

kültür ekonomisiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1998-2016 dönemindeki çeyreklik 

veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler Türkiye Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi’nden (EVDS) temin edilmiştir. Çalışmada kültür ekonomisi ile ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Kültür Ekonomisi, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik   

Jel Kodları: O12, Z11, C01 

Impact of Cultural Economy on Economic Growth: The Case of Turkey 

Abstract 

Cultural economy can be defined as a branch of economy that studies the relationship 

between cultural activities and their economic outcomes. In recent years, the cultural economy 

which is on the World’s agenda has become a growing market. According to EUROSTAT data, 

steadily increase in the volume of cultural economy in the GDP of countries is the concrete 

indication of this. According to figures of 2016, the share of cultural economy in GDP is 

calculated %4.2 in EU and %6 in Turkey.   Related to this figures, the first aim of study was to 

examine the relationship between culture economy and economic growth in Turkey. Another 

aim of our study is to answer the question whether economic growth increases the cultural 

economy or cultural economy will boost economic growth. In this study, the relationship 

between cultural economics and economic growth was analyzed using quarterly data between 

years of 1998-2016. Data were obtained from The Electronic Data Distribution System (EVDS) 

of Central Bank of Turkey. In the study, we were defined a bi-directional causality relation 

between cultural economy and economic growth.  

 

Keywords: Cultural Economy, Economic Growth, Granger Causality 
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Rekabet Konusunda Uluslararası Ticaret Anabilim Dallarında Yazılan Ulusal Tezlerin 

Bibliyometrik ve İçerik Olarak İncelenmesi 

Ahmed Yusuf Sarıhan* 

Harun Yıldız† 

Özet 

 Son dönemde gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki yeri, üzerinde sıkça tartışılan bir 

konu olarak dikkat çekmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, küresel piyasalarda daha fazla pay sahibi 

olarak ekonomik güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Küresel piyasalarda söz sahibi olabilmenin yolu, 

pek çok araştırmaya göre ulusların rekabet gücüne dayanmaktadır. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler 

arasında önemli bir noktada yer almaktadır. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’nin de küresel 

piyasaları ve rekabeti önemsediği bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte rekabet konusu, birçok bilimsel 

disiplinin araştırma alanına da girmektedir. Bu disiplinlerden biri de yeni gelişmekte olan ve son 

dönemde giderek artış gösteren uluslararası ticaret disiplinidir. Dolayısıyla bu çalışmanın temel odağı, 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında uluslararası ticaret alanında yazılan tezler üzerinedir. Bu 

odakla araştırmanın amacı, uluslararası ticaret alanında rekabet konusunu ele alan tezlerin 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda lisansüstü programlar bazında “Uluslararası Ticaret”, 

“Uluslararası Ticaret ve Finansman” ve “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” programlarda yazılan 332 tez, 

içerik analizi ile incelenmiştir. Daha sonra ise bu alanda rekabet konusunu ele alan çalışmalar için 

bibliyometrik analiz yapmıştır. Çalışma sonucunda rekabet üzerine yapılan araştırmaların toplam tezler 

içerisindeki payının %3,6 olduğu ve daha çok küresel rekabet gücü ve sektörel rekabet gücünün 

ölçülmesi konularının çalışıldığı belirlenmiştir. Ek olarak, araştırma sonucunda araştırmacılar için teorik 

olarak çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Rekabet, İçerik Analizi, Bibliyometrik Analiz. 

Examination of the National Postgraduate Theses Written on Competition in 

International Trade Area via Bibliometric and Content Analysis 

Abstract 

 Recently, the place of developing countries in the world economy is a topic that is frequently 

discussed. Developing countries aim to increase their economic strength by increasing their share in 

global markets. The way to have an impact in global markets depends on the competitiveness of nations 

according to many studies. Turkey is located in a prominent position among the developing countries. 

Turkey is also an known fact that attaches importance to global markets and competition like other 

developing countries. At the same time, the subject of competition is involved in the research area of 

many scientific disciplines. One of these disciplines is the newly emerging international trade discipline. 

Therefore, the main focus of this study is on the thesis written in the field of international trade in higher 

education institutions in Turkey. The aim of this research is to examine the theses on competition in the 

field of international trade. In line with this aim, 332 theses on the basis of postgraduate programs from 

“International Trade”, “International Trade and Financing” and “International Trade and Logistics” 

departments were analyzed with content analysis. Then, a bibliometric analysis was conducted for the 

studies on competition in the fields. As a result of the study, it has been determined that the share of the 

theses on competition in total theses is 3,6% and that the global competitiveness and sectoral 

competitiveness are the most studied topics. In addition, several suggestions are presented theoretically 

for researchers. 

Keywords: International Trade, Competition, Content Analysis, Bibliometric Analysis. 
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Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaretin Değerlendirilmesi:  

Türkiye Dış Ticareti Üzerine Betimsel Bir Araştırma 

 

Harun Yıldız* 

Ahmed Yusuf Sarıhan† 

 

Özet 

 Türkiye, ekonomisi ve coğrafyası ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. 

2017 yılında Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin toplamı, 157 milyar dolar seviyelerindedir. Bu rakam, 

bölge ülkelerle kıyaslama yapıldığında, oldukça yüksek bir değer olarak görülmektedir. Türkiye, aynı 

zamanda ithalatı ile de dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 2017 yılında Türkiye’nin ithal 

ettiği ürünler toplamı ise 233 milyar dolar düzeyindedir. Bu rakamlardan anlaşıldığı üzere ülke 

ekonomisi, dış ticaret açığı ile karşılaşmaktadır. İktisadi anlamda dış ticaret açığının çok derin 

incelemelerine yazında rastlamak mümkündür. Bununla birlikte dış ticaret açığı, ülke ekonomisinin 

yorumlanmasında önemli bir ölçüt olarak görülmektedir. Öte yandan dış ticaret açığının mikro 

sebeplerini incelemek ve çözüm önerilerine en küçük birimlerden başlamak, olumsuz bir ekonomik 

durumu tersine çevirmek için önemli bir araştırma fırsatı olarak görülmektedir. Buradan hareketle 

çalışmanın amacı, Türkiye dış ticaretini girişim özelliklerine göre değerlendirerek, dış ticaretin 

başlangıç düzeyindeki durumunu belirlemektir. Böylelikle dış ticaret açığının sebeplerinin mikro 

seviyede anlaşılması ve ithalatı azaltıcı ihracatı artırıcı önerilerin sunulması hedeflenmektedir. Çalışma 

ikincil verilere dayalı keşfedici bir özellik taşımaktadır. Çalışma sonuçlarının, gelecekte bu alanda 

incelemeler yapacak araştırmalara ışık tutacağı ve ülke dış ticaretinin geliştirilmesine faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Girişim. 

JEL Kodları: M2, F1, F4 

Evaluation of Foreign Trade by Venture Firmographics:  

A Descriptive Research on Foreign Trade of Turkey 

Abstract 

Turkey has an important place among the developing countries due to the economy and 

geography. Total value of exported goods from Turkey is at the level of 157 billion dollars in 2017. This 

amount can be seen as quite high when compared with the countries in the same region. Also, Turkey 

has an important place in world economy with imports. The total value of imported goods by Turkey is 

at the level of 233 billion dollars. As can be seen from these values, Turkey’s economy has been facing 

with foreign trade deficit. It is possible to come across the deep analyzes of the foreign trade deficit in 

the literature. Moreover, foreign trade deficit is seen as an important criterion in the interpretation of 

countries economy. On the other hand, examining the micro-causes of foreign trade deficit and starting 

from the smallest units to the solution proposals is seen as an important research opportunity to reverse 

a negative economic situation. Hence the aim of this study is to determine the initial level of foreign 

trade by evaluating the foreign trade of Turkey with venture firmographics. Thus, it is aimed to 

understand the reasons of the foreign trade deficit at the micro level and present suggestions to increase 

the exports and to reduce imports. The study has an exploratory research based on secondary data. It is 

thought that the results of the study will shed light on the researches that will make investigations in this 

field and will be useful for the development of foreign trade. 

Keywords: Foreign Trade, Import, Export, Venture. 
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 Multilayer Perceptron and Radial Basis Function Neural Networks Methods to 

Forecast Financial Time Series in Turkey 

Özer Özdemir* 

 

Abstract 

 

Multilayer Perceptron (MLP) and Radial Basis Function Neural Networks(RBFNN) are 

biologically inspired computational models that consist of processing elements and connections 

between them. They also have an important role for modeling and forecasting time series for 

various data sets such as financial, environmental and medical data sets. So, in this study, we 

used MLP and RBFNN with various parameter lists to forecast financial time series called 

Borsa Istanbul 100 Index (Bist-100) for the years between 2013-2017. We applied some 

important performance measures such as mean squared error (MSE), mean absolute error 

(MAE) and root mean squared error (RMSE) to satisfy the best model. MLP and RBFNN 

methods were compared according to these performance measures in empirical results. 

Keywords: Financial Time Series, Forecasting, Artificial Neural Networks(ANN), MLP. 

Jel code: A1, C, Z0. 

Türkiye’de Finansal Zaman Serileri Öngörüsünde Çok Katmanlı Algılayıcı ve Radyal 

Tabanlı Fonksiyon Sinir Ağları Yöntemleri 

Özet 
 

Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) ve Radyal Tabanlı Fonksiyon Sinir Ağları (RTFSA), 

aralarında bağlantılar ve süreç elemanlarını içeren hesaplamalı modellerden biyolojik olarak 

esinlenmişlerdir. Bu yöntemler ayrıca finansal, çevresel ve tıbbi veri setleri gibi farklı veri 

setleri için zaman serilerinin modellenmesi ve öngörüsünde önemli bir role sahiptirler. 

Dolayısıyla, bu çalışmada, 2013-2017 yılları arasında Borsa İstanbul 100 endeksi (Bist-100) 

olarak ifade edilen finansal zaman serilerinin öngörüsü için farklı parametre listeleriyle ÇKA 

ve RTFSA sinir ağlarını kullandık. En iyi modeli belirlemede hata kareler ortalaması (HKO), 

ortalama mutlak hata (OMH) ve hata kareler ortalamasının karekökü(HKOK) gibi bazı önemli 

performans kriterlerini uyguladık. Deneysel sonuçlarda ÇKA ve RTFSA yöntemleri, bu 

performans kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Zaman Serileri, Öngörü, Yapay Sinir Ağları(YSA), ÇKA. 

Jel code: A1, C, Z0. 
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Entropi ve Aras Yöntemleri İle Avrupa’nın En Yoğun Havaalanlarının 

Değerlendirilmesi 

V. Sinem Arıkan Kargı* 

Özet 

Günümüz rekabet koşullarında kârlılığın yolu müşteri memnuniyetinden, diğer bir ifade 

ile kaliteli mal ve hizmet üreterek bunun sonucunda müşteride oluşan tatmin duygusundan 

geçmektedir. Yaklaşık yirmi yıl önce kalite kavramı yalnızca üründeki kalite için ifade 

edilirken, günümüzde her boyutta aranılır bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, 

hizmet kalitesi performansları bakımından Avrupa’daki en yoğun otuz beş havaalanı çok 

kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Burada ele alınan kriterler; kuyruk 

bekleme süresi, terminal temizliği, terminal oturma alanları, terminal işaret ve yönlendirme, 

yiyecek içecek hizmetleri, havaalanı alışveriş mağazaları, wifi bağlantısı ve havaalanı 

personelidir. Kriterlere ilişkin ağırlıklar öncelikle entropi yöntemi ile belirlenmiş ve daha sonra 

alternatiflerin performans değerlendirmesi için ARAS (Additive Ratio Assesment) yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda en iyi hizmet kalitesi performansının Münich 

havaalanının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Entropi, Aras, Havaalanı 

Jel Kodu: C44, M11 

Airport Assessment using Entropy and Aras Methods 

Abstract 

The route to profitability passes through customer satisfaction, which refers to the feeling 

of satisfaction in customers resulting from quality products and services in today’s competitive 

marketplace. Approximately 20 years ago, the word “quality” was only used in relation to 

products; however, now it is a concept that people look for in every dimension. This study 

assessed the service quality performance of the busiest 35 airports worldwide using a multi-

criteria decision-making model in terms of their service quality. The airports were assessed 

based on the following criteria: queuing times, terminal cleanliness, terminal seating areas, 

terminal signs and directions, food and beverage services, airport shopping, wifi connectivity, 

and airport staff. Weights for each criterion were determined using the entropy method and then 

the ARAS (Additive Ratio Assesment) method was used for performance assessment. The 

results of the study showed that Münich airport provided the best service quality performance. 

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making, Entropy, ARAS, Airport 
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Mobile Money and Inter-Household Nancial Ows: Evidence From Madagascar 

 

Sabrine Bair* 

Ahmed Tritah† 

 

Abstract 

 

Mobile money is expanding rapidly across the African continent with the potential to raise nancial 

inclusiveness. In this paper we investigate the impact of the introduction of mobile money in 2010 on 

the amount and frequency of funds sent and received among Malagasy households. We use a selection 

model combined with an instrumental variable ap-proach to deal with the selective participation into the 

transfer market and the endogeneity of mobile money adoption. We show that access to mobile money 

has triggered more nancial transactions between house-holds at both the extensive (number of potential 

users) and intensive margin (level of funds) Our results suggest that transactions costs are important and 

act as a barriers to entry for the poor. The advent of new communication technologies has the potential 

to alleviate these bar-riers and bring into secure nancial transactions a large segment of a previously 

excluded population. 

 

Keywords: Mobile Money, Remittances, Transaction costs, Africa, Financial inclusiveness, 

Madagascar 
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Ekolojik Ayak İzi Üzerinde Etkili Olan Ekonomik Faktörlerin Panel Veri Analizi İle 

Ölçülmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Makro Açıdan Bir Analiz 

 

Hüseyin Önder*  

 

Özet 

Kaynak kullanımı ve kaynakların yeterliliği üzerine yapılan tartışmalar Thomas Robert 

Malthus’dan beri tartışılmaktadır. 1900-2014 yılları arasında küresel kaynak kullanımı oranının 

%1000’lere varan oranlarda artmış olması bu tartışmaları daha da hararetlendirmektedir. Bu 

tartışmalarda kullanılan önemli bir göstergede ekolojik ayak izidir. Ekolojik ayak izi, belirli bir 

nüfusun kullandığı kaynakların ne kadarının ekosistem tarafından karşılanabildiğini gösteren 

bir yöntemdir. Bu çalışmada ekolojik ayak izini etkileyebilecek değişkenler olarak GSYH, 

sanayileşme oranı, çevresel politika katılığı, teknolojik yenilik, enerji verimliliği, nüfus 

yoğunluğu ve yenilenebilir enerji değişkenleri kullanılmıştır. 1997-2012 yılları arasında 24 

OECD üyesi ülkenin verileri kullanılarak yapılan Dengeli Panel Veri Analizinde, istikrar 

koşullarına ilişkin sonuçlara göre Huber-Eicker-White tahmincisi kullanılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda GSYH ve sanayileşme oranı ekolojik ayak izi ile pozitif, çevresel politika katılığı, 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji değişkenleri ise negatif ilişkili bulunmuştur. Dolayısı 

ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin arttırılması, insanoğlunun doğaya olan yükünü 

azaltabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Makro İktisat, Çevre Politikası, Ekolojik Ayak İzi, Enerji Verimliliği,  

JEL Kodları: E00, Q43, O14 

 

The Measurement of Economic Factors Effective on Ecological Footprint with Panel 

Data Analysis: An Analysis on OECD Countries From The Aspect of Macro 

 

Abstract 

Utilization and adequacy of resources have been discussed since Thomas Robert Malthus. 

The fact that the global resource utilization rate increased up to 1000% between years of 1900-

2014 further heat up these discussions. One of the important indicators is the ecological 

footprint that used in these discussions. The ecological footprint is a method display how much 

of the resources a specific population uses can be coverable by the ecosystem. At this study, 

GDP, industrialization rate, environmental policy rigidity, technological innovation, energy 

efficiency, population density and renewable energy variables are used as variables that can 

affect the ecological footprint. At the Balanced Panel Data Analysis, which was conducted by 

using data from 24 OECD countries between years of 1997-2012, Huber-Eicker-White 

estimator is used according to the findings of stability conditions. As a result of the analysis, 

GDP and industrialization ratio are positively, while environmental policy rigidity, energy 

efficiency and renewable energy variables are negatively related with ecological footprint. 

Therefore, increasing the renewable energy and energy efficiency can reduce the burden of 

human being over nature. 

 

Keywords: Macro Economy, Environmental Policy, Ecological Footprint, Energy Efficiency,  
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İşletmelerde Sosyal Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans Arasındaki İlişki 

Şerife Önder* 

Özet 

İşletmelerin başarısı günümüzde sadece kar ile ölçülmemekte içinde bulunduğu topluma ve 

çevreye de fayda sağlaması beklenmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik ya da üçlü sorumluluk ta ifade 

edilen bu yaklaşımda işletme faaliyetleri ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile değerlendirilmekte 

ve sürdürülebilirlik raporları ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin sosyal sürdürülebilirliği ile 

finansal performansı arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmada, 2013-2015 yılları arasında Borsa 

İstanbul’da işlem gören (BİST) 81 işletme-yıl verisi kullanılarak Dengeli Panel Veri Analizi Yöntemi 

uygulanmaktadır. İşletmelerin sosyal sürdürülebilirlikleri, Küresel Raporlama Girişimi (Global 

Reporting Initiative-GRI) Standartlarına uygun olarak hazırladıkları sürdürülebilirlik raporları 

üzerinden ölçülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, işletmenin finansal performansı üzerinde sosyal 

sürdürülebilirliğin alt bileşenlerinden toplum ve ürün sorumluluğu istatistiki açıdan anlamlı çıkmıştır. 

İşletmenin finansal performansı üzerinde toplum değişkeni negatif, ürün sorumluluğu değişkeni ise 

pozitif etkiye sahiptir. Elde edilen bulgular, işletmelerin ürün sorumluluğunu geliştirmesi ile finansal 

performanslarını arttırabileceklerini ortaya koymaktadır. Çalışma Türkiye’de sosyal sorumluluğun alt 

bileşenlerinin finansal performans üzerindeki etkisini inceleyen ilk çalışmalardan birisi olması açısından 

önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sürdürülebilirlik, Firma Performansı, Ürün Sorumluluğu, Panel Veri 

Analizi  

JEL Kodları: M41, M14, L25 

The Relationship Between Social Sustainability and Financial Performance in 

Businesses 

Abstract 

The success of the enterprises is not only measured by profit in the present day but it is expected 

to benefit the society and the environment. Corporate sustainability is evaluated with its economic, social 

and environmental (This notion is defined as triple responsibility) dimensions and explained with 

sustainability reports.  In this study, the relationship between social sustainability of enterprises and 

financial performance is examined. The research utilizes a Balanced Panel Data Analysis methodology 

using a sample of 81 firm-year observations from listed on Borsa İstanbul (BİST) between the years 

2013-2015. The social sustainability of the enterprises is measured by the sustainability reports they 

prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) Standards. As a result of the analysis 

society and product responsibility variables are statistically significant related with firm performance. 

Society and product responsibility variables are sub-components of social responsibility. The society 

variable is negative on the financial performance of the company and the product responsibility variable 

has a positive effect. The findings show that the companies can increase their financial performance by 

improving their product responsibility. This study is one of the first studies on sub-components of social 

responsibility’s effects on firm performance in Turkey. 
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İş Güvenliği Bakış Açısıyla Fabrika İçi Malzeme Elleçleme Operasyonlarında Önerilen 

İyileştirmeler İçin Fizibilite Analizi 
 

Seren Özmehmet Taşan* 
 

Özet 

 

Günümüzde işletmeler fabrika dışındaki lojistik hizmetleri kadar fabrika içi lojistik hizmetlerine 

de önem vermektedir. İşletmelerin üretim sürecine destek veren fabrika içi lojistik fonksiyonları, üretim 

sistemlerinin verimliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Fabrika içi lojistik destek fonksiyonları, 

malzeme aktarma, malzeme elleçleme, malzeme depolama, ambarlama lojistik destek vb. faaliyetleri 

içermektedir. Bu çalışmada, metal endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede fabrika içi lojistik 

faaliyetleri için alternatif iyileştirmeler önerilmiş ve öneriler fizibilite analizi ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma, sırasıyla mevcut durum inceleme, iyileştirme önerileri ve fizibilite analizi olmak üzere üç ana 

aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, üretim sisteminin mevcut durum incelenmiş ve 21 adet 

iyileştirme ihtiyacı bulunan faaliyet tesbit edilmiştir. Bu faaliyetler, beş adet faktör kullanılarak ağırlıklı 

faktör puanlama yöntemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sırasında kullanılan beş faktör arasında 

iş güvenliği en yüksek ağırlığa sahiptir. Ağırlıklı faktör puanlandırma yöntemi sonucuna göre en yüksek 

ağırlıklı önem derecesine sahip darbe kaynaklı yeniden işlenme faaliyeti olarak bulunmuş ve performans 

değerlendirme ölçütü olarak darbe kaynaklı yeniden işlenme oranları kullanılmıştır. İkinci aşamada, 

sadece bu faaliyet ele alınarak malzeme, insan, metod ve makina açısından iyileştirme önerilerinde 

bulunulmuştur. Son aşamada, yatırım gerektiren iki alternatif iyileştirme önerisi detaylı olarak 

incelenerek yeniden işleme oranları hesaplanmıştır. Bu oranlar kullanılarak alternatif iyileştirmeler için 

gereken yatırım maliyeti ve getirisi hesaplanarak fizibiliteleri geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve 

karlılık endeksi kullanılarak araştırılmıştır.   

 

Anahtar kelimeler: Fabrika içi lojistik; iş güvenliği; malzeme elleçleme; fizibilite analizi  
Jel kodları: M11, L25, D24  

 

Abstract 

Nowadays, enterprises give importance to in-house logistics services as well as logistics services 

outside the factory. In-house logistics functions that support the production process of enterprises are an 

important factor affecting the efficiency of production systems. In-house logistics support functions 

include material transfer, material handling, material storage, warehousing logistics support etc. 

activities. In this study, alternative improvements were proposed for in-house logistics activities in a 

company operating in the metal industry and the recommendations were evaluated by feasibility 

analysis. The study consists of three main stages: current state review, improvement suggestions and 

feasibility analysis. In the first stage, the current state of the production system was examined and 21 

activities in need of improvement were determined. These activities were evaluated by weighted factor 

scoring method using five factors. Occupational safety has the highest weight among the five factors 

used during the assessment. Based on the results of the weighted factor scoring method, it was found 

that the impact-based reprocessing activity has the highest weighted importance. In the second stage, 

only this activity was considered and improvement suggestions were made in terms of material, human, 

method and machine. In the final stage, two alternative improvement proposals requiring investment 

were examined in detail and reprocessing rates were calculated. Using these rates, the investment cost 

and return required for alternative improvements were calculated and the feasibility studies were 

evaluated by using the payback period, net present value and profitability index. 
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Identic Challenges For Current Deficits of Brics-T Countries 

 

Burcu Kavukçu* 

İsmail Can Akyürek† 

Erkut Akkartal‡ 

 

Abstract 

The current deficit is a measurement of foreign exchange expenses ( imports and foreign debts )  

deducted from foreign exchange revenue ( export, tourism revenue and  expatriate exchange revenue). 

