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Davetli Tebliğ: 

 

MUTLULUK EKONOMİSİ 

Doç.Dr. Murat ŞEKER1 

Her insan için hayatın gayesi olan mutluluk, birçok bilim dalının ilgisini çekmiş, ilk 

zamanlardan bugüne mutlu olmanın ve mutluluğu etkileyen faktörlerin neler olduğu 

tartışılagelmiştir. Mutluluk kavramı, Aristo’dan Farabi’ye, Sokrates’ten Democritus’a 

çoğu filozofun daha bilimin ilk adımlarında incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. 

Yüzyıllardan beri açıklanmaya çalışılan mutluluk kavramı, zaman içinde psikoloji başta 

olmak üzere, tıp, sosyoloji, siyaset ve toplum bilimleri alanlarında irdelenmiş ve 1970’li 

yıllardan itibaren iktisat biliminin de ilgi alanına girmiştir. İlk başlarda iktisat biliminde 

çok fazla rağbet görmeyen bu alan, Davranışsal İktisat alanındaki gelişmelerle birlikte 

daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Kişiyi mutlu eden iktisadi faktörler nelerdir, 

bu faktörler herkes ya da her toplum için aynı mıdır, zaman içinde değişim göstermekte 

midir soruları, iktisat ile mutluluk kesişiminin olgunlaşmasını sağlamıştır. Bu ilişki 

1974 yılında Richard Easterlin’in kaleme aldığı makale ile somutlaşmış ve literatürde 

“Easterlin Paradoksu” olarak yerini almıştır. Paradoksun özünde artan gelirin her zaman 

mutluluğu artırmadığı; yüksek gelire sahip ülkelere kıyasla bazı düşük gelirli ülkelerde 

mutluluk oranının daha yüksek olduğu sonucu yatmaktadır. Bu paradoksun literatürde 

yer edinmesiyle birlikte paradoksu irdeleyen birçok araştırma yapılmış ve sonuçları 

tartışılmıştır.  

Bu alandaki çalışmalar; özellikle 2000’li yıllarda görülen artış sonucunda “mutluluk 

ekonomisi” başlığı altında değerlendirilmeye başlanmıştır. Mutluluk ekonomisi, 

mutluluk ile gelir, tüketim, tasarruf gibi ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı çok disiplinli bir sahadır. Mutluluğu etkileyen makro ve mikro ölçekteki 

iktisadi faktörler konunun incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi açısından 

önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında kişinin geliri, tüketim eğilimleri, tasarrufları 

gibi mikro ekonomik faktörler ile ülkenin büyüme oranı, kişi başına düşen gelir miktarı, 

işsizlik ve enflasyon oranları gibi makroekonomik faktörler de mutluluk seviyesini 

çeşitli açılardan etkilemektedir. Öte yandan, mutluluğun belirleyicileri arasında ülkede 

uygulanan kamu harcamaları, gelir dağılımı, vergi gibi kamu ekonomisi alanındaki 

politikaların yer alması, mutluluğun bir kamu politikası amacı olarak hükümet 

programlarına yansımasına neden olmaya başlamıştır.  
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Davetli Tebliğ: 

 

ORTA GELİR TUZAĞI 

Yard. Doç. Dr. Arif SALDANLI2 

 

İlk kez Indermit Gill, vd. (2007) tarafından hazırlanan “An East Asian 

Renaisance Ideas for Economic Growth” başlıklı raporunda ekonomi literatürüne giren 

Orta Gelir Tuzağı günümüzde oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Temel iktisadi 

hedef olarak belirlenen İktisadi büyüme ve refah artışında, düşük gelirli ülkelerin 

göreceli kolay ve hızlı bir şekilde orta gelirli ülke düzeyine geçebildikleri ancak orta 

gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine geçişin daha zor ve uzun süreceği ileri 

sürülmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda orta gelir düzeyinin belirlenmesinde niteliksel 

faktörler (Bebek ölüm oranı, kişi başı yeşil alan vb ) belirlerken, bazı çalışmalarda ise 

kişi başına düşen GSMH kriteri kullanılmaktadır. 