Trade deficit can confer both positives and negatives for a country, but it all depends on the 

circumstances of the country involved, the policy decisions that have been made and the duration and 

size of the deficit. The major challenges of current deficits are; foreigners have greater claim on domestic 

assets, focusing on short-term consumption rather than longer term investment in export sector causes 

unbalanced economy, large deficit could cause depreciation in exchange rate and cost-push inflation, 

due to higher inflation and if export over-priced reduce domestic demand for the countries that has fixed 

exchange rate. The aim of this paper is to categorize the basic and common reasons of current deficit 

for the Brics-T countries and to get a common result in order to show how can this disadvantage can be 

turned into an opportunity. The BRICS-T countries ( Brazil, Russia, India, China and South Africa ) 

plus Turkey -- the five emerging global powers from the continents of Asia, Africa and Latin America 

-- are incrementally increasing their global engagements. The BRICS-T countries can carve out the 

future economic order between themselves. They believe that China can dominate in manufactured 

goods, India in services, Russia and Brazil in raw material supplies, South Africa in natural resources 

such as gold, diamond and platinum and Turkey is a large middle income country, a member of NATO, 

an Islamic nation and currently bearing a grouse against the EU and the US.  All BRICS countries are 

actively transforming, modernizing and rebuilding, becoming from the regional leaders into the largest 

players in the global arena. The complex of basic parameters of economic development of the BRICS 

countries confirms the importance of this association, which is open for accession of other countries. In 

order to achieve sustainable growth with broad impact throughout society, governments must therefore 

be able to facilitate economic diversification and domestic economic growth while at the same time 

develop infrastructures, and restructure economic, health and social welfare systems.  

Keywords: BRICS-T, Current Deficit, sustainability 
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The Management of Innovation in Supply Chain 

 

Ali Can Yıldırım* 

Erkut Akkartal† 

Gonca Akkartal‡ 

   

Abstract 

 

Innovation is well known as one of the most important issues until the end of life for each 

industry, particularly in emergent markets such as in Turkey. Innovation is essential for 

succeeding. The main problem in emergent markets is the low level of political and economic 

environment, human resource, infrastructure, market development, and business development. 

Over the last decades, innovation has become a key element for further improvement, especially 

against foreign competitors. Global competition process pushes companies to restructure 

themselves with new trends, higher quality, and lower prices. As for supply chain management, 

a company as located in a country like Turkey who has a higher inflation rate should be 

innovative, otherwise it somehow always ends to bankruptcy. The aim of this paper is to 

emphasize the importance of the innovation management concerning supply chain in Turkey. 

It is well-known that innovation is associated with the supply chain. Therefore; 

competitiveness, organizational structures, processes, products, and service will be considered 

to determine the success of innovative supply chains in Turkish companies. Hereby, companies 

who succeed in implementing innovation will be determined as keys. When it comes to 

implementing the innovative small companies have more advantage to adapt their business 

models than big companies. Companies need to get the innovation as a management discipline. 

The corporate executives or owners have significant importance to run the innovation on their 

firms. Finally, the results will be a guideline for the top managers to make decisions for the 

future of their business intelligence. 

 

Key Words: Innovation Management; Supply Chain; Competitiveness. 

JEL Classification: O31 Innovation and Invention: Processes and Incentives, O32 Management of 

Technological Innovation and R&D 
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Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Aras Yöntemiyle Analizi  

Arif Saldanlı* 

Kemal Faruk Yazgan† 

Özet 

Çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların finansal 

performansları Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden ARAS yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Veri seti olarak 2017 yılsonu itibari ile Aktif büyüklüğü 10 Milyon TL üzerinde olan 16 

mevduat bankası değerlendirmeye dâhil edilmiştir. ARAS yönteminde kullanılacak olan 9 adet 

karar kriteri literatür taraması sonucunda belirlenmiştir. Karar kriterlerine yönelik olarak 

ağırlıkların belirlenebilmesi için Uzman görüşüne başvurulmuş ve elde edilen anket sonuçlarına 

göre ilgili katsayılar tespit edilmiştir. ARAS yöntemi kullanılarak yapılan analiz neticesinde 

ilgili bankaların finansal performanslarına ilişkin olarak sıralama yapılmıştır. Ayrıca ilgili 

bankaların Aktif Büyüklüğü sıralamaları ile ARAS yöntemi ile elde edilen performans 

sıralamaları arasında ilişki incelenmiş ve istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir 

korelasyon ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, ARAS Metodu, Finansal 

Performans, Bankacılık 

Jel Kodu: G1, G21, C4 

The Analysıs of Financial Performance of Deposit Banks Via Aras Method  

Abstract 

In thıs study, the financial performances of the commercial banks are analysed by one of 

the Multi-Criteria cision Making Methods, ARAS method.16 commercial banks with asset size 

over 10 million TL were included in data set by the end of 2017. 9 decision criteria which will 

be used in ARAS method are determined by literature review. In order to determine he weights 

for the decision criteria, expert opinion was taken into consideration and the coefficients were 

determined according to the results of the survey. As a result of the analysis using ARAS 

method, the relevant banks are ranked according to their financial performances. In addition, 

the relationship between the Asset size rankings of the relevant banks and the performance 

rankings obtained by ARAS method was examnied. As a result of study there is a statistically 

significant and positive correlation between ARAS score rankings and Asset size rankings has 

been determined. 

Keywords: Multi Criteria Decision Making Methods, ARAS Method, Financial Performance, 

Banking 
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Etkileri; 

2005-2015 Yılları Arası İnceleme ve Değerlendirme 

Ayça Düvenci* 

Özet 

 Türkiye’de Pay Vadeli İşlem ve Pay Opsiyon Sözleşmeleri ile işleme başlayan VİOP(Vadeli 

İslemler ve Opsiyon Piyasası), 21 Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur.İlk olarak 5 Nisan 2013 tarihinde 

ise Endeks Opsiyon Sözleşmeleri işleme açılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de VİOP’taki 

gelişimi ve bu gelişimin ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığını analiz etmektir. Bu 

bağlamda, Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası’nın 2013’de Borsa İstanbul bünyesine katılması ile beraber 

yaşanmış olabilecek gelişimler de araştırılarak analize dahil edilmiştir. Araştırmanın yapılacağı tarih 

aralığı ;Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası’nın Borsa İstanbul’a dahil edilmeden önceki yıl olan 2012 ve 

sonrası hakkında karşılaştırmayı yapabilme amacına uygun şekilde  belirlenmiştir. Sonuç olarak 

araştırılan yıllar aralığında işlem gören firma sayısında yıllık artış ile ekonomide yaşanan yıllık büyüme 

oranları arasındaki gelişme gözlemlenmiş, firma sayılarındaki değişmelerin ve işlem hacimlerini 

ekonomik büyümedeki etkileri pozitif olarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler; Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Türev Araçları,Ekonomik Büyüme 
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Türkiye Ekonomisi Üzerine Uygulamalı Bir Ticaret Dengesi Modellemesi: ARDL Sınır 

Testi Yaklaşımı 

Levent Korap* 

Özet 

 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi üzerine kuramsal temelli bir ticaret dengesi modeli 

tahmin edilmeye çalışılmaktadır. 2003Q1 – 2018Q2 örneklem dönemini dikkate alan 

bulgularımız durağan nitelikli ticaret dengesi koşullarının beklentilerimize uygun bir şekilde 

elde edilebildiğini göstermektedir. Yurt içi reel gelirdeki artışlar ticaret dengesini 

kötüleştirirken, yurt dışı reel gelir artışı ise ticaret dengesini iyileştirmektedir. Reel kur 

değişimlerinin ticaret dengesi üzerindeki etkisi açısından ulusal paranın yabancı para 

birimlerine karşı uzun dönemde reel olarak değerlenmesinin ticaret dengesini kötüleştirdiği 

gözlenmiştir. Uzun dönem ticaret dengesi ilişkisinden sapmaların yaklaşık % 60’ı bir dönem 

içerisinde ortadan kalkmakta, yani iki gözlem dönemi içerisinde ticaret denge koşulları yeniden 

sağlanmaktadır. 

 

JEL Sınıflaması: C32; F10; F41 

Anahtar Kelimeler: Ticaret Dengesi; ARDL Sınır Testi; Türkiye Ekonomisi; 

 

An Applied Trade Balance Modelling Upon the Turkish Economy: ARDL Bounds 

Testing Approach  

Abstract 

In this paper, a theory based trade balance model is tried to be estimated upon the Turkish 

economy. Our findings considering 2003Q1 – 2018Q2 sample period indicates that trade 

balance charactesristics can be obtained in a stationary form in line with our expectations. 

Increases in domestic income worsen the trade balance while increases in foreign income 

improve it. For the effects of real exchange rate changes on trade balance, real appreciations of 

national currency against the foreign currencies in the long run have been observed in a way 

depreciating the trade balance. 60% of the deviations from the long run trade balance 

relationship disappear in one period, that is, trade balance equilibrium conditions are re-

established within two observation periods. 

 

JEL Classification: C32; E41; E52; 

Key Words: Trade Balance; ARDL Bounds Testing; Turkish Economy; 
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CDS - Büyüme İlişkisi: Yeni Kırılgan Beşli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama 

Nevcihan Altıntaş* 

H. Aydın Okuyan† 

Özet 

Bu çalışmada, Standart and Poors tarafından Yeni Kırılgan Beşli olarak tanımlanan 

ülkelerin CDS primleri ile büyüme oranları arasındaki nedensellik incelenmiştir. Bu ülkeler 

Türkiye, Arjantin, Mısır, Pakistan ve Katar olarak gruplandırılmıştır.  Bu ülkelerin 2009-2017 

yılları arasında üçer aylık CDS primleriyle büyüme rakamları arasındaki ilişki nedensellik 

analizi yardımıyla incelenerek ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 3 ülkede çift yönlü 

nedenselliğe rastlanırken, 2 ülkede büyümeden CDS’e doğru tek yönlü nedensellik olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası (CDS), Yeni Kırılgan Beşli, Büyüme, Nedensellik Testi. 

JEL Kodları: E44, O47, C58 

CDS - Growth Relationship: An Application on New Fragile Five Countries 

Abstract 

In this study, the causality between CDS premiums and growth rates of the countries 

identified as New Fragile Five by Standard and Poors is examined. These countries are Turkey, 

Argentina, Egypt, Pakistan and Qatar. The relationship between CDS premiums and growth 

rates are examined by causality analysis in the period of 2009-2017. While bi-directional 

causality was found in 3 countries, it was observed that there was one way causality from 

growth to CDS in 2 countries. 

Key Words: Credit Default Swap (CDS), New Fragile Five, Growth, Causality Test. 

JEL Codes: E44, O47, C58 
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Finans Sektörünün Düzenlenmesine Yönelik Kurumsal Altyapı 

Barbaros Yalçıner* 

 

Özet 

Finans sektörü ekonomide faaliyet gösteren birçok sektörün aksine devlet otoritesi 

tarafından yoğun olarak düzenlemeye tabi tutulan bir sektördür. Finans sektörünün düzenleme 

ve gözetimindeki temel alanlar, sistemik istikrar, mikro ihtiyati düzenleme ve finans 

kurumlarına yönelik iş yapma kurallarıdır.  Dünyada finans sektörünün düzenlemesine yönelik 

kurumsal altyapının, yukarıda belirtilen fonksiyonları yerine getirirken temel olarak kurumsal, 

fonksiyonel, birleşik ve ikiz tepeler olmak üzere dört farklı şekilde organize olduğu 

görülmektedir. Son dönemde dünyada bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık gibi finansın 

farklı sektörlerini düzenleyen kuruluşların birleştirilmesi yönünde bir eğilim gözlenmektedir. 

Finans sektöründeki düzenleyici kurumların birleştirilmesinin ardında yatan temel gerekçeler; 

bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları arasındaki sınırların ortadan kalkması, benzer 

ürünler sunulmaya başlanması ve finans sektöründeki holdingleşmenin artmasıdır. Bu 

çerçevede son yıllarda düzenleyici kurumların örgütlenmesinde bazı ülkelerde kurumsal ve 

fonksiyonel modellerden birleşik, bir ölçüde de ikiz tepeler modellerine kayış gözlenmektedir. 

Bu çalışma finans sisteminin düzenlenmesine yönelik değişik kurumsal altyapı modellerinin 

avantajlarını ve dezavantajlarını ilgili literatüre dayalı olarak değerlendirmektedir. Finans 

sektöründeki düzenleyici kurumların birleştirilmesi hususu ülkemizde de gündeme gelmiş 

bulunmaktadır. Herhangi bir modelin finans sektörünün düzenlenmesinde ideal model olduğu 

söylenememekle birlikte, etkili bir organizasyon yapısı iyi işleyen bir finans sistemine katkıda 

bulunabilir. Ancak iyi bir şekilde organize edilemezse finans sektörünü düzenlemeye yönelik 

kurumsal altyapının değiştirilmesi beklentileri de karşılamayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Düzenleme, Düzenleyici Kurumların Birleştirilmesi, Finansal Kurumlar 

ve Hizmetler 

JEL Sınıflandırma Kodları: G18,G28, L51 

 

Institutional Framework Regarding Financial Sector Regulation 

 

Abstract 

Financial sector is heavily regulated by the authorities in contrast to many sectors in the 

economy. The main areas of regulation and supervision of financial sector are; systemic 

stability, micro-prudential regulation and conduct of business rules for financial institutions. 

The organizational structure of financial supervision is established mainly along four different 

lines; institutional, functional, unified and twin peaks, for achieving above functions. In the last 

period there has been a global trend to integrate financial regulators in banking, insurance and 

capital markets.  The fundamental reasons for the integration of regulatory authorities are, the 

blurring of boundaries among banking, insurance and capital markets, the offering of similar 

products and  the rise of financial conglomerates. In this regard in recent years there is a move 

towards unified and to twin peaks models from institutional and functional models in some 

countries. This paper discusses pros and cons of these different organizational framework 

models for the supervision of financial system based on the literature on the subject. The 

integration of financial regulators has also come to the agenda of our country. Although it is 

hard to argue there is an ideal model for the regulation of financial sector, an effective 

organization will contribute to a smooth working financial system. On the other hand, if not 
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properly handled changing the structure of financial regulatory institutions may not meet the 

expectations.  

Keywords:  Financial Supervision, Integration of Supervision, Financial Institutions and Services 

JEL Classification Codes: G18,G28, L51 
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Key Facts and Trends in Female Labor Force Participation in Turkey 
 

Seda Ekmen Özçelik* 
 

Abstract 

 

This study overviews female labor force participation and its composition in Turkey in a 

historical context. The study is based on the previous studies in the literature as well as data 

taken from Turkish Statistical Institute (TUIK) and World Development Indicators (WDI). The 

study covers the period 1988-2017. Female labor force participation rate in Turkey is quite low 

as compared to the EU and OECD countries. It was 34.3 percent in 1988, 30.6 percent in 1996 

and could not exceed 30 percent until 2013. Then, this rate could reach only 33.6 percent in 

2017. On the other hand, the rate for men has been over 70 percent for the entire period. This 

study aims to reveal the factors that affect female labor force participation in Turkey as well as 

to discuss how and why gender differences in labor force participation take place. Finally, the 

study discusses the policy suggestions to promote female’s participation into labor force. Our 

results reveal the fact that labor force participation segregation by gender is prevalent in all 

countries. However, participation is only part of the picture because, the quality of employment 

and opportunities for better jobs also matters for women. 

Keywords: Labor Force Participation, Gender, Turkey 

JEL Codes: J01, J08, J16 
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Göçün Gelir Farklılıkları Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği 

The Effect of Migration on Income Differences: The Case of Turkey 

Servet Ceylan* 

Burcu Yılmaz Şahin† 

 

Halit Levent Orman‡ 

Özet 

Gelir farklılıklarının giderilmesi iktisadi kalkınma sürecinde gerçekleştirilmesi gereken temel 

amaçlardandır. Simon Kuznets’in (1955) ileri sürdüğü Kuznets Hipotezi ekonomik gelişmenin 

başlangıç aşamalarında bölgeler ve ülkeler arasında gelir farklılığı artarken, ekonomik 

gelişmenin ileri aşamalarında azalacağını ileri sürer. Solow (1956) temelli yakınsama hipotezi 

ise yoksul ekonomilerin kişi başına düşen gelirlerinin zengin ekonomilere göre daha hızlı 

büyüme eğiliminde olduğu ve sonuçta ülkeler arasında kişi başına düşen reel gelir farklarının 

zamanla azalacağını ileri sürer. Çalışmada hem Kuznets hipotezi hem de Solow’un yakınsama 

hipotezinin geçerliliği göç olgusuyla birlikte Türkiye’de Düzey 2 bölgelerinde ele alınmıştır. 

Bölgelerin kişi başına düşen gelirleri alınarak değişim katsayısı elde edilmiştir. Değişim 

katsayısı ve net göç değişkenleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada 

değişim katsayısı ve net göç değişkenleri arasında pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Düzey 2 bölgelerinde net göç arttıkça değişim katsayısı yani gelir farklılığı 

artmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Göç, Gelir Farklılıkları, Kuznets Hipotezi, Yakınsama Hipotezi  

Jel Kodları: E01, J61, O18 

 

Abstract 

To eliminate the income differences is one of the main purposes of economic development 

process. Kuznets Hypothesis which has asserted by Simon Kuznets in 1955 assumes that there 

will be income differences between regions and countries at the beginning of economic 

development and these differences will decrease at further level of economic development. 

Convergence hypothesis which based on Solow’s article in 1956 claims that GNP per capita in 

the poor economies will grow faster than the rich economies thus income differences between 

poor and rich countries will be decrease in the length of time. In this study Kuznet’s and Solow’s 

hypothesis held within the framework of migration fact for Turkey in Level- 2 regions. 

Coefficient of variation has gained by using GNP per capita data’s. The relationship between 

coefficient of variation and net migration had studied by using panel data analysis. The results 

showed that there is a statistical significant relation between coefficient of variation and net 

migration. As a result of this study when the net migration increases there will be also an 

increase in income differences.  

 

Keywords: Migration, Income Differences, Kuznets Hypothesis, Convergence Hypothesis 

Jel Codes: E01, J61, O18 
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Enflasyon ve Yatırım İlişkisi: Türkiye Örneği 

The Relationship Between Inflation and Investment: The Case of Turkey 

Servet Ceylan* 

Burcu Yılmaz Şahin† 

Mustafa Malkoç Yaşar‡ 

Özet 

Günümüzde pek çok merkez bankası; enflasyonu kontrol altında tutarak istikrarlı bir yapıya 

dönüştürmeye, yani fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktadır. Fiyat istikrarı ise para 

politikasının uzun dönemli temel amaçları olan büyüme ve istihdama yönelik, ekonomik 

birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon 

oranını ifade eder. Yüksek oranlarda seyreden enflasyon ekonomide olumsuzluklara neden 

olur. Yüksek enflasyon gelecekle ilgili belirsizliği artırır. Firmaların maliyet tahmini yapmaları 

zorlaşmakta ve yatırım yapma konusundaki istekleri azalmaktadır. Çalışmada enflasyon ve 

yatırım arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Değişkenlerin farklı seviyelerde 

durağan olduğu tespit edildiği için değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tahmin etmek 

amacıyla dağıtılmış gecikmeli otoregresif (ARDL) model kullanılmıştır. ARDL modeline göre 

değişkenler arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiş ve uzun dönem katsayılar elde edilmiştir. 

Sonuçlara göre enflasyon ve yatırımlar arasındaki ilişki negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Uzun dönem katsayıların tahmin edilmesinden sonra hata düzeltme modeli 

kurularak kısa dönem katsayılar elde edilmiştir. Hata düzeltme katsayısının negatif ve 1’den 

küçük ve aynı zamanda istatistiksel olarak 1 % de anlamlı olması enflasyondan yatırımlara 

doğru kısa dönemde nedensellik ilişkisi olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada enflasyonun 

yatırımları olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fiyat İstikrarı, Enflasyon, Yatırım, ARDL 

Jel Kodları: E22, E31 

Abstract 

Most of the central banks’ main objective is to provide price stability by taking control of 

inflation. Price stability refers that stable inflation rate which is not effective in the decision-

making processes of economic agents. High inflation rates causes the negative impacts on 

economy and also it increase the uncertainty about future. Inflation makes difficult to estimate 

costs and it decrease the willingness of investment. In this study the relationship between 

inflation and investment has researched for Turkish economy. The study showed that inflation 

and investment variables are stable on different levels. ARDL model has used to determine the 

relationship between variables in long run. As a result of ARDL model the relationship has 

detected between variables and long run coefficients obtained. According to the results, the 

relationship between inflation and investments is negative and statistically significant. Short 

run coefficients were obtained by establishing error correction model. Model showed that ECC 

is negative and statistically significant on 1 %. In this study the results showed that investment 

has negatively affected by inflation. 

Keywords: Price stability, Inflation, Investment, ARDL 

Jel Codes: E22, E31 
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Türkiye Ekonomisinde Vergi Gelirlerinin Büyüme Üzerine Etkisi 

Özcan Karahan* 

Özgür Biyan† 

Özet 

Vergi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin niteliği literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. 

Bir grup iktisatçı yüksek vergilerin tasarruflar üzerinde olumsuz etki yarattığını böylece de yatırımların 

finansmanı için gerekli olan fon arzını kısıtladığını iddia etmektedir. Aynı zamanda artan vergiler net 

karları azaltarak girişimcilerin yatırım tercihlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında 

vergilerdeki artış tüketim dolayısı ile toplam talebi daraltarak çarpan mekanizması çerçevesinde milli 

geliri azaltmaktadır. Diğer bir grup iktisatçı ise yükselen vergilerle finanse edilen kamu yatırım 

harcamalarının özel sektör üretiminde verimliliğe yol açacağına dikkat çekmektedir. Ayrıca vergilerdeki 

yükseliş bütçe dengesini güçlendirerek finansal piyasalarda kamu borçlanmasından kaynaklanan 

dışlama etkisinin doğmasını engeller. Bu şekilde özel sektör finansman imkanlarına rahatça ulaşacağı 

için ekonomik faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirilebilir. Çalışmamızın amacı vergilerin ekonomik 

büyüme üzerine yarattığı etkilere ilişkin olarak yukarıda ifade edilen görüşleri test etmektir. Bunun için 

Türkiye ekonomisine ait 1980 ile 2017 yılları arasındaki veriler ARDL modeli çerçevesinde analiz 

edilmiştir. Ampirik sonuçlar vergilerin hem kısa ve hem de uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz 

yönde etkilediğini göstermektedir. Böylece Türkiye’de vergi oranlarını düşürmeye yönelik uygulamalar 

büyümeyi hedefleyen politikaların bir parçası olarak tercih edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Geliri, Ekonomik Büyüme, ARDL Model 

JEL: E60, H20, C22 

 

The Impact of Tax Revenues on Economic Growth in Turkish Economy 

Abstract 

The nature of the relationship between tax and economic growth is a highly controversial issue in 

the literature. One group of economists claims that high taxes have a negative impact on savings, thus 

restricting the supply of funds necessary for the financing of investments. On the other hand, increasing 

taxes have a negative effect on the investment preferences of entrepreneurs by decreasing net profits. 

Besides, the increase in taxes can decrease the national income within the framework of the multiplier 

mechanism by reducing the total demand due to consumption. Another group of economists points out 

that public investment expenditures, which are financed by rising taxes, will lead to efficiency in private 

sector production. Moreover, the upward trend in taxes strengthens the budget balance and prevents the 

crowding-out arising from public borrowing in the financial markets. In this way, the economic activities 

of the private sector can be effectively carried out by improving the financial opportunities. The aim of 

our study is to test the opinions expressed above about the effects of taxes on economic growth. 

Accordingly, data between 1980 and 2017 in Turkish economy has been analyzed in the framework of 

the ARDL model. Empirical results showed that taxes affect economic growth negatively both in short 

and long term. Thus, the applications to reduce the tax rate may be preferable in Turkey as a part of 

policies aimed at economic growth. 

 

Key Words: Tax Revenues, Economic Growth, ARDL Model 
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Devletin Ekonomideki Rolü ve İnsani Gelişim İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir 

Değerlendirme 

 

Sinem Yapar Saçık* 

Onur Ceylan† 

 
Özet 

İktisat bilimi, kendi amacını yerine getirmeye çalışırken devletin ekonomi içerisinde nasıl 

bir konumda olması gerektiği sorunsalı, iktisadın doğuşundan beri bu bilimin sürekli cevap 

aradığı, neredeyse her ekonomik krizde mevcut sistemin karşısında olan görüşün ağırlık 

kazandığı ve hala net bir cevabın oluşmadığı bir sorun alanıdır. İhtiyaçların eldeki kıt 

kaynaklarla en optimal biçimde karşılanıp karşılanmadığının ölçümünü ise sadece büyüme 

oranlarına ya da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (KBGSYH) verisine bakarak 

değerlendirmenin günümüzde doğru bir yaklaşım olmadığı genel olarak kabul edilmektedir. 

İnsani gelişmişliğin ölçüsü ise günümüzde bazı eleştiriler yapılıyor olsa da 1990 yılından beri 

Birleşmiş Milletler tarafından hesaplanan İnsani Gelişim Endeksidir (İGE). KBGSYH 

açısından benzer seviyede olan ülkelerin refah düzeylerinin ya da kalkınmışlık seviyelerinin 

farklı olduğu ya da kişi başına milli gelir düzeyi daha düşük olan bazı ülkelerin kalkınmışlık 

düzeylerinin kendilerinden daha yüksek gelire sahip olan ülkelere göre daha iyi olduğu 

görülmektedir. Örneğin Dünya Bankası 2017 verilerine göre KBGSYH’sı 104 bin dolar ile 1. 

sırada yer alan Lüksemburg İGE sıralamasında 20. sırada iken 53 bin dolarlık KBGSYH düzeyi 

ile neredeyse Lüksemburg’un yarısı kadar gelire sahip olan Avustralya 2015 İGE sıralamasında 

Norveç’ten sonra 2. sırada yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı toplumsal refahın günümüzde 

kabul görmüş ölçüsü olan İGE sıralamasında yüksek sıralarda yer alan seçilmiş ülkelerde 

ekonomide devletin ağırlığını çeşitli göstergeler aracılığıyla belirlemek ve bu sayede kamu ve 

özel sektörün ekonomideki ağırlığının toplum refahına etkisine yönelik tartışmalara katkı 

sağlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişim Endeksi, Toplumsal Refah, Kamu Harcamaları 
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Borsa İstanbul’da Endeksler Bazında Piyasa Anomalileri: Haftanın Günü ve Tatil Etkisi 

Gamze Göçmen Yağcılar* 

    Zühal Arslan† 

Özet 

Fiyatların tüm bilgileri tam olarak yansıttığını öne süren Etkin piyasalar hipotezine göre, 

yatırımcılar rasyoneldir ve piyasada normalüstü getiri elde etme imkânı bulunmamaktadır. Ancak 

yapılan araştırmalar hisse senedi piyasalarında takvimsel etkilerin bulunduğunu ve belirli dönemlerde 

hisse senedi getirilerinin ortalamalardan saptığını göstermiştir. Literatürde “anomali” olarak 

adlandırılan bu sapmalar, piyasaların etkinlikten uzak olduğu şeklinde yorumlanabilmekte ve 

yatırımcıların rasyonel olmayan davranışlarına bağlanarak davranışsal finansın ilgi alanlarından birini 

oluşturmaktadır. En sık rastlanan anomaliler arasında haftanın günü etkisi ve tatil etkisi de yer 

almaktadır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da haftanın günü ve tatil günleri nedeniyle yaşanan 

piyasa anomalilerinin varlığını endeksler bazında araştırmaktır. Bunun için, BİST100, BİST30, BİST 

Bankacılık, BİST Hizmetler, BİST Mali, BİST Sınai ve BİST Teknoloji Endeksleri olmak üzere 7 

endeks çalışmaya dahil edilmiştir. Endekslerin 02.01.2013-29.12.2017 tarihleri arasındaki günlük 

getirileri hesaplanmış ve ilk olarak ARCH etkisinin varlığı test edilmiştir. En uygun modelin EGARCH 

olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm endeksler için ayrı ayrı olmak üzere cuma günü, pazartesi günü, tatil 

öncesi son gün ve tatil sonrası ilk günün, endekslerin getiri ve volatilitesi üzerinde etkili olup olmadığına 

bakılmıştır. Elde edilen bulgular, pazartesi ve cuma günleri ile tatillerin endeks getirileri üzerinde sınırlı 

etkileri olduğunu, ancak endekslerin volatilitesini önemli ölçüde etkilediğini kanıtlamaktadır. Bu 

sonuçların yatırımcıların karar verme süreçlerini yönlendirebileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Piyasa Anomalileri, ARCH Modelleri, Haftanın günü etkisi, Tatil Etkisi 

Jel Kodları: G10, G14, C10 

Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange (Bıst) on the Basis of Index: Day of the 

Week and Holiday Effects 

Abstract 

According to the efficient market  hypothesis  which   suggests that prices are fully reflected the 

informations , investors are rational and do not have the opportunity to obtain   over-normal profits  in 

the market. However, the researches showed that there are calendar effects on stock markets and the 

yield on common stock  deviate from the averages in certain periods. These deviations, which are called 

‘’anomalies’’ in the literature, can be interpreted as the markets are far from the efficiency and they are 

one of the areas of interest of behavioral finance by linking to the surd ( non  rational ) behaviors of 

investors. Two of the most common anomalies are the  weekday  effect and holiday effect.The aim of 

the  this study is to investigate the existence of market anomalies in Istanbul Stock Exchange 

encountered due to the days and holidays of the week on the basis of indices. For this purpose, 7 indices 

including BIST100, BIST30, BIST Banking, BIST Services, BIST Financial, BIST Industrial and BIST 

Technology Indices were included in the study. The daily returns of indices between 02.01.2013-

29.12.2017 were calculated and the existence of the ARCH effect was tested first.It was concluded that 

the most suitable model was EGARCH. For all indices separately, Friday, Monday the last day before 

the holiday and the first day after the holiday were examined and it is checked whether these separeta 

days  have  an impact on the return of indices  and volatility. The findings show that the holidays,  

Mondays and Fridays have limited effects on the index returns, but they have a significant effect on the 

volatility of the indices.It is thought that these results will guide the decision-making process of 

investors. 
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Araştırma Geliştirme Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisinde  

Beşeri Sermayenin Önemi 

Özcan Karahan* 

Metehan Yılgör† 

Hakan Öndes‡ 

Özet 

İçsel büyüme teorileri, klasik üretim faktörleri dışında, üretim sürecinin verimliliğini artırma 

potansiyeline sahip birçok yeni dinamiği ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) 

faaliyetleri verimliliğe dayalı büyümeye katkıda bulunan teknolojik gelişmeler için önemli bir kaynak 

olarak tanımlanmıştır. Ancak, ampirik çalışmalar Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki 

olumlu etkisinin tüm ülkeler için aynı derecede güçlü olmadığını göstermiştir. Ar-Ge harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerinde yarattığı etkilerin ülkelere göre farklılaşmasının nedenini açıklamak için 

bazı ekonomistler Ar-Ge harcamaları ve beşerî sermaye arasındaki tamamlayıcılık ilişkisine dikkat 

çekmişlerdir. Buna göre sadece beşeri sermayenin geliştiği ülkelerde Ar-Ge harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerine etkisi yüksek olmaktadır. Çalışmamızın amacı, panel eşbütünleşme ve nedensellik 

testlerini kullanarak OECD ülkeleri için bu argümanı test etmektir. OECD’ye üye ülkeleri İnsani 

Gelişme Endeksi değerlerine göre sınıflandırarak, her bir ülke grubu için Ar-Ge harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Ampirik sonuçlar, insan sermayesi ve Ar-

Ge harcamaları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisini doğrulamaktadır. Böylece Ar-Ge harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisi her ülkede otomatik olarak gerçekleşmemektedir. Ancak 

gelişmiş bir beşerî sermayeye sahip olan ülkeler Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerine 

yarattığı olumlu etkilerden yararlanmaktadır. 
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The Importance of Human Capital in Relation Between Research and Development 

Expenditures and Economic Growth 

Abstract 

The endogenous growth theories have uncovered many new dynamics that have the potential to 

increase the efficiency of the production process, with the exception of conventional production factors. 

In this context, Research and Development (R & D) activities have been defined as an important resource 

for technological developments that contribute to productivity-based growth. However, empirical 

studies have shown that the positive effect of R & D activities on economic growth is not equally strong 

for all countries. In order to explain why the effects of R & D expenditures on economic growth differ 

according to country, some economists pointed to the complementarity relationship between R & D 

expenditures and human capital. Accordingly, the effect of R & D expenditures on economic growth is 

high in the countries where only human capital develops. The aim of our study is to test this argument 

for OECD countries using panel cointegration and causality tests. By classifying OECD member 

countries according to the Human Development Index values, the effects of R & D expenditures on 

economic growth for each country group are examined separately. Empirical results confirm the 

complementarity relationship between human capital and R & D expenditures. Thus, the positive effect 

of R & D expenditures on economic growth does not occur automatically in each country. However, 

countries with an advanced human capital source benefit from the positive effects of R & D expenditures 

on economic growth. 
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Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Finansal Yapılarının Risk Unsuru 

Kapsamında Değerlendirilmesi: Regresyon Analizi ile Ampirik Bir Uygulama 

Mustafa Kenan Erkan* 

Mustafa Koç† 

Nurcan Şimşek‡ 

Özet 

Bankalar finansal kurumlar arasında en hassas sermaye yapısına sahip kuruluşlardan bir tanesidir. 

Merkez bankaların açıklamış oldukları günlük borçlanma faiz oranları, ülkelerin para ve mali 

politikalarına ilk tepki veren, bireylerin finansal davranışlarından etkilenen ve faaliyetlerine devem 

edebilmek için güven ortamına ihtiyaç duyan kuruluşlardır. Bu sebeple bankaların karşılaştıkları ve 

karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı bankaların 

finansal performanslarının taşımış olduğu risklerin tespit edilebilmesi ve bu risklerin farklı parametreler 

kullanılarak test edilmesidir. Bu kapsamda, karlılık oranları, sermaye yeterliliği oranı değişkenleri 

kullanılarak risk unsuru hesaplanacak ve bankaların sermaye yapıları üzerine hesaplanan finansal 

performans göstergeleri ile karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak bankaların faaliyetlerinden kaynaklanan 

riskin etmenleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında, yatay kesit bağımlılığı 

testinin varlığının tespitinden yola çıkılarak nedensellik testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak bankaların 

finansal faaliyetlerinin barındırmış olduğu risklere ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular her banka 

grubu için ayrı ayrı ortaya konulmuştur. Her banka grubu için farklı bulgular edinilmiş olması, 

bankacılık sektörünün güven ortamının oluşabilmesi için, banka yöneticilerinin alması gereken aksiyon 

planları açısından önem arz etmektedir. 
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Evaluation of Banks Operating in Turkey within the scope of the Financial Structure 

Risk Factors: An Empirical Analysis through Regression 

Abstract 

Banks are one of the institutions with the most sensitive capital structure among financial 

institutions. Banks are organizations that are affected by the daily borrowing interest rates announced 

by central banks, reacting to the monetary and fiscal policies of the countries, affected by the financial 

behaviors of individuals and needing an environment of trust in order to continue their activities. 
Therefore, it is of great importance to identify the risks that banks may encounter. The aim of the study 

is to clarify the risks of the financial performances of banks and to test these risks via different 

parameters. In this context, risk factors will be calculated by using profitability ratios, capital adequacy 

ratio and will be compared with financial performance indicators calculated on capital structures of 

banks. As a result, the risk factors arising from the bank activities will be tried to be determined. In the 

application part of the study, causality tests were applied based on the determination of the existence of 

the cross-sectional dependence test. As a result, the findings of the risks upon financial activities of the 

banks were obtained. These findings are presented separately for each bank group. The fact that different 

findings are obtained for each bank group is important in terms of the action plans to be taken by the 

bank managers in order for the banking sector to create an environment of trust. 
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Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretin Belirlenmesine İlişkin 

Yüksek Mahkeme Kararları İncelemesi 

Ertan Demirkapı* 

H. Aydın Okuyan† 

Özet 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin temsil olunması ve yönetilmesi bakımından, yasal ve 

süreklilik göstermesi gereken bir oluşumdur. Yönetim kurulu üyelerine önemli yetkiler ve görevler 

tanımlanmıştır. Önemli yetki ve sorumluluk üstlenilmesi sonucunda yönetim kurulu üyelerine bir takım 

mali haklar tanınmıştır. Yönetim kurulu üyelerine tanınmış olan mali haklar, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun 394. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddede mali haklar; "Yönetim kurulu üyelerine, 

tutarı esas sözleşmeyle ve genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, 

prim ve yıllık kardan pay ödenebilir." şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu mali hakların bir kaçının bir 

arada yerine getirilmesinde engel bulunmamaktadır. Ancak yönetim kurulu üyelerine sağlanan tüm 

maddi menfaatler, şirketin mali durumuna uygun tutarlarda ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 

belirlenmelidir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek mali hak tutarlarının şirket esas sözleşmesi veya 

genel kurul kararı ile belirlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak yönetim kurulu üyelerini 

belirleyen çoğunluk hisse sahiplerinin aynı zamanda bunların ücretini de belirledikleri ve çoğunlukla 

yönetim kurulu ile şirketin çoğunluk pay sahipleri arasında ayniyet veya yakın ilişki olduğu 

görülmektedir. Buna bağlı olarak yargı kararlarında şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 

belirlenmesine yönelik bazı ilkeler ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada söz konusu ilkeler 

değerlendirilmiştir.   
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Review of High Court Decisions on The Determination of The Fee to Pay to The Board 

Members in Incorporated Companies 
 

Abstract 

In the case of incorporated companies, the board of directors is a legal and permanent entity in 

terms of representation and management of the company. Significant powers and duties have been 

defined to the members of the Board of Directors. As a result of significant authority and responsibility, 

some financial rights have been granted to board members. The financial rights granted to the members 

of the Board of Directors are regulated by the Article 394 of the Turkish Commercial Code No. 6102. 

In this article financial rights are defined as "Members of the Board of Directors may be paid the amount 

of attendance, wages, bonuses, premiums and annual profits, provided that the amount is determined by 

the articles of association and the decision of assembly of shareholders." There is no obstacle to the 

fulfillment of these financial rights at the same moment. However, all financial benefits provided to the 

members of the board of directors should be determined in accordance with the financial conditions of 

the company and in accordance with the rules of good faith. The amount of financial rights to be paid 

to the members of the Board of Directors is required to be determined by the articles of association or 

by the decision of assembly of shareholders. However, it is seen that the majority shareholders who 

determine the members of the board of directors also determine their financial rights and there is often 

a close relationship or close relationship between the board of directors and the majority shareholders 

of the company. Accordingly, some principles are set for the determination of the financial rights of the 

members of the board of directors in judicial decisions. In this study, these principles are considered. 
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Understanding the Dynamics of Housing Market:  

Evidence from Turkey 

 

Yusuf Varlı* 

Ramazan Bora† 

 

Abstract 

The housing market has attracted substantial interest in both theory and practice as its 

interactions with the rest of the economy has far-reaching implications from the perspectives 

of the households, businesses and the policy makers. In particular, the 2007-08 global financial 

crisis has reaffirmed the importance of the housing market on the proper functioning of the 

whole economy. In this study, the demand and supply sides of the housing market are modeled 

separately referring to the problem of representative household and firm. The housing market 

model analyzed in this study is supported with an empirical application based on Turkish 

housing market data and using cointegration analysis and the vector error correction model 

(VECM). It is found that the housing market and macroeconomic fundamentals of Turkey, such 

as the income level, interest rate, unemployment and housing prices are cointegrated. 

Additionally, further analysis based on structural VECM suggests that the housing market in 

Turkey, particularly in the long run, is sensitive to the shocks in the economy.  

Keywords: Housing Market, Cointegration, Vector Error Correction Model, Turkey 
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Destinasyon Pazarlamasında QR Kod Uygulamaları 

Hicran Özgüner Kılıç* 

Özet 

Turizm sektörü ekonomiye önemli derecede katkı sağlayan ve hızla gelişen bir sektör olarak 

ülkeler için rekabette potansiyel bir güç yaratmaktadır. Bulunulan coğrafyanın ayrıcalıklarını iyi 

tanımak, çekicilik yaratacak kaynaklarını doğru değerlendirebilmek ve pazarlama faaliyetlerini bu 

yönde düzenlemek rekabet açısından önemli bir güç oluşturacaktır. Destinasyonlarla yerli-yabancı 

turistleri çekebilmek için etkin ve akılcı pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç hissedilmektedir. Teknolojinin 

gelişmesi ile mobil cihazların yoğun olarak kullanılmaya başlaması destinasyonlara müşteri çekecek 

pazarlama faaliyetlerinde farklı mobil uygulamaları beraberinde getirmiştir. Turistlerin ilgi duydukları, 

gezip görmek ve bilgilenmek istedikleri destinasyonlarla ilgili mobil uygulamaların gelişmesi, istenilen 

yerde ve zamanda erişim kolaylığı sağlaması açısından önemlidir. Aynı zamanda mobil uygulamalar 

pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini de arttırmaktadır. Destinasyon pazarlamasında son birkaç yıldır 

gelişmeye başlayan mobil uygulamalardan biri de QR kod uygulamalarıdır. Destinasyon pazarlamasında 

QR kod uygulamaları; tarihi ve kültürel yerler, eğlence, alışveriş olanakları, spor, sanatsal etkinlikler, 

festivaller vb. faaliyetlerin tanıtımında kullanılabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 

destinasyon pazarlamasında QR kod uygulamalarından ne yönde yararlanıldığı ve yararlanılabileceğini 

ortaya koymak ve pazarlama faaliyetlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirebilmektir. Bu yönüyle 

çalışmada; destinasyon pazarlaması, destinasyon kaynakları ve temel turistik çekim unsurları 

çerçevesinde QR kod uygulamalarına yer verilmektedir.  
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QR Code Applications in Destination Marketing 

 

Abstract 

The tourism sector creates a potential force competitive for countries as a rapidly growing sector 

that contributes significantly to the economy. Recognizing the privileges of the current geography, 

evaluating the resources that will create charm, and organizing marketing activities in this direction will 

create a significant power in terms of competition. Efficient and rational marketing activities are needed 

to attract local-foreign tourists to destinations. With the development of technology, the intensive use of 

mobile devices brought different mobile applications in marketing activities that will attract customers 

to destinations. The development of mobile applications related to the destinations that tourists are 

interested in, to see and to visit is important in terms of providing ease of access at the desired place and 

time. At the same time, mobile applications increase the effectiveness of marketing activities. One of 

the mobile applications that have been developing in destination marketing for the last few years is QR 

code applications. QR code applications in destination marketing; historical and cultural places, 

entertainment, shopping opportunities, sports, artistic events, festivals etc. can be used in the promotion 

of activities. In this context, the aim of the study is to demonstrate how QR code applications can be 

utilized and utilized in destination marketing and to provide creative and innovative solutions to 

marketing activities. In this study; QR code applications are included within the scope of destination 

marketing, destination sources and basic tourist attraction elements. 
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Kripto Paraların Niteliği Üzerine Kavramsal Araştırma: 2016-2018 Yılları Arası Bitcoin 
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Özet 

2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin’in fiyatlarında yaşanan zaman içerisindeki aşırılıklar sebebiyle 

bazı ülkelerde Bitcoin alım-satımı yasal olup bazı ülkelerde yasaklanmış olsa da Bitcoin hayatımızın bir 

gerçeği olmuştur. Bu sebeple Bitcoin’in yasallaştırılması ve denetlenebilmesi adına karşılaşabilecek 

sorunların muhasebe perspektifinden çözümleri araştırılmaktadır. Karşılaşılan ilk sorun Bitcoin’in 

niteliğinin tespit edilmesidir. Bitcoin’in para, menkul kıymet ya da emtia grubuna dahil edilmesi için 

Bitcoin’in finansal hareketlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilgili akademisyen 

ve araştırmacılara katkı sağlamak için 2016-2018 yılları arasında yapılan Bitcoin ile ilgili çalışmaları 

incelemektir. Bu çalışmalarda Bitcoin’in düzey değerleri mi yoksa getirileri mi kullanılmış, Bitcoin ne 

tür bir varlık davranışı sergilemiş ve araştırmacılar Bitcoin’in niteliği konusunda ne tür bir sonuca 

ulaşmışlar, sorularına cevap aranacaktır. Bu kapsamda Bitcoin’in teknolojik ve matematiksel altyapısı 

yerine finans ve muhasebe perspektifinden niteliği araştırılacaktır. Sonuç olarak bu çalışma Bitcoin’in 

niteliği konusunda kavram karmaşasının yaşandığı bu süreçte araştırmacıların yapmış oldukları 

çalışmaların derlemesi olacaktır. Bu konuda herhangi bir resmi kurumdan açıklamanın yapılmamış 

olması belirsizlik oluştururken bu çalışma bu belirsizliğin ortadan kalkması adına yol gösterecektir. 
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Conceptual Research on the Nature of Crypto Currencies: A Review of the 

Bitcoin Literature Between 2016-2018 

Abstract 

Bitcoin, emerged in 2008, trading is legal in some countries, although it is forbidden in others due 

to excessive volatility in its prices. Yet, bitcoin is a fact of our lives. For this reason, the solutions of the 

problems that may be encountered in order to legalize and control Bitcoin from the perspective of 

accounting are investigated. The first problem faced is to determine the qualification of Bitcoin. Bitcoin's 

financial movements need to be examined to include Bitcoin in the money, securities or commodity 

group. The aim of this study is to investigate the studies of Bitcoin between 2016-2018 to contribute to 

the related academicians and researchers. In these studies, questions will be sought that which values of 

Bitcoin are used such as level values or returns, what kind of asset behavior was Bitcoin exhibited, and 

what kind of result has been reached in terms of Bitcoin's qualification. In this context, the nature of 

Bitcoin from finance and accounting perspective will be investigated instead of technological and 

mathematical infrastructure. As a result, this study will be the compilation of the studies conducted by 

the researchers in this process in which there is concept confusion about the qualification of Bitcoin. 
The fact that there has been no disclosure from any official institution in this regard that causes 

uncertainty, yet this study will lead to the disappearance of this uncertainty. 

 
Keywords: Bitcoin, Bitcoin Concept, Literature Review 

Jel Codes: E42, Y30 
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Çukurova Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler 

Halil İbrahim Keskin* 

Özet 

Sigara birey ve toplum sağlığı açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Sigara 

kullanımının azaltılmasına yönelik vergilerin arttırılması, reklam yasakları ve ortak alanlarda 

sigara kullanımının yasaklanması gibi çeşitli politikalar önerilmesine rağmen en etkili yolun 

özellikle genç yaşlarda sigaraya başlamanın önüne geçilmesidir. Bu çalışmanın amacı 

Çukurova Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencilerinin sigara kullanımını etkileyen 

faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda üniversitede 279 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Sigara kullanımını etkileyebileceği düşünülen birçok faktör dikkate alınmıştır. 