 

Yapılan çalışmaların genelinde Türkiye orta gelir düzeyinde ülkeler arasında 

kabul edilirken, mevcut durum itibari ile orta gelir tuzağı içerisinde görülmemektedir. 

Ülkemiz açısından orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyine geçebilmek ve orta gelir 

tuzağına yakalanmamak için AR-GE faaliyetlerine verilen önemin arttırılması, katma 

değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatına yönelik politikalar geliştirilmeli ve eğitim 

sisteminin buna uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.  
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3 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

 

SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ KADINLARIN DOĞURGANLIK 

DÜZEYİNİN GÖÇ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: 

SULTANGAZİ VE BAĞCILAR ÖRNEĞİ 

 

Gizem KAYA3 

 

Bu çalışmada 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle zorunlu göçe itilen ve 

Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınların, bu durumdan nasıl etkilendikleri araştırılacaktır. 

 

Dolayısıyla çalışmanın anakütlesini Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar oluşturmakta olup; 

anakütle çerçevesinin büyüklüğü ve coğrafi dağılımı dikkate alındığında, örneklem; İstanbul ile 

sınırlandırılmıştır. İstanbul özelinde ise, sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Bağcılar ve 

Sultangazi ilçelerine odaklanılmıştır. Çünkü bu ilçeler, İstanbul’un diğer ilçelerine oranla daha 

fazla Suriyeli nüfusa sahiptir. Görüşmeler mülakat tekniği ile gerçekleştirilecek olup, hedef 

kitleyi iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriye’li kadınlar ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı Türk kadınları oluşturmaktadır. Bahsedilen iki kitleyle gerçekleştirilen mülakat 

sonucunda göç psikolojisinin doğum oranına etkileri araştırılacaktır. Mülakatın iki farklı 

kesimle gerçekleştirilmesinin nedeni, göç halinde olan topluluklardaki doğum oranları ile göç 

halinde olmayan toplulukların doğum oranlarının birbirinden farklı olduğunu ortaya koymaktır. 

Hipotez göç psikolojisinin doğum oranlarını etkilediği üzerine kurulacaktır. Hipotez sonucunda 

da göç psikolojisinin doğum oranlarında artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılacaktır. 

Bu sonuç, mülakat yapılacak olan örnek kütleye yöneltilen sorularda göç psikolojisinin ortaya 

çıkardığı cevaplar ile elde edilecektir. Mülakatta yapılan görüşmelerde, mülakat yapılan 

kadınlara Suriye’de geçim kaynaklarının ne olduğu, hangi mesleği yaptıkları, Türkiye’ye 

geldikten sonra hangi meslek ile hayatlarını sürdürdükleri, savaşta kaç yakınını yitirdikleri, 

salgın hastalık riski bulunan bireylerin hanehalkı içinde yer alıp almadıkları, kaç çocuğa sahip 

oldukları, kaç çocuğunun Suriye doğumlu kaç çocuğun Türkiye doğumlu olduğu, çocukların 

yaşlarının ne olduğu, Suriye ve Türkiye’de doğurdukları çocukların canlı doğum ağırlıkları gibi 

sorular yöneltilecektir. 