Çalışmada sigara kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek için binary (ikili) lojistik 

regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, yaş, gelir düzeyi, 

yakın arkadaşların sigara içmesi ve sigara kullanan ebeveynlerin olması öğrencilerin sigara 

kullanma davranışını etkilediğini göstermektedir. Dahası, ebeveynleri sigara kullanan kız 

öğrencilerin sigara kullanma olasılığının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Jel Kodu: I12, C35, C25 

Anahtar Kelimeler: Sigara Kullanımı, Lojistik Regresyon,  Üniversite Öğrencileri 

Factors Affecting Smoking among Cukurova University Students 

Abstract  

Smoking causes major problems in terms of individual and community health. Although 

various policies have been proposed, such as increasing taxes on reducing smoking, prohibiting 

advertising and prohibiting smoking in public areas, the most effective way is to prevent 

smoking in the young age. The aim of this study is to determine the factors that affect smoking 

use of university students studying at Çukurova University. For the purpose of the study, a 

questionnaire was applied to 279 students at the university. Many factors considered to may 

affect smoking are taken into account. In this study, binary logistic regression analysis was used 

to determine the factors affecting smoking. The results obtained in the study show that age, 

income level, close friends and presence of a smoker in the parents affects the smoking behavior 

of the students. In addition, it was concluded that the probability of smoking a female student 

who smokes their parents is higher than a male student who smokes their parents. 

 

Jel Codes: I12, C35, C25 

Keywords: Smoking, Logistic Regression, University Students 
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Katılım Sigortacılığı (Tekafül) Sistemi ve Türkiye’deki Durumu 

Fatih Güçlü (Sorumlu Yazar)*  

Metin Kılıç† 

Özet 

Sigorta, bir bireyin ya da kurumun gelecekte karşılaşılması muhtemel zarar ve 

kayıplarının tazminini sağlamak amacıyla bir sigorta şirketiyle yaptığı sözleşme olarak 

tanımlanabilir. Sigortacılık sistemi, günümüzde hem reel sektörün hem de finans sektörünün 

çok önemli bir unsurudur. Karşılaşılması muhtemel risklere karşı bir güven ortamı oluşturan 

sigortacılık sistemi, girişimcilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde yatırım yapmalarını 

sağlamaktadır. Sigortacılık sisteminin sağladığı faydalar ve yerine getirdiği işlevler her ne kadar 

Müslüman toplumlar için de aynı derecede geçerli ve önemli olsa da geleneksel sigorta 

sözleşmelerinin İslam’a aykırı pek çok yönü bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, katılım 

sigortacılığı sistemi ile geleneksel sigortacılık arasındaki farkların ortaya konularak katılım 

sigortacılığı sisteminin tanıtılmasıdır. Bu bağlamda Türkiye’de katılım sigortacılığını 

düzenleyen mevzuat ve katılım sigortacılığının Türkiye’deki durumu da çalışmada incelenecek 

hususlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: İslami finans, sigortacılık, katılım sigortacılığı 

JEL Sınıflandırması: G22, G19 

 

Participation Insurance (Takaful) System and Its Current Situation in Turkey 

Abstract 

Insurance can be defined as an agreement of an individual or institution with an insurance 

company to compensate possible future damages and losses. The insurance system is a crucial 

element of both the real sector and the financial sector. The insurance system, which creates an 

environment of confidence against possible risks, enables entrepreneurs to invest more 

comfortably and safely. Although the benefits and functions of the insurance system are equally 

important and valid for Muslim societies, conventional insurance contracts have many aspects 

that are against Islamic rules. The aim of this study is to introduce the participation insurance 

system while revealing the differences between the participation insurance and conventional 

insurance system. In this context, regulating legislation of participation insurance and the 

situation of participation insurance in Turkey are the issues will be examined in the study. 

Keyword: Islamic finance, insurance, participation insurance 

JEL Classification: G22, G19 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliği’nin 2009-2017 Yılları Arası Uluslararası Örgütlerle İlişkilerinin İncelenmesi 

Metin Kılıç (Sorumlu Yazar)*  

Servet Kılınçaslan† 

Özet 

TÜRMOB 1989 yılında kabul edilen meslek kanunu ile faaliyetine başlamış muhasebe 

meslek mensuplarının oluşturduğu en üst birliktir. Kurulduğu günden beri muhasebe 

mesleğinin ve meslek mensuplarının gelişmesinde öncü rolü oynamaktadır. Meslek yasasına 

göre TÜRMOB yurt dışında muhasebe melek mensuplarını temsilinde yetkilidir. Bu yetkiye 

dayalı olarak uluslararası birçok örgütle aktif olarak çalışmaktadır. Hazırlanan çalışma 

TÜRMOB’un 2009 ile 2017 yılları arasında uluslararası faaliyetlerini kurumun faaliyet 

raporlarının incelenmesi ile belirlenmiş ve kendi içinde ilişkili örgütler acısında tasnif 

edilmiştir. TÜRMOB uluslararası alanda üye olduğu örgütler incelendiğinde 2009-2017 yılları 

arasında en fazla Avrupa Muhasebe, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, Edinburgh 

Grubu ile ilişkide olduğu görülmektedir.  Bu örgütler küresel etkiye sahip ve etkili kurumlardır. 

Ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinde meslek örgütleri ile karşılıklı ilişkileri geliştirici toplantılara 

katılım sağladığı gözlemlenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: TÜRMOB, Meslek Örgütleri, Temsil   

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M48 

An Examination of Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey 

Relations with International Organizations between 2009 and 2017 

Abstract 

TURMOB is the top union formed by professional accountants who started working in 

the framework of professional law adopted in 1989. Since its establisment, it has played a 

leading role in the development of the accounting profession and professionals.  

TURMOB is authorized to represent accounting professionals abroad by professional law. 

Based on this authority, it works actively with many international organizations. The prepared 

work was determined by examining the international activities of TÜRMOB and the annual 

reports of the organization between 2009 and 2017, then classified in terms of related 

organizations. It is seen that TURMOB has more relations with International Federation of 

Accountants, Edinburgh Group, Accountancy Europe than any organizations. These 

organizations have global impact and are effective institutions. In addition, it is observed that 

TURMOB has participated in meetings that develop mutual relations with professional 

organizations from different countries of the world. 

Keywords: TÜRMOB, Professional Organizations, Representation 

JEL Classification: M40, M41, M48 
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Eğitim Düzeyine Göre İstihdam Eden Bireylerin Ekonomik Büyümeye Etkisinin 

İncelenmesi 

Hilmi Zengin* 

Asiye Tütüncü† 

Özet 

Bireylerin eğitim düzeyi, işgücü piyasasının gelişimine böylelikle toplumun ekonomik 

refahına önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmada, eğitim düzeyine göre istihdam 

edilen bireylerin ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Türkiye’de işgücü piyasasında yer 

alan ortaokul, genel lise ve yüksekokul veya üniversiteden mezun olan bireylerin ülkenin 

ekonomik büyümesine katkısı, 1988 – 2016 dönemi ele alınarak incelenen çalışmada, Maki 

(2012) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ayrıca değişkenlerin katsayı değerlerini belirlemek 

amacıyla DOLS ve FMOLS katsayı tahmincilerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, her 

üç modelinde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. DOLS ve FMOLS 

katsayısı tahmincilerinin yardımıyla, eğitim düzeyine göre istihdam eden bireylerin kullanıldığı 

üç model için de değişkenlerin ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 

etkilediğini sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, beşeri sermayenin en önemli göstergesi olan 

eğitim düzeyinin istihdam piyasası yoluyla ekonomik büyümeyi pozitif etkilemesi literatürde 

yer alan çalışmalarla benzerlik taşımaktadır. Ancak yüksekokul veya üniversite mezunlarını 

ortaokul ve lise mezunlarına göre, ekonomik büyümeye etkisinin düşük seyretmesi Türkiye’de 

eğitim sisteminin sosyal ve ekonomik faaliyetlerde işgücü piyasasında yer alacak nitelikli 

bireyler yetiştirmede eksik olduğunu göstermektedir.      

Anahtar Kelimeler: Eğitim Düzeyi, Ekonomik Büyüme, Maki (2012) Eşbütünleşme Testi 

Jel Kodlar: I20, O41, C32 

Investigation of the Effect of Individuals Employed by Education Level on Economic 

Growth 

Abstract 

Education level of individuals contribute to development of labour market, thus, to 

economic welfare of the society. Therefore, in this study, effect of individuals employed for 

education level on economic growth was investigated. In this study, unlike other studies in the 

literature, position of education level in workforce market and macro effect and contribution to 

economic growth to education level of individual at micro level with employment was analysed.  

Contribution of middle school, general high school, and college or university graduate 

individuals in Turkish workforce market were considered between 1988 - 2016 period and Maki 

(2012) cointegration test was analyzed. Additionally, to determine coefficients of variables, 

DOLS and FMOLS coefficient estimators were used. Obtained findings indicated that all three 

models had cointegration relationship. By using DOLS and FMOLS coefficient estimators, for 

three models adopted for individuals employed based on education level, it was found that 

variables had statistically significant and positive effect on economic growth. In this case, 
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positive effect of education level that is one of the most important indicators of human capital 

on economic growth via employment market was similar to other studies in the literature. 

However, lower effects of college or university graduates on economic growth compared to 

middle school and high school graduates showed that Turkish education system is insufficient 

to raise qualified individuals to contribute workforce market for social and economic activities.      

Keywords: Education Level, Economic Growth, Maki (2012) Cointegration Test  

JEL Code: I20, O41, C32 
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Üniversitelerin Şehir Ekonomisi Üzerine Etkileri: Kırklareli Örneği* 

 
Armağan Türk† 

Rengin Ak‡ 

 

Özet 

 

Üniversitelerin şehir ekonomileri üzerine etkisi konusunda birçok çalışma olmakla birlikte bu 

iddiayı tam olarak kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca yapılan çalışmaların çoğu 

büyük üniversitelerin metropollere etkilerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın temelinde literatürde ki 

varsayımların ne kadar geçerli olduğunu küçük şehirler ve küçük üniversiteler için tespit etmektir. Her 

ne kadar dar bir çerçevede olaya bakılacak olsa da temel bazı kavramlar etrafında bir değerlendirme 

yapılacaktır. Üniversiteler ve yerel kalkınma arasında literatürde varsayılan ilişki daha yoğun olarak 

gelen öğrenciyle birlikte yaratılan istihdam artışı üzerinedir. Fakat üniversitelerin bulundukları şehre 

etkisini sadece istihdam boyutunda sınırlamak çok doğru olmayacaktır. Etkileşim bundan daha fazla ve 

karşılıklıdır. Her ne kadar üniversiteler şehrin işletme sayısı ve yapısı üzerinde etki yapsa da işletmeler 

açısından üniversitenin yarattığı gelir artışı işletmelerin gelirlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bir şehirdeki toplam iş akışı içinde üniversitenin payı yine küçük sayılabilecek bir orandadır. Özellikle 

büyük şehirlerde bu oran daha da düşmektedir.  Literatürde varsayılan etki kısmen daha küçük şehirlerde 

hissedilebilmektedir. Çalışma özelinde ele alınan Kırklareli ili bu çerçevede küçük şehir olması 

nedeniyle incelenmektedir. Üniversitenin Kırklareli ekonomisine etkisi olduğu ve olacağı açıktır. 

Üniversitenin alacağı kararların yerel ekonomi üzerine etkilerinin olacağını anlamak ve yerel unsurların 

üniversitenin alacağı kararlar konusunda bilgi edinmesi önemlidir. Bu şekildeki bir iş birliğinin yerel 

ekonomiye katkısının daha büyük olacağı açıktır. Bu çerçevede çalışmada Kırklareli Üniversitesi’nin 

kurulduğundan günümüze kadar şehir ekonomisi üzerine etkisi incelenerek geleceğe yönelik bir 

perspektif oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Şehir Ekonomisi, Ekonomik Etki, Küçük Üniversite 
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Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Türk İşletmelerin Sürdürülebilirlik Değerlendirilmesi 

Turgay Sakin*  

 

Özet 

Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde pek çok alanda duyduğumuz ve bazen varlığını 

hissettiğimiz önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş dünyasında da işlevsellik 

kazanan bu kavram muhasebe alanında da kendine önemli bir yer bulmaktadır. Finansal 

raporlamanın işletmelerinin sürdürülebilirlik performansını içerecek şekilde geliştirilmesi son 

yıllarda önemli bir literatür oluşturmuştur. İşletmelerin sürdürülebilirliği (corporate 

sustainability) bugünkü ve gelecekteki işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını dengeleyecek şekilde 

iş ve yatırım stratejileri yapılmasını ve bunların etkin bir şekilde uygulanmasını 

gerektirmektedir. İşletmeler kurumsal sürdürülebilirlik amacına uygun olarak bir taraftan kısa 

dönemli kâr hedeflerine ulaşmaya çalışırken diğer taraftan gelecekte ihtiyacı olacağı kaynakları 

korumaya çalışmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirliğe yatırım yapan işletmelerin yatırımcılar 

açısından daha cazip olacağı değerlendirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde kurumsal 

sürdürülebilirliği önceleyen işletmeler bu durumu raporlamaktadır. Ülkemizde, Borsa 

İstanbul’da yer alan bazı işletmeler BIST sürdürülebilirlik endeksinde raporlanmaktadır. Bu 

çalışmada sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmeler ile endekste yer almayan işletmelerin 

finansal performansları karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı, Finansal Performans 

JEL Sınıflaması: M14, M20 

 

Corporate Sustainability and Sustainability Assessment of Turkish Firms 

 

Abstract 

Sustainability is a significant concept we encounter by hearing about it in many fields and 

sometimes we sense its presence. Sustainability concept gained functionality in business world 

also has an important ground in accounting field. The development of financial reporting in a 

manner that including sustainability performance of the firms has generated a significant 

literature in recent years. Corporate sustainability requires construction and efficient application 

of business and investment strategies that balance the needs of the current and future 

shareholders. On the one hand firms try to achieve their short term profit targets on the other 

hand pursuant to their corporate sustainability goal they try to preserve their future needs. It is 

assumed that investors will evaluate the firms that invest in corporate sustainability as more 

attractive. In Turkey and the world the firms that prioritize the corporate sustainability, report 

this status. Some of the firms listed in Borsa İstanbul also listed in sustainability index. In this 

paper we compared the financial performance of the firms listed in sustainability index against 

the unindexed firms.  

Key words: Corporate Sustainability Performance Financial Performance 

JEL Classification: M14, M40 
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Yüksek ve Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Karbondioksit 

Emisyonları Bakımından Sınıflandırılması  

Asiye Tütüncü* 

Hüseyin Ünal† 

Özet 

Ülkelerin sahip olduğu emek ve sermaye miktarının yanı sıra, uygulanan çevresel 

politikalar da önem taşımaktadır. Bu durum bazı ülkelerde kirli endüstrilerin gelişmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin gruplanması ve bu gruplandırmada hangi değişkenlerin 

önemli olduğuna ilişkin diskriminant fonksiyonu oluşturmayı amaçlayan bu çalışmada, Dünya 

Bankası’ndan temin edilen 2014 dönemine ait kirlilik emisyonları değişkenleri kullanılmıştır. 

Ele alınan değişkenler, elektrik ve ısı üretiminden, sıvı yakıt tüketiminden, katı yakıt 

tüketiminden, inşaat ve imalat sanayisinden son olarak taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan 

kirlilik emisyonlarından oluşmaktadır. Çalışmada, ülkelerin sınıflandırılma aşamasında 

kümeleme analizi; bu sınıflandırmanın sonucunda hangi değişken veya değişkenlerin etkili 

olduğunu belirlemek amacıyla diskriminant analizi kullanılmıştır. Toplam varyansın %78.2 sini 

açıklayan birinci ayırma fonksiyonuna göre, bu ayırıma en çok etki eden değişkenlerin elektrik 

ve ısı üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonu ve sıvı yakıt tüketiminden kaynaklanan 

karbondioksit emisyonu olduğu, bu ayırımda taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan 

karbondioksit emisyonlarının ise, önemli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Kirlilik Emisyonu, Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi 

JEL Kodlar: Q56, C38. 

Classification of Countries with High and Very High Human Development Level in 

Terms of Carbon Dioxide Emissions 

Abstract 

Environmental policies implemented are important as well as labour and market amount 

of countries. This causes dirty industrial developments in certain countries. The purpose of this 

study was to create discriminant function to determine country classification and which 

variables are important in this country classification and for this purpose, pollution emission 

variables obtained from World Bank, 2014 were adopted. These variables consist of pollution 

emission based on electricity and heat production, liquid fuel consumption, solid fuel 

consumption, construction and manufacturing industry and lastly transportation activities. In 

this study, clustering analysis was adopted during country classification stage and discriminant 

analysis was adopted to determine which variable(s) were effective based on this classification.  

According to the first discriminatory function explaining 78.2% of the total variance, the most 

influential variables that affect this separation are carbon dioxide emission from electricity and 

heat generation and carbon dioxide emissions from liquid fuel consumption. in this distinction, 

it was found that carbon dioxide emissions arising from transport activities were not significant. 

 
Key Words: Pollution Emission, Clustering Analysis, Discriminant 

JEL Codes: Q56, C38.  
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Türkiye ve Avrupa Borsalarının Temel Endekslerinden Portföy Seçimi: Bulanık Mantık 

Yaklaşımı 

Mustafa Köseoğlu* 

Hüseyin Ünal† 

Özet 

Modern Portföy teorilerinde, korelasyonu düşük yatırım araçları arasında çeşitlendirme yapılarak 

düşük riskli portföyler oluşturulabileceği ifade edilmektedir. Portföyü oluşturan yatırım araçları 

arasındaki kuvvetli bir ilişki portföyün riskini azaltmaya yetmemektedir. Portföyün riskini azaltmak için 

ulusal piyasaların ötesinde uluslararası çeşitlendirme yoluna gidilmektedir. Yatırımcı özelinde 

uluslararası borsalara yatırım yapmanın ilgi çekici boyuta ulaşması, firmaları da bu borsalarda işlem 

görmelerine teşvik etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Konno-Yamazaki tarafından geliştirilen Ortalama 

Mutlak Sapma Modeli’ni bulanık çerçevede ele alarak Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 

gösterge endekslerinden optimal portföyler oluşturmaktır. Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında 

sürekli işlem gören 25 temel endeksin aylık ortalama getiri oranları kullanılarak optimal portföyler elde 

edilmiştir. Elde edilen bu portföyler incelendiğinde, beklenen getiri oranındaki artışa göre Letonya ile 

Türkiye borsalarına yapılacak yatırım miktarının arttığı ve yatırım yapılacak borsa sayısının da azaldığı 

gözlenmiştir. Analiz sonucunda çeşitli memnuniyet düzeylerinde farklı portföy önerilerinde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Avrupa Borsaları, BIST 100 Endeksi, Ortalama Mutlak             

Sapma Modeli  

Jel Sınıflandırması: G11, G15, C58  

Portfolio Selection of Basic Index of the Stock Exchanges of Turkey and Europe: Fuzzy 

Logic Approach 

Abstract 

In Modern Portfolio theories, it is stated that low-risk portfolios can be created by diversifying 

among low-investment instruments. A strong relationship between the investment instruments that 

make up the portfolio is not sufficient to reduce the risk of the portfolio. International 

diversification is made beyond national markets in order to reduce the risk of the portfolio. In 

terms of the investor,  it is attractive to invest in international exchanges. so companies are also 

encouraged to be traded on these exchanges. The aim of this study is to create optimal portfolios 

with the Mean Absolute Deviation Model from the indicator index of Turkey and the European 

Union member countries. Mean Absolute Deviation Model has been discussed with fuzzy logic 

approach. Between January 2014 and December 2017, optimal portfolios were obtained by 

using the monthly average rate of return of 25 basic indices which are continously traded. When 

these portfolios are examined; it has observed the amount of investment made to Latvia and 

Turkey stock market increased, as expected rate of return increases. it is also seen that the 

number of stocks to be invested has decreased. As a result of the analysis, different portfolio 

suggestions were made at various levels of satisfaction. 

Keywords: Fuzzy Logic, European Stock Exchanges, BIST 100 endex, Mean Absolute Deviation 

Model 

Jel Classification: G11,  G15, C58 
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The Relationship between Quality Institutional and Foreign Direct Investment in 

Algeria and Turkey- Econometric study - 

                                                             Saliha MEFTAH* 

                                                 Abdelkader NASSOUR † 

Abstract: 

     This paper examines the relationship between Quality Institutional and Foreign Direct 

Investment in Algeria and Turkey over the period 1997- 2016, using three Indicators of Quality 

Institutional: Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule law, by the application of 

ARDL model . The empirical study has shown that there is a cointegrating relationship between 

FDI and Quality Institutional , In addition the  Quality institutional has a positive impact on 

FDI.   

Keywords: ARDL, FDI, Quality institutional, Economic growth. 
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TOWARD A WOMEN ENTREPRENEURSHIP SUCCESS FACTORS MODEL 

KHADRA DAHOU*  

 ISHAQ HACINI† 

Abstract 

Purpose: In the modern businesses, entrepreneurship has taken larger intention around the 

world. It is taken as an indicator of economic growth, productivity, innovation, and 

employment. Moreover, women entrepreneurs lead to incredible changes and contributions in 

societies and economies. Women are helping financially to their families, employing people 

and hence participating in declining poverty in their societies, being productive in their 

communities via their products and services, and more importantly improving and realizing 

their self-esteem and personal growth. In Algeria, the labor market construction has changed 

dramatically where women participation has increased significantly; but unfortunately, the 

Algerian women entrepreneurs knew a number of difficulties in driving and succeeding their 

businesses in term of business administration, the cultural perception of women 

entrepreneurship, governance quality, and entrepreneurship supporting factors. This research 

investigates the success factors of women entrepreneurship and tries the development of a 

comprehensive women entrepreneurship framework.  

Methodology: This research adopted a descriptive qualitative approach, reviewing the extant 

literature and modeling the framework of the prominent success factors of women 

entrepreneurship. 

Findings: Based on an in-depth comprehensive review of the existent reports and previous 

studies, the researches argue that: developing their “personality traits and characteristics” and 

their “entrepreneurial and administrative competencies”, providing “administrative and legal 

facilities”, providing the necessary “financial support”, providing the appropriate “training and 

development” either in entrepreneurship (especially in universities) or other fields, and getting 

support from and coping and dealing openly with the “socio-cultural factors” are approximately 

the influential elements on the success of female entrepreneurship. 

Practical Implications: this model can provide new insights and highlights the key success 

factors of women entrepreneurs. The adoption of the model and testing its validity in Algeria 

and other similar countries would allow the generalization of the model.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Success Factors. 

JEL Codes: L20, L26 
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Age Discrimination In The Labour Market: Evidences From Albania 

 

Etis Jorgji* 

 

Abstract 

Different forms of discrimination exist across Europe such as gender, race discrimination, but age 

discrimination is the most widely experienced form of discrimination for every age group. Studies and 

surveys confirm that individuals in the 50–64 age group were most likely to see it as serious, whilst the 

greatest incidence of perceived unfair treatment was among the 15–24 year old. Ageism generates 

discrimination, inequality and poverty for people, because it blocks their access to opportunities and 

resources such as jobs and incomes, education, health and accommodation. The overall objective of this 

study is to explore the employment-related age discrimination among Albanians. Research regarding 

age-related discrimination in Albania are rare and this paper attempts to fill the gap in the literature. 

Given the predominantly exploratory nature of the analysis, it is mainly descriptive, nevertheless it seeks 

to quantify the relation between discrimination, labor force participation and other variables in order to 

give conclusions that can help in creation of a more favorable and equalized environment. Practical 

evaluation of age discrimination and identification of its determinant factors are necessary in the 

formation of national social and economic development policy. 

 

Keywords: Employment, Age Discrimination, Albania, Dimensions 

JEL classification: J71, J08, P23  
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Innovation and Export Behavior Nexus: What Albanian Firms Should Know 

Etis Jorgji* 

 

Abstract 

Export performance and internationalization of the firms remains one of the most extensively 

researched topic in international economics literature. Recent studies on developed and developing 

economies confirm that internationalization, innovations and company performance influence each 

other. Internationalization may lead to the achievement of market competitive advantages by the firms, 

whilst improved performance of company may be a stimulus for carrying out international expansion 

and introducing different product or organizational innovations. This paper addresses the issue of foreign 

trade of Albanian economy, focusing on the relationship between innovation and internationalization. 

The relatively small domestic market means that wider opportunities offered by internationalization may 

be crucial for enterprises growth and progress. Much emphasis has been put in this topic, while not too 

much empirical work has been done to examine the patterns of trade and determinants of innovation on 

firm-level. This study will be focused mainly on the variables that affect trade and innovation based on 

individual firms data from Business Environment and Enterprise Performance Survey 2013. Results 

confirm that export behavior is influenced by firm size, ownership type, export experience and other 

variables. Albanian non- exporting firms seems to be more innovative that exporting firms in terms of 

different introduced innovations addressing a non-linear relationship between innovation and 

internationalization. Paper findings may be important for firm’s managers, in order to create strategies 

for enhancing the competitiveness of private firms and promoting the national exports. 

Keywords: Export Behavior, Innovation, Albania, Firms 

JEL classification: F19, L25, O31 
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Fon Fazlalarını Değerlendirmede Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Tercihleri - Yalova 

Örneği 

Ferhat Sayım* 

Özet 

İş adamlarının para ve sermaye piyasalarında işlem yaparken kendilerini rahat hissettikleri ve 

uzak durdukları enstrümanlar bu kişilerin piyasalar hakkındaki bilgi seviyesi ile doğrudan ilintilidir. Bu 

çalışmada iş adamlarının fon fazlaları olduğunda/olsa nasıl değerlendirdikleri/değerlendirecekleri 

araştırılmaktadır. Bu bilgi iş adamlarının finansal piyasa ve enstrümanlarını ne kadar bildiği konusunda 

da ipuçları sunmaktadır.  Çalışmada, çeşitli yıllık ciro aralıklarındaki firma sahiplerinin fon fazlalarını 

değerlendirirken yaptıkları öncelik sıralaması tespiti amaçlanmıştır. Çeşitli büyüklükteki firma sahip-

yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılması suretiyle anket formları doldurulmuştur. Seçilen 

firmalara ve yöneticilerine iki kanaldan ulaşılmıştır. Bunlar Ticaret ve Sanayi Odası Çevreleri ile 

Kosgeb(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) destekleri ile 

ilgili firma çevreleridir. Hisse sahibi olmaksızın yönetici olanlar örneklemden çıkarılmıştır. Veriler 

SPSS 17.0 programında çapraz tablolar yardımıyla analiz edilmiştir. İş adamlarının özellikle menkul 

kıymet borsalarına olan bakış açıları ve buralarda yapılacak işlemlere ilişkin yakınlıkları bu piyasalar 

hakkında hissettikleri bilgi seviyesi ile de ilintilidir. Bu yüzden yapılan tercihlerin önemli bir kısmının 

piyasa bilgisi, geleneksel yaklaşımlar ve geçmiş tecrübelerle ilintili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 

iş adamlarının bilgi noktasında hissettikleri eksikliğin saha çalışması ile ortaya konması bu kesime 

yönelik politika üretiminde değerlendirilebilecek önemli bir veridir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Sistem,Kobi, Finans, Banka 

JEL Codes: G11, F65, G20 

The Priorities Of Owner-Managers Of The Local Firm In The Using Of The Surplus 

Funds - Yalova Example 

Abstract 

The instruments in which the businessmen feel comfortable while working in the money and 

capital markets are directly related to the level of knowledge of these people about the markets. In this 

study, it is investigated how the businessmen evaluate when there are surplus funds. This information 

also provides insight into how about business people know the financial market and instruments. In this 

study, it is aimed to determine the priority ranking of the company owners who has various turnover 

levels while evaluating their surpluses. Questionnaires were filled with face-to-face interviews with 

company owners and managers of various sizes. Who are managers without shareholder was excluded 

from the sample. The data were analyzed with the help of cross tables in SPSS 17.0 program. 

Businessmen’s perspectives on securities stock exchanges and their proximity to transactions are also 

related to the level of knowledge they feel about these markets. Therefore, it can be said that a significant 

part of the preferences are related to market knowledge, traditional approaches and past experiences. 

The lack of knowledge of the business people in the knowledge point is demonstrated by the field study. 

This is an important data that can be evaluated in policy production. 

Keywords: Financial System, SME, Finance, Bank 
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Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Finansal Sistem ve İşleyişi Hakkında Hissettikleri 

Bilgi Seviyesi - Yalova Örneği 

Ferhat Sayım* 

Özet 

Finansal sistem ve bu sistemin işleyişi akademisyenlerin ve merkezi ekonomi yöneticilerinin ve 

bürokrasinin sıkça çalıştığı üzerine konuşup yazdıkları konulardır. Öte yandan gelişmekte olan 

ekonomilerde ekonomik üretim birimleri çoğu kobi (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) 

ölçeğindeki yerel firmalardan oluşur. Bu çalışmada yerel firmalarda hisse sahibi yöneticilerin finansal 

sistem ve işleyişi hakkında kendileri için hissettikleri bilgi seviyesi araştırılmıştır. Kobi ölçeğindeki 

yerel firmaların, finansal sistem ve işleyişi konusundaki bilgi seviyeleri için kendi kendilerini nasıl 

tanımladıklarını ortaya çıkarmak bu çalışmanın amacıdır. Çeşitli büyüklükteki firma sahip-

yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılması suretiyle anket formları doldurulmuştur. Hisse sahibi 

olmaksızın yönetici olanlar örneklemden çıkarılmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında çapraz tablolar 

yardımıyla analiz edilmiştir. Hipotezde öngörüldüğü gibi kobi sahip-yöneticilerinin finansal sistem, 

işleyişi ve bu işleyişe ilişkin temel kavramları hakkında hissettikleri bilgi seviyesi düşük çıkmıştır. 

İşadamlarının beklenenin üstünde bir oranı bu kavram ve işleyişi hiç bilmediğini ya da sadece temel 

düzeyde bildiğini ifade etmiş, düşük sayılabilecek bir yüzde iyi bildiğini ifade etmiştir. Böylece iş 

adamlarının önemli bir yüzdesi bu alanda bilgi eksikliği olduğunu ve eğitime de ihtiyaç duyduklarını 

ifade etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Sistem ,Kobi, Finans, Girişimciler 

JEL Codes: G20, G10, G00, M00 

Perceived Knowledge Level Of Local Firm Shareholder Managers About The Financial 

System and Its Operation - Yalova Case 

Abstract 

The financial system and the functioning of this system are the subjects that academics and central 

economics managers and bureaucracy often work on. On the other hand, the economic production units 

in the developing economies are composed of local firms that most of are SME. In this study, the level 

of knowledge of shareholder managers of local firms about the financial system and its operation was 

investigated. The purpose of this study is to find out how local firms at the SME scale define their own 

knowledge about the financial system and its functioning. Questionnaires were filled with face-to-face 

interviews with company owners and managers of various sizes. Those who are managers without 

shareholder was excluded from the sample. The data were analyzed with the help of cross tables in SPSS 

17.0 program. As predicted in the hypothesis, the level of knowledge of SME owners has been found 

low about the financial system, its functioning and the basic concepts related to this process.  The ratio 

of businessmen who they have no idea of this concept and functioning, or who they know only at a basic 

level was found above the expected. Thus, a significant percentage of businessmen stated that there is a 

lack of information in this field and they also need education. 

Keywords: Financial System, SME, Finance, Entrepreneurs 
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Konkordato Komiserliği  

 Bir Vaka Çalışması 

 

Aslı Kaya* 

 

Özet 

2018 yılının son zamanlarında dolar kurundaki yükselişlerin ve dış güçlerin etkisi ile 

konkordato ilan eden yani "ben borçlarımı ödeyemiyorum şunları yapılandıralım ben firmayı 

kapatacağım" diyen firmaların her geçen gün sayıları artmaktadır. Firmalar hukuksal çerçevede 

ve konkordato korumasında borçlarını yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyarak bu 

süreç sonunda ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı hedeflemiş ve sürecin akışını devam 

ettirebilmek amacıyla ‘konkordato komiserliği’ adı ile yeni bir kavramın ortaya çıkmasına 

sebep olmuşlardır. Konkordato komiserliği, iflas eşiğine gelmiş firmaların borçlarının hukuksal 

çerçevede takip ederek, firmaların tüm tedarikçileriyle var olan ticari faaliyetlerini 

sürdürmesinin devam etmesinin yanı sıra tedarikçilerinin bu faaliyetlerden doğan alacaklarını 

düzenli olarak ödemesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, konkordato olmuş bir 

firmanın nasıl bir süreç izlediğini ana hatlarıyla ve aşamalar halinde aktarılması planlanan bir 

vaka çalışmasını içermektedir. Bu amaç doğrultusunda, ‘konkordato komiserliği’ kavramı 

tanımlanacak, konkordato komiserliğinin nitelikleri üzerinde durulacak ve bir firma uygulaması 

ile literatüre ışık tutulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Konkordato Komiserliği, Konkordato, İflas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Uzman, İnönü Üniversitesi, İşletme ABD, Muhasebe ve Finans BD, PhD, Süleyma Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi 

ABD, Sağlık Kurumları Yönetimi BD, PhD 

 



100 
 

 

Endonezya’daki Para Vakiflarin Teşkilinin Ve Gelişimin Analizi 

Fatchul Wachid* 

Özet 

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) vakf-ı nukdunu bir kişi, grup, kurum veya tüzel kişi 

tarafından nakit olarak yapılan bağışlar şeklinde tanımlamıştır. Endonezyalı Müslümanlar, 

1990’ların sonlarında yaşanan ekonomik krize bir çözüm olarak zekat, sadaka ve vakıf gibi 

İslami hayır kurumların fonksiyonu ve rölünü yeniden canlandırmıştır. Bunu, hem kişisel hem 

de kolektif olarak toplumdan sosyal fonların toplanması ile görevlendiren İslami hayır 

kurumların oluşturması ile işaretlenmiştir. Söz konusu hayır kurumlar topluma, özellikle fakir 

kesimlere fayda sağlayan çeşitli faaliyetleri sürdürmüştür. Zamanla birlikte daha fazla gelişmiş, 

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından meşruiyet kazamıştır. 

Bu çalışma, para vakfları kavramı Endonezya’daki para vakıf kurumları tarafından nasıl 

benimsenmesi ve uygulanması, 2002 yılında Endonezya Ulema Konseyi tarafından 

yayınlanmış fetva on altı yıl sonra para vakıf kurumların gelişimi, para vakfının toplumun 

sosyo-ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek için katkı bulunup bulunmadığı bağlamında ve 

sosyal girişimcilik faaliyetlerini güçlendirmeye katkısı ile ilgili konular üzerine odaklanmıştır. 

Büyük hayır ve para vakıf kurumların çoğu Endonezya’nın Cava adasında bulunması nedeniyle 

bu çalışma, adadaki mevcüt ulusal hayır kurumları ve para vakıf kurumlarını, yerel kurumlar 

ise özellikle Orta Cava eyaletindeki bulunan hayır kurumları ve para vakıf kurumlarını 

incelemiştir. İncelediğimiz kurumlar, Endonezya Vakıflar Kurulu veya Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) Merkez Şubesi, Muamelat Bankası (Bank Muamalah) Merkez Şubesi , Tabung Wakaf, 

Dompet Duhafa ve Orta Cava Ulema Konseyi (MUI) Para Vakıflar Kurulu, Muhammadiye ve 

Nadhatul Ulama (NU) Genel Merkezi gibi İslami sivil toplum kuruluşlardır. Analiz edilen 

kurumların çeşitliliği ile, para vakfının gelişmesindeki gerek İslami hayır kurumları, gerek 

İslami finans kurumları tarafından yapılan inovasyon ve uygulama çeşitliliğini 

tanımlayabilmemiz mümkün kılmıştır. Böylece, teorik ve pratik sorunları değerlendirecek ve 

Endonezya ve diğer ülkelerdeki para vakıflarını uygulayacak modellerin temeli oluşturabilir. 

Anahtar kelime : Ekonomi Sistemi, İslam Ekonomi Sistemi, Karşılaştırmalı Ekonomi Sistemi, 

Endonezya’da Para Vakıfları, Para Vakıfları, Endonezya’da İslam Ekonomisi, Pengelolaan 

Wakaf, Wakaf Tunai 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi 



101 
 

Örgütsel İletişim Konusunda Yazılan Ulusal Tezlerin Bibliyometrik Analizi 

 

Esra Tani* 

 Harun Yıldız† 

 

Özet 

 

Örgütsel iletişim, işletmelerin örgüt yapılarının bir yansıması olarak gerçekleşen iletişim 

şeklidir. Çalışanların belirli bir örgüt yapısı altında toplanmaları, onları daha fazla biçimsel 

iletişime teşvik etmektedir. Bu yönüyle örgüt işleyişi ve faaliyetlerin etkin bir şekilde 

gerçekleşmesi adına yapılacak örgütsel iletişim çalışmaları, bu etkinliğe daha fazla katkı 

sağlayacaktır. Dolayısıyla örgütsel iletişimin öncülleri ya da sonuçları konusunda yapılacak 

tespitler, bu konuya daha bütüncül bir bakış açısının kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu 

kapsamda yapılan araştırmanın amacı, örgütsel iletişim konusunu ele alan lisansüstü tezlerin 

bibliyometrik olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurumu tez 

merkezinde lisansüstü programlar bazında “örgütsel iletişim” alanında yazılan 110 tez belli 

parametrelere göre sayısal olarak analiz edilecektir. Çalışma sonucunda “örgütsel iletişim” 

üzerine yapılan araştırmaların niceliksel yönden detaylı bir şekilde anlaşılması beklenmektedir. 

Ek olarak, araştırma sonucunda araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulacak ve bulgular 

tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel iletişim, biçimsel iletişim, iletişim, bibliyometrik analiz. 

Jel Kodlar: M10, D23, D83.  

 

Examination of the National Graduate Thesis Written on Organizational 

Communication via Bibliometric Analysis 

 

Abstract  

Organizational communication is a form of communication that takes shape as a 

reflection of the organizational structure of organizations. Collecting employees under a 

specific organizational structure encourages them to communicate more formally. In this 

respect, organizational communication studies that are for the functioning of the organization 

and the effective realization of the activities will contribute more to this activity. Therefore, the 

determinations made about the antecedents and consequences of organizational communication 

will provide a more holistic perspective on this subject. The aim of this study is to analyze 

bibliometric of postgraduate theses on organizational communication. For this purpose, 110 

theses written in the field of organizational communication in the center of Higher Education 

Institution will be analyzed statistically according to certain parameters. As a result of the study, 

it is expected that the researches on organizational communication will be understood in detail 

from a quantitative perspective. This study has also presented several recommendations for 

practitioners and researchers. 

Keywords: Organizational communication, formal communication, communication, 

bibliometric analyze. 
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Interaction of Reserves Requirement and Liquidity Coverage Ratio - A DSGE 

Approach 

Tevy Chawwa* 

Abstracts 

The Basel III's Liquidity Coverage Ratio (LCR) requirement will be fully implemented 

in 2019. However, only a few studies have examined the relationship of LCR and reserves 

requirement in a general equilibrium framework. This paper presents a model in which the bank 

endogenously determines the optimal level of reserves and high-quality liquid asset under 

Reserve Requirement and LCR regulation. It employs a medium-scale DSGE model with 

financial frictions concerning borrowing constraints, price, and wage frictions. The model has 

been calibrated to match data for Indonesia over the period 2005Q3 - 2017Q4, to explore the 

impact of liquidity policies and the transmission of a liquidity shock to the real economy. The 

study uses the piecewise linear perturbation method to compute the non-linear dynamic impact 

of a negative liquidity shock. The result shows that an unanticipated liquidity problem in the 

banking sector can be transmitted into a significant deterioration in credit, investment and total 

output. The simulation shows that the impact of reserve requirement and LCR run-off rate 

shocks on the real sector is similar. But, the effect of a change in those regulation on bank liquid 

asset composition, bank profit and fiscal policies are different.  This paper also found that under 

calibration, imposing a countercyclical reserve requirement and LCR policy rule does not have 

a significant impact in improving output and consumption volatility under a liquidity shock. 

 

Key words: Liquidity, Macroprudential policy, DSGE 
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Finansal Varlık Ticaretinde Çok Yönlü Direnç Ve Kullanımı: Türkiye İçin Bir 

Uygulama 

Ayçıl Yücer* 

Sinem Atıcı Ustalar† 

Özet 

Finansal çekim modeli, birbirlerine coğrafi olarak yakın olan ülkeler arasında finansal varlık 

ticaretinin, mal ticaretinde olduğu gibi, artacağını ortaya koymaktadır. Ancak çekim modeli ile yapılan 

tahminlerin sağlıklı olması için Çok Yönlü Direnç (Multilateral Resistance) modelde kontrol 

edilmelidir. Örneğin, ülkelerin karşılıklı ya da çoklu olarak piyasalarda karşılaştıkları engeller dikkate 

alınmazsa, ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığın ticarete etkisi olduğundan daha yüksek tahminlenecektir. 

Finansal anlamda çok yönlü direnç, birbirleriyle finansal varlık ticareti yapan ülkelerin, diğer 

piyasalarda karşılaştıkları ortalama finansal maliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda çok yönlü 

direnç, bir finansal fiyat endeksini temsil etmektedir. Ancak Çoklu Direnç kavramı, çekim modelinin 

genel denge yapısı ile paralel şekillenmiştir. Bir ülkenin diğer piyasada karşılaştığı maliyet, bu 

piyasadaki diğer rakip ülkelerin varlığından bağımsız değildir.  Tek bir ülke veya sınırlı sayıda ülke 

grubu örneklemleri çoklu direnç değişkenini genel denge bağlamından ayrıştırarak ölçtüğünden modelin 

açıklayanları sapmalı olarak tahminlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınırlı örneklem kullanımında 

dahi ampirik çekim modelinin genel denge şartlarını sağlayabilmesi için bir yöntem oluşturmak ve 

sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çekim Modeli, Çok Yönlü Direnç, Finansal Akımlar 

Jel Kodu: C23, F30, G1 
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Türk Modernleşmesi, Din ve Ekonomi 

 

Fatih Varol* 

 

Özet 

Modernleşmenin ekonomik alandaki etkilerinin bir neticesi olarak 15. ve 16. yüzyıllarda 

Batı’da oldukça üretken, yenilikçi ve dinamik bir ekonomik yapı gelişmiş, ve toplumsal hayatın 

her alanında etkisini göstermiştir. Her ne kadar oldukça tartışmalı bir tez olsa da, Max Weber 

dinlerin iktisadi hayat üzerindeki etkisini incelediği ‘Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’ 

adlı çalışmasında Batı’daki ekonomik gelişmenin Protestan ahlakının bir neticesi olduğunu 

iddia etmektedir. Peki, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türk modernleşme sürecinde 

din ve ekonomik modernleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu çalışma tarihsel sosyolojik 

bir perspektif ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türkiye’de ekonomik 

modernleşmenin tezahürü olarak kapitalizmin nasıl geliştiğini ve bu süreçte dinin rolünü ana 

hatlarıyla göstermeyi hedeflemektedir. Modernleşme sürecinin etkisi altında hemen hemen her 

toplumda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu da serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre 

zamanla şekillenmeye başlamış, özel mülkiyet ve serbest ticaret hakkı gibi bazı ilkeler 

yaygınlık kazanmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda modernleşme sürecinin etkisiyle birlikte Osmanlı 

İmparatorluğu’nun geleneksel ekonomik yapısı ciddi bir değişim yaşamıştır. Bunda hem 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik alandaki yeni gelişmelere ayak uydurma isteği hem de 

Batılı devletlerin serbest rekabet ilkelerini Osmanlı’ya zorla kabul ettirmeleri etkili olmuştur. 

Yalnız Osmanlı’daki ekonomik modernleşme sürecine geleneksel dini kurumlar entegre 

olmakta zorlanmıştır.  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucuları hem Türkiye ekonomisi üzerindeki Batılı güçlerin ve gayri-

Müslimlerin etkisini kırmayı hem de ekonomik kalkınmayı hedeflemişlerdir. Bu amaçla serbest 

piyasa ekonomisi yerine, kapalı ve devletçi bir ekonomik sistem izlenmiştir. Ayrıca 

Cumhuriyetin kurucu ideallerine uygun bir milli burjuvazi oluşturmak da hedeflenmiştir. Bu 

süreçte din genelde ekonomik modernleşme sürecine katkı sağlayan bir kurum olmamış ve 

1980’li yıllara kadar dini kurumlar ve dindarlar ekonomik modernleşme sürecine adapte 

olmakta zorlanmıştır.  Yalnız Türkiye’nin 1980’li yıllarda tecrübe etmiş olduğu siyasal ve 

ekonomik liberalleşme süreci ciddi yapısal değişimlere neden olmuştur. Öncelikle muhafazakâr 

bir girişimci sınıf ve İslami bir finans sistemi siyasal ve ekonomik liberalleşme sürecinden 

istifade ederek gelişmeye başlamıştır. Kısaca, 1980’lerden sonra Türkiye’de din ekonomik 

modernleşme sürecinde önemli katkılar sağlayan bir kuruma dönüşmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Ekonomi, Din, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye 

JEL Kodu: N2, P1, P5 
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Belediyelerde Finansal Tabloların Analiz Edilebilirliği, İstanbul İli Örneği 

Ali Kablan* 

Selçuk Altun† 

Özet 

Bu çalışmada, kamu sektöründe tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre üretilen mali 

tablolar, özellikle temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçları tabloları üzerinde mali 

tablo analiz tekniklerinden oran (rasyo) analizi yöntemi uygulanmış olup; İstanbul ili 

belediyeleri örneklem seçilmek suretiyle analize tabi tutulmuştur. İncelemeye tabi tutulan 

belediyelerin finansal verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren belediyelere ait standart 

rasyolar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla belediyeler 4 farklı kategoride, 10 farklı rasyo 

hesaplaması ile analize tabi tutulup karşılaştırılmış ve mevcut durum ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda belediyelerin verilerine göre ortalama Türkiye belediye 

standart rasyoları hesaplanması amaçlanmış ve her bir belediyenin kendi içerisinde bir 

değerlendirme yapabileceği bir puantaj kartı şablonu oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Belediyelerde Mali Analiz, Mali Etkinlik, Oran (Rasyo) Analizi, Hesap 

Verilebilirlik, Ortalama Rasyolar, Puantaj Kartı   

Jel Kodları: M40, M41, M48 

 

Analyzability of Financial Tables in Municipalities, Example of Istanbul Province 

 

Abstract 

In this study, the financial statements that are prepared according to the accrual-based 

accounting system in the public sector, and the ratio analysis, which is one of the methods on 

the financial statement analysis techniques, especially applied on the balance sheet and activity 

results tables, which are the main financial tables. In the study, the municipalities in Istanbul 

province were selected as the sample and analyzed. It was tried to determine the standard ratios 

of the municipalities in Turkey, according to the financial data of these municipalities. For this 

purpose, municipalities were analyzed and compared with 10 different ratio calculations in 4 

different categories and the current situation was tried to be identified. As the result of the study, 

it was aimed to calculate the average standard ratios for municipalities in Turkey according to 

the data obtained from the municipalities, and a scorecard template that allows an assessment 

for each municipality to perform by themselves.  