 

Bu mülakatta her iki kitleye doğurganlıkla ilgili bireysel fikirleri sorulacak ve aradaki göç 

faktörünün yarattığı fark psiko-sosyal açıdan, mevcut istatistik bilgilerde kullanılarak analiz 

edilmeye çalışılacaktır. Bu bireysel görüşmeler sayesinde Suriyeli kadınların göç durumundaki 

doğurganlıklarında meydana gelen değişim daha derinlemesine incelenebilecek ve kritik olarak 

görünen noktalarda gereken önlemler alınması sağlanarak gelecekte oluşabilecek risk 

potansiyeli asgariye indirilecektir. Yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar göç 

durumundaki insanlara verilmesi gereken eğitimin gerekliliğini, gerekliyse nasıl ve hangi yönde 

eğitimler verilmesi gerektiğini gözler önüne serecektir. Eğitimin ve modernleşmenin doğum 

oranları üzerindeki etkisi de göz önüne alınırsa, Türkiye’nin kısa bir sürede sağlam bir politika 

belirleyip bu politikalar üzerinden göçmenlerin doğum oranlarını kontrol altına alması ancak 

belirlenecek politika doğrultusunda verilecek eğitimle mümkün olacaktır. 

 

Sonuç olarak; doğurganlık her ne kadar bireysel tercihlere bağlı olsa da yapılacak bu mülakatlar 

sonucu elde edilecek toplumsal veriler, ülke politikası ve kamu güvenliği de  göz 

önüne  alınarak incelenmeli, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilecek 

eğitim politikaları belirlenmelidir. 

                                                                 
3 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Lisans 3. sınıf 

E-posta: gizemkaya96@hotmail.com 
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FİNANSAL OKURYAZARLIK: KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Ali ÇİLESİZ4, Birsen Ecem EREN5, Sevda TERZİ6 

 

Bu çalışmada Kastamonu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçları kullanılarak öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri analiz edilecektir. 

Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal araçları ve kavramları anlamaları, 

karşılaşabileceği finansal tehditleri ve fırsatları değerlendirirken elde ettikleri gelirler 

ile rasyonel seçimler yaparak bütçelerini yönetmeleri ve finansal durumlarını daha iyi 

hale getirebilmek için bu seçim kararlarını alırken nerelerden destek alabileceklerini 

bilmeleridir. Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi, bireysel 

tasarruflarının artmasını sağlar, ayrıca bireylerin sağlıklı finansal karar verebilmesi 

açısından önemlidir. Mikro ekonomik düzeyde alınan bu yatırım ve tasarruf kararlarının 

makro düzeyde yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile doğrudan ilişkisi vardır. 

Çalışmanın amacı finansal okuryazarlığın;  cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, aile 

eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi ve öğrencinin genel not ortalaması ile İlişkili olup 

olmadığını saptamaktır. Çalışmanın analiz kısmında nicel yöntemler kullanılarak bu 

ilişkiler test edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme A.B.D., Yüksek Lisans 

E-posta: ali.cilesiz@ogr.iu.edu.tr 
5 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme A.B.D., Yüksek Lisans 

E-posta: b.ecemeren@gmail.com 
6 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme A.B.D., Yüksek Lisans 
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OYUN TEORİSİ PORTFÖY OPTİMİZASYONU: FİNANSAL PİYASALARDA 

BİR UYGULAMA 

 

Vesile ŞAHİNKUL7, Merve DEMİRCİ8, Tamer EREN9 
 

Günümüz koşullarında piyasalarda yaşanmakta olan krizlere yapısal sorunlar da 

eklenince yatırım sektörü olumsuz etkilenmektedir. Ekonomideki büyüme; toplumsal 

hayatı etkilemekte özellikle de ülke ekonomilerinin başlıca sorunu olmaktadır. Ülke 

ekonomileri karşılaştıkları sorunları azaltmak amacıyla yeni yatırımlar yapılmaktadır. 