 

Keywords: Financial Analysis in Municipalities, Financial Efficiency, Ratio Analysis, 

Accountability, Average Ratios, Scorecard 

Jel Codes: M40, M41, M48 
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Üniversite Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli 

Değişkenler Bakımından İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği 

 

Semra Er* 

Ayça Özekin† 

Özet 

Günümüz dünyasının değişen koşulları altında bireyler iş ve okul hayatlarının hemen her 

aşamasında matematiksel süreç ve durumlarla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda özellikle 

üniversite mezunu işsiz sayısının artış gösterdiği son günlerde bu süreç ve durumlarda yetkin 

olabilmek üniversite öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Bu durumdan yola çıkarak bu 

çalışma, üniversitesi öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının cinsiyet, 

bölüm veya sınıf gibi faktörler bakımından farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada araştırma grubu olarak ele alınan 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrenim gören 250 öğrenci ile anket çalışması 

yapılmıştır. Yapılan anketlerde veri toplama aracı olarak Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik 

ölçeği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümünde “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci 

bölümünde ise 5’li likert tipinde 25 maddeden oluşan “Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik 

Ölçeğine” yer verilmektedir. Daha sonra ölçekten elde edilen veriler, çalışmanın amacı 

doğrultusunda istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Son olarak yapılan istatistiksel analizlerin 

sonuçları tablolar halinde sunularak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Matematik Okuryazarlığı, Öz-Yeterlilik, İstatistiksel Yöntemler. 

Jel kodları:  C18, C19, C83 
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Türkiye'de Reel Efektif Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hacmi Arasındaki İlişkinin Analizi 

Derya  Topdağ* 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki 2009:1:01-2018:09 

dönemleri için aylık veriler kullanılarak Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analizde reel döviz 

kuru ve dış ticaret hacmi verilerinin logaritmaları kullanılmıştır. Öncelikle, çalışmada durağanlığın 

belirlenmesi için ADF birim kök testi yapılmıştır. Daha sonra seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

varlığı eş-bütünleşme testi ile incelenirken, kısa ve uzun dönemli ilişkiler hata düzeltme modeliyle 

incelenmiştir. Son olarak da seriler arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile belirlenmiştir. 

Nedensellik sonuçlarına göre, reel efektif döviz kurundan dış ticaret hacmine doğru bir nedensellik 

ilişkisi söz konusu iken dış ticaret hacminden reel efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi 

olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 

 

Keywords: Reel Döviz Kuru, Dış Ticaret Hacmi, Nedensellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü, dtopdag@bandirma.edu.tr 



108 
 

Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Belirleyiciler Üzerine Bir Araştırma 

Arda Yıldırım* 

Necla Tektaş† 

Özet 

2000’li yıllarda internet çağına girmemizle birlikte teknolojide büyük değişiklikler oldu. Bu 

değişiklikleri akıllı sistem teknolojileri adı altında toplayabiliriz. Örneğin; kullandığımız akıllı 

telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar, tabletler, kablosuz şarj aletleri ve bluetooth kulaklıkları gibi ürünler 

akıllı sistem teknolojilerinden bazılarıdır. Bu ürünler içinde hayatımıza giren ve vazgeçilmez olanı ise 

akıllı telefonlar olmuştur. Telefonlar önceleri sadece iletişim için kullanılırken; teknoloji sayesinde 

değişikliğe uğrayarak sosyal medya, kişisel ihtiyaçlar, özel ve kamu hizmetleri gibi pek çok alanda 

kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonlar ile; hastane kuyruklarında beklemek yerine randevu alabilir, 

uzaktaki bir mağazadan ürün ve bir restorandan yemek siparişi verebilir, kişiler birbirleriyle anlık 

görüntülü görüşme yapabilir ya da anlık olarak çok beğendiği bir anı fotoğraflayıp bunu sosyal medyada 

paylaşabilir, kendi e-ticaret ortamını oluşturabilir, çalışanlar işiyle ilgili bilgileri depolayabilir, hatta iş 

başvuruları ve görüşmeleri yapabilirler. Böylelikle zaman tasarrufu sağlanabilir ve iş yükü hafifletilmiş 

olur. Akıllı telefonların tercih edilmesinde önemli olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada; kişilerin kullandıkları akıllı telefonları tercih etmesindeki faktörler, bu faktörlerin akıllı 

telefon seçimindeki fiziki değişkenler ve demografik özelliklerle olan ilişkisi incelenmiştir. Veriler 

kolayda örnekleme yöntemine göre; Bandırma ilçesinde yaşayan bireylere internet yardımıyla mobil 

olarak ve yüz yüze yapılan anket sonucuyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistik analizleri 

SPSS 22 programı yardımıyla yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanımı, uyum 

iyiliği testiyle verilerin normalliği incelenmiş, faktör analizi yapılmış ve gerekli hipotezler kurulmuştur. 

Sonuç olarak kişilerin akıllı telefonlarını tercih etmesindeki faktörlerin demografik özelliklerle olan 

ilişkisi belirlenerek yorumlar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Teknoloji ve İnternet, Marka Tercihi, Faktör Analizi 

JEL Kodları: M30, L86, L96 

A Research On The Factors Affecting The Prefer Of Smartphones Purchasing 

Abstract 

At the techology happened major alterations with together the internet age started in the 2000s. 

We can collect these alterations under the name of smart system technologies. For example; smart 

phones, portable computers, tablets, wireless chargers and bluetooth earphones are some of the 

intelligent technology systems. Within this products smartphones; have become indispensable part of 

our lives. 

While the phones are being used for just communication before, İt has undergone a large alteration 

via technology; İt was started to be used in fields such as social media, personel needs, public and private 

sector services. With smartphones; İndividuals can get an appointments from applications instead of 

waiting in hospital queues, they can buy products from stores and order food from restaurants, they can 

make video calls with each other and they can take to like a photo and share it instantly on social media, 

they can created own online trade envoriment, they can store information related to their work and even, 

they can do job application and job interview. Thus; Individuals' give to on a plate saving of time and is 

reduced of workload. 

The aim of this article is to determine the factors that are important in the choice of smart phones. 

The relations between factors which the individuals prefer their smartphones this factors' with the 

physical variables and their demographic features were examined.The data was obtained through mobile 
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survey and face to face survey by the help of internet in convenience sampling method. Obtained the 

datas's statistical analysis was done by the help of SPSS 22 programme. At the datas' analysis was used 

descriptive statistics, was examined normality by goodness of fit test, was done factor analysis and was 

constituted necessary hypothesises. As a result; The relations between factors which the individuals 

prefer their smartphones and their demographic features was determined and comments were made. 

Key Words: Smartphones, Technology and İnternet, Brand Preference, Factor Analysis 

JEL Codes: M30, L86, L96 
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Mutluluk, Umut ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon 

Analizi İle İncelenmesi 

Uğurcan Sertel* 

Necla Tektaş† 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, sosyolojik çalışma olan bağımlı (mutluluk, umut ve yaşam 

memnuniyet) değişkenlerinin, bağımsız (cinsiyet, yerleşim yeri, yaş, eğitim durumu, hane halkı 

gelir) değişkenlerce açıklanması öngörülmüştür. Yapılan analizlerle mutluluğu, umudu ve 

memnuniyeti; Nasıl açıklarız? Neye göre açıklarız? Hangi değişkenler mutluluğa nasıl etki 

gösterir? sorularına cevap arayarak kategorik veri analizi adı altında lojistik regresyon, odds 

oranları, R*C çapraz tablolarıyla en uygun model, göreceli olasılıklar oranı ile değişkenler arası 

etki büyüklüğüne yer verilmiştir. Veriler TÜİK veri tabanında bulunan yaşam memnuniyeti 

çalışmasından elde edilmiştir. İstatistik analizin sonucunda mutluluk, umut ve yaşam 

memnuniyetine etki eden değişkenler ile lojistik regresyon modeli oluşturulmuş ve yorumları 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Regresyon Analizi, Odds oranı, İstatistiksel testler 

Jel kodu: C35, C40 

Abstract 

 

The aim of this study is to explain the variables of independent (happiness, hope and life 

satisfaction) variables that are sociological studies (gender, place of residence, age, education, 

household income). How do we explain happiness, hope and satisfaction with the analysis? 

What do we explain? What variables affect happiness? In order to answer the questions, logistic 

regression odds ratios under the name of categorical data analysis. The data were obtained from 

the life satisfaction study in the TÜİK database. As a result of the statistical analysis, logistic 

regression model and comments about the variables effecting happiness, hope and life 

satisfaction were made. 

Keywords: Logistic Regression Analysis, Odds ratio, Statistical tests 

Jel code: C35, C40 
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Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Yaşam Memnuniyetleri İlişkisi; 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği 

Ebru Korkmaz* 

Cuma Çiçek† 

Necla Tektaş‡ 

 

Özet 

İnsanoğlu yaşamı boyunca belirli ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için 

kendine hedefler koymuştur. Bu hedefler beklentileri ve beklentiler de yaşam memnuniyetinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Özellikle gençlerin gelecekten beklentileri ve yaşam memnuniyeti ülkeler 

için çok önemlidir. Gençlerin yaşam memnuniyetlerini öğrenim gördükleri bölüm ile ülkenin 

gelecekteki potansiyeli aynı zamanda ülke ekonomisinin gelişim hızı, gelir düzeyi, yaşam standardı gibi 

birçok dolaylı veya dolaysız faktörler belirlemektedir. Bu çalışmada; Bandırma ilçesinde Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi’ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin geleceğin idari 

yöneticilerinin, kaymakamlarının, valilerinin, işletmecilerinin, mali müşavirlerinin, ekonomistlerin ve 

birçok meslek dalında ülkeye hizmet verecek bireylerin gelecekten beklentileri ve yaşam memnuniyeti 

araştırılmış, araştırılan bu konunun birbirleriyle ve demografik özelliklerle olan ilişkisi incelenmiştir. 

Veriler öğrencilerle gönüllülük esasına dayalı olarak yüz yüze yapılan anket sonucuyla elde edilmiştir. 

Elde edilen verilerin istatistik analizlerinde frekans tablosu ve tanımlayıcı istatistikleri oluşturulmuştur. 

Gelecekten beklentiler ve yaşam memnuniyeti ve demografik değişkenlerle arasındaki ilişkiler 

araştırılmıştır. Yapılan analizlerin sonucu oluşturulan modellerin yorumları yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Öğrenci, Gelecek Beklentileri, Yaşam Memnuniyeti,  

Jel kodu: A23, D84, I00,  

Abstract 

Human beings have set goals to meet their specific needs and to survive. These goals, expectations 

and expectations have led to the emergence of life satisfaction. Especially the expectations of the future 

of the youth and life satisfaction is very important for the countries. The future potential of the country 

with the section where young people are satisfied with life satisfaction, as well as the country's growth 

rate, income level, living standards, such as many direct or indirect factors determine. In this study; 

Bandırma Onyedi Eylül University Bandırma Faculty of Economics and Administrative Sciences 

students of the future administrative managers, district governors, governors, operators, financial 

advisors, economists and individuals who will serve the country in the future of the future expectations 

and life satisfaction of the subject researched, with the The relationship between which is studied. The 

data were obtained by a face-to-face questionnaire on a voluntary basis. The frequency table and 

descriptive statistics of the data were obtained. Future expectations and relationships between life 

satisfaction and demographic variables were investigated. As a result of the analysis of the models 

created comments were made. 

Key words: Student, Future Expectations, Life Satisfaction,  

Jel code: A23, D84, I00 
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İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Sema Yolaç* 
 

Özet 

Bu çalışmada inovasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Ekonomik 

büyümenin hangi faktörler aracılığıyla gerçekleştiğini inceleyen büyüme teorilerinin merkezinde 

inovasyon yer almaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında inovasyonun etkili 

olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Genel olarak ekonomide çıktı miktarını artırmanın, 

yani büyümenin iki yolu vardır: Birincisi üretim sürecinde kullanılan girdi miktarının arttırılması; 

ikincisi de aynı miktar girdi ile daha fazla çıktı elde edilmesi. İkinci seçeneğin gerçekleştirilmesi, 

inovasyonla mümkündür. Yenilikçi faaliyetler uzun dönem ekonomik büyümenin en önemli bileşeni 

olarak düşünülebilir. İnovasyonla ilgili gelişmeler ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Gelişmiş 

ülkelerin inovasyonla ilgili faaliyetleri ve elde ettikleri sonuçlar, bu ülkelerin daha da büyümelerini ve 

lider ülke olmalarını sağlayan temel faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bilimsel ve teknolojik 

avantajlar ve bu avantajların girişimci ve yenilikçi yaklaşımlarla birlikte, yeni mal ve hizmetlerin 

üretiminde kullanılması, ekonomiyi daha verimli hale getirmektedir. Global ekonomide rekabet büyük 

ölçüde bilgi temelli işlemektedir. 1990’lı yılların ortalarından bu yana çoğu OECD ülkesinde bilgiye 

yapılan yatırım, makine ve teçhizata yapılan yatırımdan daha hızlı büyümüştür. İnovasyon, rekabetin ve 

işletme başarısının temel faktörü haline gelmiştir. İşletmeler piyasada daha iyi konum için rekabet 

avantajı elde etmeye çalışmaktadır. Rekabetçi avantaj sağlamanın en iyi yolunun inovasyon olduğu 

belirtilmektedir. Dünya ekonomik forumunun 2018 yılı küresel rekabet gücü raporuna göre küresel 

rekabet sıralamasında Türkiye, 140 ülke arasında 61.; inovasyona ilişkin sıralamada ise 47. sırada yer 

almıştır. İlgili raporda, girişimcilik ve pazar mekanizmasından kaynaklanan sorunların, üretilen 

fikirlerin değere dönüşmesini engellediği belirtilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu alana daha fazla 

yatırım yapmaya ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Büyüme, Türkiye 

JEL Kodları: O11, 031, O32 
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Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme: Rejim Değişim Modelleri Çerçevesinde Analiz 

Yusuf Doğan* 

Deniz Şükrüoğlu† 

Özet 

Ülkelerin temel hedefleri ekonomik büyüme ve kalkınmalarını gerçekleştirmektir. Ancak 

azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, başta yurtiçi tasarruflarının yetersizliği olmak üzere, 

bilgi ve teknoloji yetersizliği, ödemeler dengesi açığı ve döviz kısıtı gibi nedenlerden dolayı bu 

hedeflerini gerçekleştirememektedirler. Ülkenin kalkınması için gerekli olan yatırımları finanse 

edecek olan ulusal tasarrufların yetersizliği bu ülkelerde iç borçlanmaya ilave olarak dış 

borçlanmaya başvurmayı da zorunlu hale getirmektedir. Mamafih literatürde dış borçlanma ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki tartışmalıdır. Dış borçlanma ile büyüme arasındaki mevcut 

ilişkinin günümüze kadar devam eden en önemli tartışması; dış borçlanmanın büyüme 

üzerindeki etkisinin negatif yönde mi yoksa pozitif yönde mi olduğudur. İki görüşü de 

savunanlar var olmakla birlikte dış borçlanmanın büyümeyi negatif yönde etkilediği görüşünü 

savunanların çoğunlukta olduğu kabul edilir. Çünkü dış borçlar alındığı zaman milli geliri 

artırarak ve kaynak dengesini sağlayarak ekonomik büyümeye neden olmaktadır. Fakat alınan 

dış borçlar ödenmeye başlanıldığında anapara ve faiz ile birlikte ödendiğinden milli gelirde 

azalmaya yol açmaktadır. Bu çalışmada, dış borç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye 

ekonomisi için Cobb-Douglas üretim fonksiyonu çerçevesinde ele alınmıştır. Türkiye 

ekonomisinin büyüme, sabit sermaye stoğu, dış borç, nüfus ve ihracata ilişkin 1971-2017 yılları 

arasındaki verileri kullanılmıştır. İncelenen dönemde büyüme ve diğer değişkenler arasındaki 

ilişkinin sabit olmadığı varsayımı test edilmiştir. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu Markov 

rejim değişim modelleri ile incelenmiş ve sonuçta genel iktisadi literatürün aksine üç rejimli bir 

model elde edilmiştir. Genel literatürde elde edilen genişleme ve daralma rejimlerine ek olarak 

elde edilen rejimin dönemleri incelendiğinde bu rejimim ekonomik kriz ve darbe rejimi olarak 

adlandırılması uygun görülmüştür. Yapılan analiz sonucuna göre, Türkiye'deki dış borçların ve 

nüfus artışının ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu diğer taraftan sabit 

sermaye stoğu ile ihracatın ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca nüfusun büyüme üzerindeki etkisinin rejimden rejime değişmediği, diğer 

değişkenlerin büyüme üzerindeki etkilerinin ise rejimler arasında farklılaştığı görülmüştür.  

 

JEL kodu: H68, O47, C24 

Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Ekonomik Büyüme, Markov Rejim Değişim Modelleri. 
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Üniversite Öğrencilerinin Gelir Durumlarına Göre Harcama Eğilimleri 

 

Eren Duman* 

Metehan Yılgör† 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin gelir-harcama eğilimlerini ve bunları 

etkileyen faktörleri belirlemektir. Gelir-harcama ilişkilerini belirlemek için Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrencilere 

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze anket uygulanarak veriler elde edilmiştir.  Elde 

edilen verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda 

öğrencilerin harcamalarının büyük oranda gelir düzeyinden etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca; 

öğrencilerin harcama kararlarında iktisadi faktörlerin dışında demografik, sosyolojik ve 

psikolojik pek çok faktörün de etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin demografik özellikleri 

başta olmak üzere; sınıf düzeyi, öğrencinin kaldığı barınak türü, harcama türü gibi farklı 

değişkenler göz önüne alındığında öğrenci gelir-harcama eğilimlerinin anlamlı sayılabilecek 

düzeyde farklılaştığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir, harcama, üniversite öğrencisi 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is; to determine the income-expenditure trends of university 

students and the factors affecting them. In order to determine the income-expenditure 

relationships, data were obtained by face to face questionnaire during 2018-2019 academic 

year. Statistical and econometric analyzes of the obtained data were made. As a result of the 

analyzes, it was determined that the students' expenditures were mostly affected by the income 

level. Also; demographic, sociological and psychological factors were effective in spending 

decisions of students. Students' demographic features, especially; Considering different 

variables such as grade level, type of shelter and type of expenditure, it can be seen that student 

income-expenditure trends differ significantly. 

Key Words:Revenue, Expense, Undergraduate 

JEL Classification : A22, D12, E20 
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Karayolu Taşımacılığında Otobüs Firması Seçim Tercihlerine Etki Eden 

Faktörler 

Kübra Kocakaya* 

  Büşra Şahin† 

Mehmet Tektaş‡ 

 

Özet 

Ülkemizde geçmişten bugüne artan teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşım türlerinde 

büyük değişimler yaşansa da karayolu ulaşımı hala en çok tercih edilen ulaşım türü olma 

özelliğini korumaktadır. Artan yol ağıyla birlikte karayolu ile taşınan yolcu ve yük miktarı da 

artmaktadır. Bu artışla karayolu ulaşımı ülkemize sağladığı katma değerle ekonomiyi canlı 

tutmaktadır. Şehirlerarası yolculukta karayolunu tercih eden birçok yolcu sayısız firma 

arasından yaptığı tercihle hizmet satın almaktadır. Bu çalışmanın amacı; karayolu yolcu 

kapasitesinin önemli kısmını oluşturan üniversite öğrencilerinin otobüs firma tercihini etkileyen 

faktörleri belirlemek ve hizmet kalitesi algısını ölçmektir. Çalışmada veriler anket yöntemi ile 

toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistik analizinde Mann-Whitney U testi, 

faktör analizi ve güvenilirlik testleri yapılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilerin 

aldıkları hizmete karşılık memnuniyet ve şikayetleri değerlendirilerek tercih ile aralarındaki 

ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Müşteri memnuniyeti, firma tercihi, hizmet algısı, ulaştırma 

Jel kodu: R41, O18, L92 

Abstract 

Although there have been major changes in the types of transportation in our country with 

increasing technological developments from past to present, road transportation is still the most 

preferred type of transportation. With this increase, road transportation keeps the economy alive 

with the added value it provides to our country. Many passengers who prefer the road in the 

intercity journey buys services from the choice of numerous companies. The purpose of this 

study is; to determine the factors that affect the choice of bus company of university students 

which constitute an important part of the passenger capacity and to measure the perception of 

service quality. The data were collected by the survey method. In the statistical analysis of the 

data obtained from the study, Man-whitney U test was evaluated and interpreted by factor 

analysis and reliability tests. Student’s satisfaction and complaints against the service they 

received by evaluating the relationship between the preference has been tried to determine. 

Keywords: Customer satisfaction, firm preference, service perception, transportation 

Jel code: R41, O18, L9 
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Seçilmiş Makro Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi Üzerine Bir 

Araştırma: 2008 -2016 Türkiye Analizi 

Attila Kaya* 

M.M. Tuncer Çalışkan† 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, temel makroekonomik faktörlerden enflasyon, para arzı, döviz kuru 

ve faiz oranları ile Türkiye'deki hisse senetleri piyasası arasındaki uzun dönemlik ilişkinin 

incelenmesidir. Çalışmada kullanılacak veriler 2006-2017 dönemine ait olup, TCMB aylık 

verilerinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Granger 

Nedensellik Testi, değişkenler arasındaki etkiyi ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucuna göre uzun dönemde dövizin hisse senedi fiyatları üzerinde negatif, para arzının 

ise pozitif etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer makroekonomik değişkenlerden faizin, 

hisse senedinin Granger nedeni olduğu ancak etkisinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu, 

enflasyonun ise uzun dönemde hisse senedi fiyatlarını açıklamada herhangi bir etkisinin 

bulunmadığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, Enflasyon, Faiz Oranı, Hisse Senedi 

Abstract 

The aim of this study is investigate the relationship between stock returns and the 

macroeconomic factors such as inflation, money supply, exchange rate and interest rates which 

are traded on Borsa İstanbul. The study covers the period between 1996-2006. In the study 

monthly data of the Central Bank of the Republic of Turkey has been utilized. In order to 

determine the relationship between the variables, Granger Causality Test was used and 

regression analysis was performed to measure the effect of variables. According to the empirical 

results of this study, it has been observed that the long-term foreign exchange had a negative 

effect on the stock prices while the money supply had a positive effect. Another variable, 

interest rate, is understood to be the Granger cause of the stock returns, however this cause is 

statistically not significant. Furthermore, inflation has no effect on the stock prices in the long 

term. 

Key Words: Macroeconomics, Inflation, Interest Rate, Stocks 
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Bandırma’daki Vatandaşların Bandırma Dışındaki Hastaneleri Tercih Etme Sebepleri 

 

Hatice Batmantaş* 

Medine Kaçar† 

 

Özet 

 

 Bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmeti almak için çoğunlukla ilçe 

dışındaki büyük şehirlerin hastanelerini tercih ettiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma; insanların 

Bandırma dışındaki hastaneleri tercih sebeplerinin altında yatan faktörlerin araştırılması 

amacıyla yapılmıştır. Bu sebeplerin araştırılması için öncelikle ilçedeki insanlarla yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, yapılan bu görüşmeler neticesinde şehir dışını tercih etme 

nedenleri birkaç ana başlık altında toplanmış ve bunlar derlenerek 24 sorudan oluşan bir anket 

hazırlanmıştır. Anketteki sorular; çekici güçler ve itici güçler olmak üzere iki alt boyut halinde 

toplanmıştır. Çekici güç olarak; tercih edilen illerin çekici sebepleri, itici güçler olarak ise 

ilçedeki hastanelerden uzaklaştıran nedenler bulunmaya çalışılmıştır. Hazırlanan anket 101 

kişiye uygulanmış ve veriler çeşitli analizlerden geçirilmiştir. Araştırma sonucu; ankete 

katılanların %74 gibi büyük bir çoğunluğunun acil durumlar dışında diğer poliklinik hizmetler 

için şehir dışını tercih ettiğini göstermiştir. Hastane tercihini en çok etkileyen sebebin; 

doktorlara ve hastaneye duyulan güvensizlik olduğu görülmüştür (%39). İkinci en çok tercih 

sebebi de Bandırma’ daki hastanelerde yaşanan yanlış teşhisle ilgili tecrübeler olmuştur (%35). 

 

Keyword: Sağlık, Pazarlama 
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İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin İklim Finansmanı 

Uygulamaları: Türkiye Örnekleri 

Gökhan Orhan* 

Özet 

İklim değişikliği insan kaynaklı bir sorun olup, bu sorunun çözümü sürecinde geliştirilen 

iki temel mekanizma karbon salımlarının azaltımı ve uyum mekanizmalarının geliştirilmesidir. 

Karbon salımının azaltılması var olan üretim, tüketim, ulaşım ve enerji üretimi kalıplarından 

ciddi bir kopuşu gerektirirken, uyum değişen koşullara ayak uydurmak için kentsel altyapının 

iklim değişikliğinin neden olacağı değişikliklere hazır olmasını gerektirmektedir. Bu konuda 

uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, devletler ve özel sektörün katkıda bulunduğu 

rejim oluşturma süreci, özlenen sonuçlara ulaşmakta sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkelerin enerji 

rejimleri, kömür ve petrol üreticisi ülkeler ve ABD’nin başını çektiği güçlü bir veto 

koalisyonunun varlığı ve belirsizlikten beslenen ve karbon lobileri tarafından desteklenen 

şüphecilerin varlığı etkili bir iklim rejimini engellemektedirler. Finansman kısıtlarının olduğu 

bu alanda bazı yerel yönetim birimleri ve kentler kendi merkezi yönetimlerini atlayarak üyesi 

bulundukları yerel yönetim ağları bünyesinde gönüllü karbonsuzlaşma ve uyum çalışmaları 

yapmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle iklim finansmanı mekanizmaları tanıtıldıktan sonra, 

Türkiye’de üyesi bulundukları yerel yönetim ağları bünyesinde gönüllü karbonsuzlaşma ve 

uyum çalışmaları yapan yerel yönetimlerin hangi finansman mekanizmalarından faydalandığı 

incelenecektir. Çalışmanın ilk bulguları, geliştirilen projelerin başarıya ulaşmasının ardında 

uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağladığı kaynaklar olduğunu göstermektedir. 

Bu noktada uluslararası iklim finansmanı mekanizmalarının geliştirilmesi ve güçlenmesinin 

gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecini güçlendirmesi 

beklenmektedir.   

Anahtar Sözcükler: İklim değişikliği, iklim finansmanı, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları, 

yerel yönetimler ve kentler. 

JEL Kodları: G2 Financial Institutions and Services F3 International Finance H7 State and Local 

Government; Intergovernmental Relations 

Climate Finance Applications of Local Governments in Climate Change Mitigation and 

Adaptation: The Case of Turkey   

Abstract 

Climate change is a human induced problem. Decarbonisation and adaptation stand as 

major policy responses to solve problems stemming from climate change. Decarbonisation 

necessitates a radical departure from existing production, consumption, transport and energy 

consumption patterns. Adaptation is about taking necessary precautionary measures and being 

prepared for climate change induced risks on urban infrastructure. Although international 

organisations, governments, nongovernmental organisations and private sectors came together 

to develop an effective international regime, there are a number of problems in getting desired 

outcomes. Along with countries’ energy regimes, resistance of a strong veto coalition of carbon 

exporting countries and opposition of sceptics, backed by carbon lobbies, block development 

of an effective climate regime. Despite financial constraints, certain local government and cities 
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by pass their governments, join to local government networks and commit themselves to 

voluntary climate change adaptation and mitigation targets. After describing existing climate 

finance mechanism, this paper aims to identify climate finance mechanisms behind local 

governments which took part in voluntary climate change adaptation and mitigation practices 

in Turkey. The initial findings of the paper suggest that finances provided by international 

development finance institutions play a crucial role behind the success. Development of sound 

international climate finance mechanisms likely to strengthen individual efforts towards climate 

change mitigation and adaptation. 

Keywords: Climate change, climate finance, international development finance institutions, local 

government and cities. 

JEL Codes: G2 Financial Institutions and Services F3 International Finance H7 State and Local 

Government; Intergovernmental Relations 
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Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Stresi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Onur Demir* 

Mehmet Tektaş† 

Özet 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitim 

stresi düzeylerinin bazı demografik bilgilere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemek. Veriler internet aracılığı ile ve yüz yüze anket çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Veri 

toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin demografik 

nitelikleriyle ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde, 

eğitim stresi düzeylerini ölçmek için Eğitim Stresi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde 

edilecek verilerin istatistiksel analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, Faktör analizi, Bağımsız 

Gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey Çoklu Karşılaştırma testi (Post-

Hoc Test) kullanılmıştır. İstatistik analizlerin sonucunda stres düzeyi ve strese neden olan 

faktörler belirlenerek yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Stres, Eğitim, Eğitim Stresi 

Jel kodu: A23, D84 

Examination of The Education Stress of The Unıversity Students in Terms of Some 

Variables 

Abstract 

The aim of this study was to investigate whether the educational stress levels of the 

university students studying at Bandirma Onyedi Eylul University differ significantly according 

to some demographic information. The data were collected via the internet and by face to face 

survey. The data collection tool consists of two parts. In the first part, personal information 

form was used to obtain information about the demographic characteristics of the students. In 

the second part, the Training Stress Scale was used to measure the levels of education stress. 

Factor analysis, Independent Groups t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey 

Multiple Comparison Test (Post-Hoc Test) will be used in the statistical analysis of the data to 

be obtained in the research. Stress level and stress factors were determined and interpreted as a 

result of statistical analysis. 

Keywords: Stress, Education, Education Stress 

Jel kodu: A23, D84 
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Eğitim’in Brics+T Ülkelerinin Finansal, Ekonomik ve Teknolojik Kalkinmasi 

Üzerindeki Etkilerinin Nedensellik Analizi 

Umut Burak GEYIKCI* 

 

Özet 

Araştırmada ortalama eğitim düzeyi ve okur yazarlık oranının, GSYİH, Yüksek-

Teknoloji ihracatı ve Borsa Endeksi gibi önemli ekonomik değişkenler üzerinde etkileri 

nedensellik analizi ile BRICS ülkeleri ve Türkiye üzerine etkileri araştırılmıştır. Eğitim 

ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Günümüzde en değerli kaynak insan 

kaynağıdır. Bilgi toplumlarında en değerli yatırımlar insana yapılan yatırımlardır. Bu genel 

düşüncenin sayısal verilerle doğrulanabilme için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

BRİCS ülkeleri ve Türkiye’nin seçilmiş olmasının temel nedeni bu ülkelerin birbirlerinin 

rakipleri konumunda olması ve makroekonomik durumlarının oldukça benzerlik göstermesidir. 

Çalışmada her ülkeye ait ortalama eğitim süresi, okur yazarlık oranı, yüksek teknoloji ihracatı, 

GDP ve hisse senedi endeks değeridir. Belirlenen seriler 1990 ile 2016 yılları arasını 

kapsamaktadır. Granger nedensellik testi vasıtasıyla her bir ülkenin ortalama eğitim süresi ve 

okuryazarlık oranın ile diğer değişkenler arasındaki nedensellik analiz edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, Güney Afrika’da okuma yazma oranındaki artışın yüksek teknolojili ürün ihracatı ve 

hisse senedi endeksinin Granger nedeni, Hindistan’da okuma yazma oranındaki artışın ortalama 

eğitim ve GDP’nin Granger nedeni, Rusya’da ise okuma yazma oranının ortalama eğitim 

süresinin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır, ayrıca sadece Hindistan’da ortalama 

eğitim süresinin yüksek teknolojinin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 

yandan Çin’de ve Rusya’da GDP’deki artış ortalama eğitim süresi ve okur yazarlık oranının 

Granger nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen en ilginç sonuç ise Turkiye ve 

Brezilya gibi ortalama eğitim süresi, okur yazarlık süresi büyük artış göstermiş ülkelerde GDP, 

yüksek teknolojik ürünler ihracatı ve sermaye piyasalarında büyük artışlar meydana gelen 

ülkelerde değişkenler arasında herhangi bir nedenselliğe rastlanmamış olmasıdır.  Çalışma 

neticesinde ortalama eğitim süresi ve okuryazarlık oranı gelişmekte olan bazı ülkelerde 

ekonomik ve teknolojik gelişmeyi önemli derecede etkilememektedir. 

Anahtar kelimeler: Nedensellik, Brics+T, Eğitim 

Jel Kodları: G30 

Causality Analysis Of The Effect Of Education On The Financial, Technological And Economic 

Development Of Brics+T Countries 
Abstract 

In the study, the effects of educational attaintment level and literacy rate on important 

economic variables such as GDP, Hi-Technology export and Stock Exchange Index were 

investigated of BRICS countries and Turkey by causality analysis. Education is the fundamental 

of the economic development. Today the most important resources is human resources. The 

most valuable investments in information societies are human investments. This work has been 

carried out in order to be able to verify the numerical data of this general idea The main reason 

for the BRICS countries and Turkey to be chosen in the study is that they show striking 

similarities in the technologic and macroeconomic situation and they are competitors with each 

other. The educational attaintment level in each country in the study is the literacy rate, high 

technology exports, GDP and stock index value. The series includes from 1990 to 2016. 

Through the Granger causality test, the causality between the educational attaintment level and 

a literacy rate of each country and other variables was analyzed. According to the results 
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obtained; Literacy rate in South Africa is Granger cause of the Hi-Tech product export and 

stock index, literacy rate in India is Granger cause of the educational attaintment level and GDP, 

literacy rate in Russia is Granger cause of the educational attaintment level, and only in India 

the educational attaintment level is the Granger cause of high technology products export. On 

the other hand, the increase in GDP is the Granger cause of the educational attaintment level 

and literacy rate in China and Russia. The most interesting result in the study is that; Despite 

significant increases occurred in all variables in Brazil and Turkey there is no causality found 

among literacy rate and educational attaintment level and other variables. Namely the 

educational attaintment level and the literacy rate do not affect economic and technological 

development in some developing countries.  

Key Words: Causality, Brics+T, Education 

Jel Codes: G30 
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Otomotiv Sektöründe İşten Ayrılma Niyeti ve Aşırı Rol Yükü İlişkisi 

İsmail Ayhan* 

Neslihan Arslan† 

 

Özet 

 Bu çalışmanın amacı, otomotiv sektörü çalışanlarının işten ayrılma niyeti ve 

aşırı rol yükü algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada Bursa’da otomotiv 

sektöründe 397 çalışana Eylül ve Kasım 2018 döneminde anket uygulanmıştır. 

Çalışmada işten ayrılma niyeti ve aşırı rol yüküne ilişkin ölçeklerden 

yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda işten ayrılma niyetiyle aşırı rol yükü 

arasındaki ilişkinin varlığı kabul edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: İşten Ayrılma Niyeti, Aşırı Rol Yükü, Otomotiv Sektörü 

Jel kodu: J81, M12 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the relationship perception of between turnover 

intention and role overload of the employees of automotive sector. In the study, 397 employees 

in the automotive sector in Bursa were surveyed in September and November 2018. In the study 

ıt’s used turnover intention and role overload scales. As a result of the study it’s accepted there 

was a relationship between turnover intention and role overload. 

 

Keywords: Turnover İntention, Role Overload, Automotive Sector  

Jel codes: J81, M12 
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Sigortacılık ve Bankacılık Sektörlerindeki Uygulamaların Asimetrik Bilgi Bakımından 

Değerlendirilmesi 

Serhat Gözen* 

Özet 

Piyasa ekonomisinin işlerliğini tam olarak sürdürememesi ve mal ve hizmet sunumunda 

aksaklığa neden olmasıyla, devletin ekonomiye müdahale etmesi söz konusu olmaktadır. 

Piyasada mal ve hizmetin sunumu hususunda etkinliğin sağlanamaması ise ‘‘piyasa aksaklığı’’ 

teorisi ile ifade edilmektedir. Piyasa aksaklığına yol açan birçok faktör olduğu gibi bunlardan 

bir tanesi de asimetrik bilgidir. Simetrik bilgi, piyasada alıcı ve satıcı arasındaki işlemlerde 

birbirleri hakkında karşılıklı olarak bilgiye sahip olmasıdır. Eğer bu bilgi karşılıklı değilse, yani 

bir taraf diğeri hakkında yeterli bilgiye sahip değilse, ortaya, ‘‘ asimetrik bilgi’’ adı verilen bir 

piyasa aksaklığı çıkmaktadır. Piyasa sürecinde, satıcıların alıcılar hakkında tam bilgiye sahip 

olmadığı durumlar bulunmaktadır. Öyle ki, sigorta şirketleri, sigorta satın almak isteyen 

bireylerin sağlık durumları hakkında tam bilgiye sahip olmayabilirler. Aynı şekilde, bankalar, 

kredi almak isteyen müşterilerinin mali durumları hakkında yeterli biliye sahip olmayabilirler. 

Bu gibi durumlarda ‘asimetrik bilgi’ adı verilen bir piyasa aksaklığı ortaya çıkacaktır. Bu 

çalışmada asimetrik bilginin ortaya çıkarmış olduğu ahlaki tehlike ve ters seçiş konuları da göz 

önünde bulundurularak, sigorta şirketleri ile bankaların potansiyel müşterileri arasındaki 

etkileşim incelenmektedir. Böylece bu sektörlerde asimetrik bilgi temelinde meydana gelen 

ahlaki tehlike ve ters seçiş faktörlerinin müşteriler için olumsuz etkilerinin olup olmadığı nitel 

çalışma sonucu elde edilen somut bulgularla açıklanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sigortacılık, Bankacılık, Asimetrik bilgi,  Ahlaki tehlike 
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Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: İl Bazında Türkiye Örneği 

(2007-2014) 

Hüseyin GÜVENOĞLU* 

Celil AYDIN† 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de il bazında elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki 2007-2014 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada, elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki dinamik panel nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Dinamik panel 

nedensellik testi sonucunda elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçlar literatürde yer alan geri besleme hipotezini 

desteklemektedir. Bu durumda resmi otoritelerin enerji tüketiminde verimliliği artırmaya 

yönelik uygulayacakları politikalar ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki 

yaratmayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Dinamik Panel Nedensellik Testi 

Jel Sınıflandırması: O13, O40, C23 

The Effect of Electricity Consumption on the Economic Growth: The Case of the 

Provincial Level in Turkey (2007-2014) 

Abstract 

In this study, the relationship between energy consumption and economic growht at the 

provincial level in Turkey is investigated using data over the period of 2007-2014. In the study, 

the relationship between electricity consumption and economic growth was analyzed using the 

dynamic panel causality test. As a result of the dynamic panel causality test, a bi-directional 

causality relationship was determined between electricity consumption and economic growth. 

These results support the feedback hypothesis in the literature. n this case, the policies 

implemented by the official authorities to increase efficiency in energy consumption will not 

have a negative impact on economic growth. 

Key Words: Electricity Consumption, Economc Growht, Dynamic Panel Causality Test. 

Jel Classification: O13, O40, C23 
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Enflasyonun Sanayi Üretim Endeksi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (2008-2018) 

Hüseyin GÜVENOĞLU* 

Celil AYDIN † 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de enflasyonun sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisi 2008Q1-

2018Q3 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada enflasyonun sanayi üretim 

endeksi üzerindeki etkisi Eşik Otoregresif Regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ampirik bulgularına göre enflasyon eşik düzeyi % 8,45 olarak tespit edilmiştir. Bu 

eşik düzeyinin altında bir enflasyon oranı sanayi üretim endeksi üzerinde pozitif etkiye 

sahipken, bu eşiğin üzerindeki bir enflasyon oranı sanayi üretim endeksi üzerinde negatif bir 

etkiye sahiptir. Bu durumda resmi otoriteler uygulayacakları politikaları belirlerken 

enflasyonun eşik düzeyini dikkate almaları gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Sanayi Üretim Endeksi, Eşik Otoregresif Regresyon Modeli 

Jel Sınıflandırması: E31, O40, C13 

The Impact of Inflation on the Industrial Production Index and Economic Growth: The 

Case of Turkey (2008-2018) 

Abstract 

In this study, the impact of inflation on the industrial production index in Turkey has been 

analyzed using the data between 2008Q1-2018Q2. In the study, the impact of inflation on the 

industrial production index  was analyzed using the threshold autoregressive (TAR) model. 

According to the empirical findings of the study, the inflation threshold level was determined 

as 8.45%. The inflation rate below this threshold level has a positive influence on industrial 

production index while an inflation rate above this threshold level has a negative influence on 

industrial production index. In this case, the official authorities should take into account the 

threshold level of inflation in determining the policies they will implement. 

Key Words: Inflation, Industrial Production Index, Threshold Autoregressive Model 

Jel Classification: E31, O40, C13 
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Ekmeği İsraf Etmeme Niyetine Etkisi Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi 

 

Neslihan Arslan* 

Hatice Aydın† 

 

Özet 

Dünyada gıdanın önemli bir bölümü atılmakta ve ihtiyaç fazlası gıdalar yeterince 

değerlendirilememektedir. Bu gıdaların başında ekmek gelmektedir. Ekmeğin aşırı tüketimi 

israf konusunu önemli kılmaktadır. Öneminden dolayı bu çalışmada ekmek israf etmeme 

niyetinde etkisi olduğu düşünülen faktörleri değerlendirmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte 

tüketicilerin ekmek israf düzeyinin ortaya konulması da amaçlanmıştır.  Anket yönteminin 

uygulandığı çalışmada Bandırma’da yaşayan 235 kişiye ulaşılarak artan ekmeği değerlendirme 

alışkanlıkları ölçülmeye ve israfı önlemede etkisi olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sonuçlara göre farkındalık ve alışveriş alışkanlığı dışındaki ahlaki norm, geri dönüş 

alışkanlıkları ve bilgi düzeyi israf etmeme niyetini etkilemektedir. 

Anahtar kelimeler: İsraf, tüketim, gıda, ekmek 

Abstract 

An important part of the food is thrown in the world and the over-demanded foods cannot 

be adequately evaluated. The bread come at the beginning of these foods. Excessive 

consumption of bread makes wastage important. In this study, it is aimed to evaluate the factors 

that are thought to have an effect on the prevention of bread waste. It is also aimed to reveal the 

bread waste level of the consumers. The survey method was applied to 235 people living in 

Bandirma, and the bread habits of increasing bread were measured and the factors that prevent 

waste were tried to be determined. According to the results, the norm, recyling habits and level 

of knowledge other than awareness and shopping habits affect the intention not to waste. 

Keywords: Waste, Consumption, Food, Bread 
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Web Sitesi Değeri ve Web Sitesi Ürün Tutumu Üzerinde Sanal Karakter Görünümünün 

Rolü 

Hatice Aydın* 

  

Özet 

Çevrimiçi alışverişin önemli engelleyicilerinden biri zevkli deneyimlerin yokluğudur. 

Online alışveriş deneyimi yaşamanın yollarından biri sanal karakterlerden yararlanmaktır. 

Sanal karakterlerin cazip ya da uzman görünüme sahip olması, web sitesi değerini ve ürün 

tutumunu etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, online satış firmalarının sanal karakter 

görünümlerinin web sitesi değeri ve web sitesindeki ürünlere yönelik tutumlar üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesidir. Çalışma, online alışveriş yapan tüketicilere yüz yüze anket yoluyla 

uygulanmıştır. Çalışma sonuçları, uzman görünümlü karakterlerin web sitesinin bilgilendirme 

değeri ve çekici görünümlü karakterlerin web sitesinin eğlence değeri üzerinde anlamlı etkisi 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca web sitesinin bilgilendirici değeri web sitesindeki ürünü alma 

yönünde olumlu tutum oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Karakter Çekiciliği, Sanal Karakter Uzmanlığı, Deneyimsel Değer, Bilgi 

Değeri, Tutum. 

Jel Kodları: M1, M2, M3 

The Role Of Virtual Characters’ Apperance on Web Site Value and Web Site 

Product’Attitude 

Abstract 

The significant inhibitors of online shopping are the absence of pleasurable experiences. 

One way to experience online shopping is to take advantage of virtual characters. Attractive or 

expert appearance of virtual characters can affect website value and product attitude. This 

research is aimed to determine the results of using virtual characters as company representatives 

and the effect of them on web site value and attitude about products in web sites. The study was 

applied to consumers who shop online. The data were collected through face-to-face survey. 

The results show that there is an effect of expert virtual characters on informative value of web 

site and attractive virtual characters on entertainment value of web site. In addition, only 

informative value of web site is effective on positive attitude for shopping behaviour on web 

site.   

Keywords: Virtual Characters Attractiveness, Virtual Characters Expertise, Entertainment Value, 

Information Value, Attitude. 

Jel Codes: M1, M2, M3 
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Bütüncül Kanal Stratejisini Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında Değerlendiren 

Çalışmalar ile İlgili Literatür Taraması 

 Hatice Aydın* 

 

Özet 

Çalışmanın amacı, bütüncül kanal stratejisinin genişletilmiş teknoloji kabul modeli 

(UTAUT2) çerçevesinde değerlendiren çalışmalar ile ilgili ulusal ve uluslararası yazını 

incelemek ve bu konuda yapılan çalışmalarda araştırılan değişkenleri ortaya koymaktır. 

Literatür taraması yapılırken akademik veri tabanlarından faydalanılarak bütüncül kanal, omni 

kanal, UTAUT2 genişletilmiş teknoloji kabul modeli gibi kavramlar ve bunların İngilizce dilde 

karşılıkları da kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ana modele eklenebilecek birçok yeni 

değişken olmakla birlikte güven en çok tekrarlanan değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.. Bu 

çalışmanın pazarlama literatüründe omni kanal stratejisini UTAUT2 modeli çerçevesinde 

değerlendiren ilk derleme çalışması olduğu söylenebilir. Bu yönüyle özellikle ulusal yazında 

öncü bir çalışma olması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bütüncül Kanal, Kanal Bütünleşmesi, Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli, Utaut 

2 Teknoloji Kabul Modeli 

JEL Kodları: M1, M2, M3 

A Systematıc Revıew on Omni Channel Strategy that Evaluated by Utaut2 Technology 

Acceptance Model 

Abstract 

The aim of the study is to identify the development of the national and international 

literature on the omni channel strategy within the framework of UTAUT2 technology 

acceptance model and reveal some investigated variables in the studies.  During the literature 

review, concepts such as integrated, omni channel, and UTAUT2 technology acceptance model 

and their English equivalents have been used by academic databases. As a result of the research, 

although there are many new variables that can be added to the main model, trust is the most 

repetitive variable. This study is the first rewiev study about the evaluation of omni channel 

strategy within the framework of UTAUT2 technology acceptance model. In this aspect it is 

particularly expected to be a pioneer study in national literature and increase the importance of 

this issue. 

Keyword: Omni Channel, Channel Integration, Extended Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology Model, Utaut 2 Technology Acceptance Model 

JEL Codes: M1, M2, M3 
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Çevresel Adalet Bağlamında OECD Ülkelerinin Etkinliklerinin 

Değerlendirilmesi 

 
                                                   Ayça Özekin* 

   Fadime Aksoy† 

 

Özet 

Günümüzde toplumların geleceği için çevre, ekonomi ve sosyal konuların bir arada 

gelişim göstermesi gerekliliği savunulmaktadır. Çevresel sorunların giderek daha ciddi hale 

gelmesi, farklı sosyal tabakaların ve bölgelerin farklı derecede çevresel risklere maruz kalması 

çevresel adalet kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavram tüm insanlar arasında 

çevresel faydaların eşit dağılımı ile şimdiki ve gelecek nesiller arasındaki adaletin sağlanması 

anlamına gelmektedir. Özellikle bölgeler arası ekonomik eşitsizlikler arttıkça, çevre adaleti 

kavramı giderek daha belirgin hale gelmiştir. Bu sebeple birçok araştırmacı, kurum ve sivil 

toplum örgütleri tarafından ülkelerin çevresel adalet ilkelerini dikkate alması gerektiği 

savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinin çevresel adalet bağlamında 

etkinliklerinin veri zarflama analizi yardımıyla belirlenmesidir. Böylelikle ülkelerin koordine 

halinde ekonomik ve çevresel gelişmesini kolaylaştırması, çevresel risklerini azaltarak, tüm 

bölgelerin eşit bir şekilde çevresel faydaya sahip olması sağlanabilir. 