Bu yatırımlar için yeterli fon sağlanmalı, düşük risk ve yüksek getiri doğrultusunda en 

uygun finansal araçlar ile değerlendirme yapılmalı ve küresel ekonomi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Çalışmanın konusu, risk minimizasyonu ile kâr maksimizasyonunu sağlamak amacıyla 

2012-2016 yılları arası çeşitli finansal araçların verileri derlenip rekabet piyasasında 

getirileri hesaplanarak optimal portföy oluşturması problemidir. Çalışmada iki kişili 

sıfır toplamlı oyun teorisi yöntemi kullanılıp; Altın, İMKB 30, Dolar,  Euro yatırım 

araçlarının tahmini getirileri Lindo paket programı ile hesaplanmıştır. Böylelikle 

yatırımcının kârını maksimize edecek optimal portföy oluşturulmuş ve portföy 

yönetimine teorik ve alternatif bir bakış açısı kazandırılmıştır. Bu sayede yatırımcının 

rekabet ortamında riskini minimize edip karını da maksimize edebilecek strateji 

seçimini yapabilmesi dolayısıyla rekabet ortamında piyasada varlığını sürdürebilmesi 

sağlanabilecektir. 

  

                                                                 
7 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans 4. sınıf 

E-posta: v-sahin-0694@hotmail.com 
8 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans 4. Sınıf 

E-posta: mervedemirci68@gmail.com 
9 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Doc.Dr. Tamer EREN 

E-posta: tamereren@gmail.com 
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TR33 BÖLGESİNDE UYGULANAN YATIRIM DESTEK VE TEŞVİKLERİN 

SEKTÖREL ANALİZİ 

 

Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Celaleddin İBİŞ 

 

Küresel ekonomik sistemde ekonomik birimlerin karşı karşıya kaldığı en 

önemli durum rekabettir. Artan rekabet başta ekonomik yapı olmak üzere tüm 

ekonomik birimleri yönlendirici konumda bulunan devletleri ve hükümetleri 

yakından ilgilendirmektedir. Böyle bir ekonomik ortamda devletin ekonomiye 

müdahale araçlarından biri olan mali teşvikler başat bir rol oynamaktadır. Başka bir 

ifadeyle, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik refahı artırmak 

ve özellikle de bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan kaldırmak 

için mali teşviklerin bir politika aracı olarak uygulandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda ülkemizde de hem yabancı yatırımı ülke ekonomisine kanalize etmek hem 

de bölgesel farklılıkları gidermek için çeşitli teşvik uygulamaları bulunmaktadır. 

TR33 bölgesi de bu minvalde yatırım teşviklerinin gerçekleştirildiği Afyonkarahisar, 

Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan bölgemizdir. Çalışmamızda öncelikle 

TR33 bölgesinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan yatırım teşviklerinin 

genel çerçevesi hakkında bilgi verilmiştir. Devamında ise çalışmanın nihai amacı 

olan TR33 bölgesinde gerçekleştirilen bu yatırım teşviklerinin sektörel olarak hangi 

sektörde yoğunlaşıldığı, sektör belirlenirken göz önünde bulundurulan hususlar ve 

bu teşviklerin sektöre ve bölgeye olan etkisi analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mali teşvikler, Rekabet, TR33 bölgesi 
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ENFLASYONUN MAKOEKONOMİK BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE VE 

ARJANTİN ÖRNEĞİ 

 

Merve Pelin ÇETİN10 

 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon günümüz 

ekonomilerinin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Belirli seviyedeki enflasyon 

ekonomik büyüme için gerekli olsa da yüksek düzeydeki enflasyon artışları ekonomik 

birimleri tedirgin etmekte olduğu için ekonomistler etkin enflasyon politikaları 

geliştirmeye çabalamaktadırlar. Bu araştırma, Türkiye ve Arjantin ekonomileri için 

enflasyonun belirleyenlerini En Küçük Kareler yöntemi ile 1990-2014 dönemini 

kapsayan bir veri setini kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ilgili 

literatür incelenerek enflasyonun potansiyel belirleyenleri olarak döviz kuru ve para 

arzı, ekonomik büyüme, işsizlik ve bütçe açıkları seçilmiştir. Yapılan regresyon 

analizine göre Türkiye Ekonomisinde cari denge ile enflasyon arasında pozitif yönlü 

ilişki bulunurken Phillips Eğrisinde de ifade edildiği gibi enflasyon ile işsizlik arasında 

negatif yönlü ilişki gözlemlenmiştir. Diğer belirleyenler ise istatistiksel olarak anlamsız 

bulunmuştur. Arjantin Ekonomisinde ise para arzındaki artışların enflasyon üzerinde 

azaltıcı etkiye sahip olduğu gözlemlenirken diğer değişkenler istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilecek bulgular ile enflasyonun 

belirleyenlerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin ortaya konulması ve politika 

yapıcılara yol gösterilmesi hedeflenmektedir. 