 
Anahtar Kelime: Çevresel Adalet, Hava Kirliliği, OECD, Veri Zarflama Analizi 

Jel Kodu: C10, C67, Q50 

Evaluation of Efficiency of OECD Countries in the context of Environmental Justice 

Abstract 

 

Nowadays, it is advocated that environmental, economic and social issues should develop 

together for the future of societies. Environmental problems become more serious, the exposure 

of different social stratum and regions to different environmental risks led to the emergence of 

the concept of environmental justice. This concept means the equal distribution of 

environmental benefits among all people and the provision of justice between present and future 

generations. Especially, as interregional economic inequalities increase, the concept of 

environmental justice has become increasingly more apparent. For this reason, it has been 

argued by many researchers, institutions and non-governmental organizations that countries 

should take into account the principles of environmental justice. The aim of this study is to 

determine the effectiveness of OECD countries in the context of environmental justice using  

data envelopment analysis. Thus, it can be ensured that all regions have equal environmental 

benefits by facilitating the economic and environmental development of the countries in 

coordination and reducing their environmental risks. 

Keywords: Environmental Justice, Air Pollution, OECD, Data Envelopment Analysis 

Jel Code: C10, C67, Q50 

                                                           
* Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ekonometri Bölümü, E-mail: 

aözekin@bandirma.edu.tr 
† Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ekonometri Bölümü, E-mail: 

fcelik@bandirma.edu.tr 

mailto:aözekin@bandirma.edu.tr
mailto:fcelik@bandirma.edu.tr


 

 

Uluslararası Vergi Hukukunda Son Yıllardaki Gelişmelerin Getirdiği Yeni Bir Kavram: 

Vergi Savaşları 

Özgür Biyan* 

Cansu Dilibal† 

Hüda Carda‡ 

Özet 

Küreselleşme politikaları sonucu başlayan döviz ve ticaret savaşları dünya ekonomisinde 

yeni mücadelelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uluslararası ticarette görülen bu kısasa 

kısas yaklaşımlar vergi politikalarını da etkileyerek ülkelerin rekabetçi vergi sistemlerine 

başvurmasına ve uygulamasına sebep olmaktadır. Vergi savaşları olarak adlandırılabilecek bu 

uygulamalar ülkelerin yatırımları ve sıcak parayı çekmek için vergi politika ve sistemlerini 

kullandıkları bir süreci oluşturmaktadır. Vergi savaşları, bir piyasadaki firmalar arasındaki 

rekabete kıyasla döviz savaşlarına ya da ticaret savaşlarına çok daha yakın ve benzer bir 

kavramdır. Özellikle küresel düzeydeki bu sürece Çok Uluslu Şirketler katılmakta, eşitsizliği 

arttıran ve vergi adaletini aşındıran vergi savaşlarının önemli tarafını oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada, uluslararası vergi rekabetine dayanan fakat gerçek mahiyeti bakımından daha farklı 

bir anlama sahip, ticaret savaşlarına daha çok yaklaşan ve vergi hukuku için yeni sayılabilecek 

vergi savaşları kavramı incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşları, Vergi rekabeti, Vergi Savaşları. 

Jel Kodları:H2, K33, K34. 

Abstract 

The wars of foreign exchange and trade, which started as a result of globalization policies, 

caused the emergence of new struggles in the world economy. These brief approaches caused 

to countries to apply competitive tax systems and effect to international trade with tax policies. 

These practices, which can be called tax wars, constitute a process in which countries use tax 

policies and systems to attract investments and cash money flow. The tax wars is a concept 

which much closer and similar to exchange wars or trade wars in comparison with competition 

among the companies. Especially, at global level, multinational corporations (MNC) participate 

in this process and for this reason MNC constitute an important part of the tax war that increases 

inequality anda eroded tax justice. In this study, the concept of tax wars is examined in respect 

of international tax competition and tax law rules. 

Key Words: Trade War, Tax Competition, Tax War. 
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Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları: 2016 Hanehalkı Bütçe 

Araştırmasının Analizi 

Özlem Kuvat* 

Özlem Ayvaz Kızılgöl† 

Özet 

Katastrofik sağlık harcamalarının hane gelirlerinin yaşam standartlarını bozacak oranlara 

erişmesi hanelerin yoksullaşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle katastrofik sağlık 

harcamalarının miktarını etkileyebilen faktörlerin belirlenmesi ve politikaların geliştirilmesinde 

bu faktörlerin değerlendirilmesi hanehalkı refahı için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2016 yılında yapılan Hanehalkı Bütçe Anketi 

mikro verilerine göre katastrofik sağlık harcaması yapan haneler belirlenmiş ve bu hanelerin 

katastrofik sağlık harcamasını etkileyen risk faktörleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu 

faktörler; ekonomik faktörler (hanehalkının sağlık, gıda ve toplam harcamaları ile geliri), 

hanehalkına ilişkin demografik faktörler ve göreceli yoksulluk olarak ele alınmıştır. Katastrofik 

sağlık harcamasının belirlenmesinde iki ayrı yaklaşıma göre lojistik regresyon analizi yapılarak 

modeller kurulmuştur ve hanehalkının katastrofik sağlık harcaması yapma olasılığını etkileyen 

değişkenler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de risk altında olabilecek gruplar 

belirtilmiş ve yoksulluk ile katastrofik sağlık harcamaları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Katastrofik Sağlık Harcamaları, Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları, Lojistik 

Regresyon, Türkiye 

Jel Kodları: I10, I12, I32 

Catastrophic Health Spending in Turkey: 2016 Household Budget Survey Analysis 

Abstract 

The fact that catastrophic health expenditures reach the rates that will disrupt the living 

standards of household incomes can lead to impoverishment of households. For this reason, 

determining the factors that may affect the amount of catastrophic health expenditures and 

evaluating these factors in the development of policies are gaining importance for household 

welfare. In this study, according to microdata of Household Budget Survey conducted in 2016 

by TurkStat, households with catastrophic health expenditure were determined and the risk 

factors affecting the catastrophic health expenditure of these households were tried to be 

determined. These factors are; economic factors (household health, food and total expenditures 

and income), demographic factors related to households and relative poverty. In order to 

determine catastrophic health expenditure, logistic regression analysis was performed 

according to two different approaches, and variables affecting the probability of households' 

catastrophic health expenditure were determined. In conclusion, in Turkey, the group may be 

at risk are outlined and evaluated the relationship between poverty and catastrophic health 

expenditures. 

Keywords: Catastrophic Health Expenditures, Out-Of-Pocket Health Expenditures, Logistic 

Regression, Turkey 
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Türkiye’de Kamu Kesimi Büyüklüğünün Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

Merve Kurt* 

Özet 

Kamu kesimi ya da özel kesimin ekonomideki varlığı ve büyüklüğü, küreselleşmenin 

yoğun olarak yaşandığı günümüzde araştırmacılar tarafından merak edilen konuların başında 

gelmektedir. Zira ülkelerin benimsedikleri siyasal yönetim biçiminden ekonomik özgürlüğe 

kadar birçok faktör kamu kesimi büyüklüğünün şekillenmesinde etkili olmaktadır. Dünyanın 

farklı ülkelerindeki ekonomilerde özel ya da kamu sektörü payı değişiklik göstermekle birlikte 

son yıllarda artan refah devleti anlayışının ve kamunun ekonomideki artan rolünün toplumsal 

refaha ve özellikle bireylerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi konu olarak incelenmek 

istenmektedir. Özellikle sosyal seçim, iktidar politikası gibi çeşitli faktörler sebebi ile kamu 

harcamalarının önü açılmakta ve bu doğrultuda da kamu kesiminin hacmi ve ekonomik etkinliği 

artmaktadır. Bu durumda beklenen etki ise kamu kesimi tarafından uygulanan ekonomi 

politikalarının başta gelirin yeniden dağılımı olmak üzere, yoksulluk gibi çeşitli sosyal ve 

ekonomik sorunların azaltılmasında etkili olmasıdır. Çalışmada TÜİK, Kalkınma Bakanlığı ve 

OECD’den elde edilen veriler kullanılarak Türkiye örnekleminde kamu kesimi büyüklüğü ile 

gelir dağılımı arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda elde 

edilen bulgular, seçilmiş OECD ülkeleri bulguları ile de desteklenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Kamu kesimi büyüklüğü, Gelir dağılımı, Kamu harcamaları, Gelir 

eşitsizliği 
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Bıtcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişkinin Analizi 

Burçay Yaşar Akçalı* 

Elçin Şişmanoğlu† 

     

ÖZET 

Bitcoin, finansal piyasalardaki geleneksel para birimlerine potansiyel bir alternatif olarak 

ortaya çıkmıştır. Temel özelliği dolaşımdaki miktarının bir kişi, grup, şirket, merkezi yönetim 

veya hükümet tarafından değil, bir yazılım algoritması tarafından kontrol edilmesidir. Bitcoin 

merkezi bir kuruluşa bağlı olmadığı için blok zinciri adı verilen bir altyapı kullanır. Bitcoin’in 

başarısı ile birlikte Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar, Litecoin, Ripple, Dash, Monero, Bitshares, 

Dogecoin gibi birçok alternatif kripto para birimi ortaya çıkmıştır. Bitcoin ile aynı tasarım 

yapısına sahip olmakla beraber, farklı bir blok zinciri ağı üzerinde yaşam döngüsünü sürdüren 

bu kripto para birimlerine “altcoin” (alternative coin) adı verilmektedir. Genel olarak 

bakıldığında altcoinler Bitcoin’in rakibi olup onun tarafından sunulamayan özelliklerle pazarda 

yer almaya çalışmaktadır. Altcoinler para arzı, iş ispatı ve güçlü anonimlik gibi özellikleriyle 

birbirlerinden farklılaşmışlardır. Kripto paralar henüz yasal anlamda yaygın kabul görmese de 

yüksek getiri oranı, kolay transferi, işlem maliyetlerinin yok denecek kadar az olması gibi 

nedenlerle işletmeleri cezbeden bir yatırım aracı haline gelmiştir. Günümüze kadar yüzlerce 

altcoin denemesi yapılmış olmakla birlikte bunlardan çok az bir kısmı küçük ölçekli de olsa bir 

pazar başarısı elde edebilmiş, ancak şu ana kadar hiçbiri Bitcoin’in büyüklüğüne ulaşamamıştır. 

Bu çalışmanın amacı Bitcoin ile piyasa büyüklüklerine göre seçilmiş bazı altcoinler arasındaki 

ilişkinin tespit edilmesidir.  
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Bilinçli Farkındalık ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Alan Araştırması 

 

Irmak Arslan* 

Hakan Bektaş† 

 

Özet 

Bilinçli farkındalık; ilk olarak Kabat-Zinn tarafından kişinin hiçbir yargılamada 

bulunmaksızın ve kabullenici bir şekilde, “şimdi ve burada”ya odaklanması olarak 

tanımlanmaktadır. Günümüzde insanların, gündelik hayat içerisinde birçok eylemi, farkında 

olmadan gerçekleştirdiği bir gerçektir. Araba sürerken, yemek yerken veya parkta bir yürüyüş 

yaparken; kişinin dikkatini mevcut duruma vermediği, duygularının ve düşüncelerinin farkında 

olmadığı görülmektedir. Öte yandan, farkında olunmasa da, tüm bu faktörler kişiyi 

olumlu/olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Farkında olunmayanı kontrol etmek mümkün 

değildir. Dolayısıyla bilinçli farkındalık kişiye “sürüklenmek” yerine; bilinçli bir şekilde 

yürüdüğü yola, zihninden geçen düşüncelere ve/veya hissettiklerine odaklanmasını ve farkında 

olmasını söylemektedir. Kişinin bilinçli farkındalığı arttıkça, psikolojik iyilik halinden, stresle 

başa çıkma becerilerine kadar pek çok alanda gelişmeler yaşadığı görülmektedir. Bu çalışmada 

bilinçli farkındalık ile mutluluk arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda 2003 yılında Brown ve Ryan tarafından geliştirilen bilinçli farkındalık ölçeği ile 

1999 yılında Lyumbomirsky ve Lepper tarafından geliştirilen öznel mutluluk ölçeği 

kullanılarak anket yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmaya gönüllülük esasına göre 247 öğrenci 

katılmıştır. Katılımcıların yanıtları incelendiğinde; araştırmanın birim tanımına uymayan, 

çelişkili ve eksik yanıtların bulunduğu belirlenen gözlemler analiz dışında bırakılmıştır. 

Böylelikle çalışmanın örnek büyüklüğü 221 öğrenci olmuştur. Uygulanan regresyon analizi 

neticesinde; bilinçli farkındalık düzeyinde meydana gelen bir birimlik artışın öznel mutluluk 

düzeyinin ortalama 0,3 birim azalmasına neden olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, kişilerin an 

içerisinde yaşadıkları içsel ve dışsal süreçlerin farkında olması, mutluluk için yeterli bir etken 

olmadığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bilinçli farkındalık temelli 

müdahalelerle terapötik uygulamaların mutluluk için bir gereklilik olduğuna işaret etmektedir. 

Beklenenin aksine, bilinçli farkındalıkla mutluluk arasında saptanan zıt yönlü ilişki, çalışmanın 

gerçekleştirdiği zamanda var olan ancak değerlendirilmemiş bir faktör etkisiyle de ortaya 

çıkmış olabilir. Dolayısıyla gelecek çalışmalarda katılımcıların depresyon, anksiyete, 

mevcut/geçmiş psikolojik rahatsızlıklar gibi bilgilerinin de sorgulanmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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Müşteri Bağlılığının Tekrar Satin Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması 

Hakan Bektaş* 

 

Özet 

 Bireyin, mevcut durumunu ve olası koşullarını göz önüne alarak, aynı marka bir malı 

ya da hizmeti tekrar satın alma yönündeki yargısı, işletme yöneticileri için önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda, tekrar satın alma niyetini etkileyen önemli faktörlerden biri müşteri bağlılığıdır. 

Literatürde bağlılık, değerli bir ilişkiyi devam ettirebilmek için kalıcı bir arzu olarak 

tanımlanmaktadır. Öte yandan, müşteri bağlılığı; duygusal bağlılık, normatif bağlılık, 

ekonomik bağlılık, zoraki bağlılık ve alışılmış bağlılık boyutlarından oluşmaktadır. Bu 

çalışmada müşteri bağlılığının tekrar satın alma niyeti üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın 

evrenini, yükseköğretim kurumlarının diploma programlarına kayıtlı ve belirlenen marka cep 

telefonunu kullanan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında tesadüfi olmayan 

örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme kullanılarak anket yoluyla veri toplanmıştır. 

Katılımcıların yanıtları incelendiğinde; araştırmanın birim tanımına uymayan, çelişkili ve eksik 

yanıtların bulunduğu belirlenen gözlemler analiz dışında bırakılmıştır. Böylelikle çalışmanın 

örneklemi 124 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmada en küçük kareler yöntemi kullanılarak çoklu 

doğrusal regresyon modeli tahmin edilmiş ve klasik regresyon modelinin varsayımları 

incelenmiştir. Söz konusu modelin; istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmış ve belirginlik 

katsayısı 0,65 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; duygusal bağlılık ve 

alışılmış bağlılık değişkenlerinin tekrar satın alma niyeti üzerine etkisi tespit edilmiştir. 
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Yerel Yönetim Çalışanlarında Etik Algısı Üzerine Bir Araştırma 

Murat Şeker* 

Hakan Bektaş† 

 

Özet 

Bu çalışmada Forsyth'ın hazırlamış olduğu etik pozisyon ölçeği kullanılarak İstanbul’daki 

belediye çalışanlarının tutumları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında tablet destekli yüz yüze 

anket tekniğiyle; gönüllülük esasına göre toplam 202 belediye çalışanından veri toplanmıştır. 

Veri kümesinden hareketle; faktör analizi yöntemi kullanılarak ölçme aracının geçerlilik ve 

güvenilirlik özellikleri incelenmiştir. Ardından belediye çalışanlarının Forsyth’ın etik pozisyon 

ölçeğinin boyutları açısından sırasıyla cinsiyet, yaş, eğitim ve çalışma süresi değişkenlerinin 

yanıt düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir olup olmadığı hipotez testleriyle 

sınanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; eğitim seviyesi yükseldikçe etik ilkelere yönelik 

bilincin arttığı gözlenmiştir. 
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Keynesyen Düşüncenin Ekonomik Kurama Getirdiği Yenilikler 

Dilek Şahin*    

Savaş Durmuş† 

Özet 

İktisadi akımlar tarihsel gelişim süreci içerisinde ortaya çıkmış ve ekonomideki aksaklıkları 

gidermeye çalışmışlardır. KeynesyenMakro İktisat da 1929 yılında ortaya çıkan ve bütün ekonomileri 

derinden etkileyen büyük dünya bunalımının aksaklıklarını gidermeye çalışan ekonomik bir kuramdır. 

Bu çalışmadaKeynesyen ekonomik düşüncenin ekonomik kurama getirdiği yenilikler ve Yeni 

Keynesyen ekonomik düşünce üzerinde durulmuştur. Keynes Klasik Makro İktisat Okulunda makro 

sorunlar üzerinde durmuş, Say Yasasını sorgulamış ve çürütmeyi başarmış, tam istihdamı özel bir durum 

olarak incelemiş ve devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunarak ekonomiye 5 önemli 

katkıda bulunmuştur. Yeni Keynesyenler, Keynesyen iktisadı yeniden formüle ederek Keynesyen 

ekonomik düşüncenin eksikliklerini gidermeyi amaçlamaya çalışan heterojen bir iktisatçı grubunu 

nitelemektedir. Geleneksel Keynesyen yaklaşımın ekonomilerde yaşanan stagflasyon sorunu başta 

olmak üzere kredi katılıkları, eksik bilgi, öğrenme, işsizlik gibi problemlere çözüm getirememesi 

üzerine Yeni Keynesyen İktisatçılar bu düşünceye bir takım eklemeler ve değişiklikler yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Keynesyen Düşünce, Yeni Keynesyen Ekonomi 

Jel kodu: E12, E13, B5  

Innovations In Economic Theory Brought By Keynessian Thought 

Abstract 

Economic trends emerged in the process of historical development and tried to resolve the 

problems in the economy. Keynesian macroeconomics is an economic theory that emerged in 1929 and 

tried to overcome the problems of the big world crisis which deeply affected all economies.In this study, 

Keynesian economic thought brought to economic theory and New Keynesian economic thought has 

been emphasized. Keynes focused on macro problems in the Classical Macroeconomics School, 

questioned Say Law and succeeded in refuting it, examined full employment as a special case and made 

five important contributions to the economy by arguing that the state should intervene in the 

economy.The new Keynesians characterized as a heterogeneous group of economists who seek to 

address the shortcomings of Keynesian economic thought by reformulating Keynesian economics. New 

Keynesian economists have made a number of additions and changes to this idea since the traditional 

Keynesian approach had not been able to solve problems such as credit rigidities, incomplete 

information, learning and unemployment. 

Key Words: Economy, Keynesian Thought, New Keynesian Economics 
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Türkiye’de Gelir Dağılımını Etkileyen Değişkenler İçin  

En Uygun Regreyon Denkleminin Belirlenmesi  

Selcan Ünal* 

Özet 

Gelir dağılımı, “bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal 

gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesini” ifade eder. Kişisel gelir dağılımının 

ölçülmesinde iki temel ölçüt kullanılmaktadır. Bunlardan biri Lorenz Eğrileri diğeri ise Gini 

katsayısıdır. Ekonometrik model ve analizlerde Lorenz eğrilerinden çok Gini katsayısı 

kullanılabilir. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Gini katsayısı 1`e yaklaştıkça gelir 

dağılımında eşitsizlik artmakta, sıfıra yaklaştıkça da eşitsizlik azalmaktadır. Bir ülkenin yıllar 

itibariyle Gini katsayıları ile makroekonomik ve sosyal göstergeleri arasında ilişkiler kurularak 

değişkenler arasındaki etkileşim ölçülebilmektedir. Bu bağlamda Gini katsayısı bağımlı 

değişken olarak kabul edilerek, iktisadi büyüme oranı, enflasyon oranı, toplam borç 

stoku/GSYİH, iç borç stoku/ GSYİH, dış borç stoku/ GSYİH, kişi başına gelir, işsizlik oranı, 

kamu harcamaları/GSYİH, Eğitim harcamaları/GSYİH gibi iktisadi göstergeleri bağımsız 

değişken olarak ele alıp, bağımlı değişken olan gelir dağılımını en iyi açıklayan bağımız 

değişkenleri bulup, makale de en uygun regresyon denklemini belirlemek hedeflenmektedir. 
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The Effect of Interest Rates on Profitability of Banks in Turkey 

Hale Kırer Silva Lecuna* 

M.M. Tuncer Çalışkan† 

 

Özet 

 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 effect of interest rates on 

the profitability of banking sector in Turkey for the years between 2005-1 and 2018-2 on 

quarterly basis. We gather the data from The Central Bank of the Republic of Turkey and The 

Banks Association of Turkey. In this context we take return on assets (ROA) and returns on 

equity (ROE) as bank profitability indicators; and bank lending rates as proxy for interest rate. 

Linear regression model is employed to analyze the data. 
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Qualitative Developments in Teartiary Education in Turkey 

Kazım Ar* 

 

Özet 

 

In this study, quantitative developments in higher education of Turkey during the Republic 

period from 1933 to date are demonstrated. Education is a crucial factor to build and sustain the 

future of a country and it stands at the center for sustainable development. Investing in 

education especially on higher education, is essential for growth and employment as a more 

skilled and well-educated workforce will support further productivity gains, innovation and 

wealth. As a result of the reforms by the newly established republican administration system, 

Turkey set up its higher education policies in 1933 when only one university existed. The 

number of universities increased gradually until 1982, 19 state universities mostly in different 

locations across the country. In 1982, a radical change occurred in the policies of higher 

education as a result of the reforms run by the military coup administration. This change leads 

to setting up 8 new universities as well. Turkey has promoted a rapid expansion of universities 

since 1992, establishing 129 state and 77 private or foundation universities throughout the 

country at a very high growth rate. Not only has the number of universities boomed, but also 

the number of students, academic and administrative staff, and building or facilities boomed in 

recent decades. The overall quantitative growth of universities has also brought economic and 

demographic changes. In conclusion, in a period of 80 years, the quantitative developments in 

higher education of Turkey are at the peak. More quantitative development does not seem 

probable. However, qualitative growth remains as a key issue ahead to the tertiary education. 
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BIST30 Verilerinin R Programlama Dili İle Zaman Serisi Analizi 

Ufuk Çelik* 

 

Özet 

BIST30 endeksi Türkiye Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri ile işlem hacmi 

en yüksek olan 30 şirketin hisse senedinin ortak performansının ölçülmesiyle oluşmuştur. Bu 

çalışmada 01.01.2010 ile 29.11.2018 tarihleri arasındaki BIST30 verilerinin şirket bazında 

zaman serisi analizi sırasıyla son 240, 120, 60, 30 ve 7 günlük tahminlenmesi ARIMA modeline 

göre R programlama dili kullanılarak yapılmıştır. Örnek olarak alınan BIMAS endeksi 7 günlük 

test verilerinin tahminlemesinde Kök Ortalama Hatası diğer günlük tahminleme verilerine göre 

daha düşük çıkmıştır.  
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