  

                                                                 
10  
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BÜYÜK VERİ VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİĞİ 

 

Sadullah ÇELİK11 

 

 Büyük Veri ve veri analizi ulaşım, elektrik, sağlık, eğitim, havacılık, ve 

perakende gibi birçok alanda küresel çaplı büyük değişimlerin yaşanmasını sağladı. 

Bugün birçok şirket, banka ve kamu kuruluşu her gün çeşitli kaynaklardan gelen: finans, 

mobil, sağlık, işlem, müşteri araştırma ve sosyal medya verisi gibi birçok veriyi veri 

tabanlarında işleyebiliyor. Bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve online veri 

kaynaklarına anında erişilebilmesi yeni nesil güçlü araçların ortaya çıkmasına sebep 

oldu. Bu gücün analitik araçlar ile birleştirilmesiyle araştırmacılara ve ticari 

kullanıcılara daha önce erişilemeyen veya kullanılamayan büyük verileri setlerini 

kullanma imkanı sağladı. Bugün işletmeler ve hükümetler metin analizi, makine 

öğrenimi, tahmini analiz, veri madenciliği, istatistik, doğal dil işleme ve görselleştirme 

gibi teknikleri kullanarak, daha önce kullanılmamış büyük miktardaki mevcut kurumsal 

verileri analizler ederek yeni anlayışlar kazanmakta ve daha iyi ve hızlı kararlar 

alabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle Büyük Veri konusu hakkında genel bilgiler 

verilecektir. Daha sonra Tableau programı yardımıyla görselleştirme tekniği 

kullanılarak büyük veri setleri analiz edilecektir. Sonuç olarak yeni gelişen teknolojik 

araçlar bugün artık bize verilerin tamamını kullanma imkanı sağlayarak daha önceleri 

sınırlı miktardaki veri ile göremeyeceğimiz birçok ayrıntıyı görmemize olanak sağladı. 

  

                                                                 
11 Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik A.B.D., 
Ekonometri Programı, Doktora 4. Sınıf. 
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TÜRKİYE’DE HETERODOKS PARA POLİTİKALARI 

 

Yasin Enes AKSU12, Ensar YILMAZ13 

 

Küresel finans krizi sonrası dönem, dünyada merkez bankacılığı uygulamaları 

çerçevesinde dönüm noktası olarak öne çıkmaktadır. Kriz öncesi dönemde merkez 

bankacılığı uygulamaları düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını sürdürmek 

çerçevesinde birleşmekteydi. Ancak krizle birlikte küresel olarak yaşanan güven 

bunalımı ve yükselen işsizlik oranları dolayısıyla yaşanan deflasyonist süreç, gelişmiş 

ülkelerde faizlerin sıfır düzeyine çekilmesine ek olarak, doğrudan parasal genişlemeyle 

ekonomilerin toparlanmaya çalışıldığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 

krizden çıkış politikaları çerçevesinde; merkez bankacılığı uygulamaları gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde 

enflasyon amaç haline gelirken, gelişmekte olan ülkeler parasal genişlemeyle artan 

sermaye akımlarına karşı ülkelerinde fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da 

sağlayıcı tedbirler almaya yönelmişlerdir. Bunun sonucunda, tüm dünyadaki merkez 

bankaları geleneksel para politikası araçlarına ek olarak heterodoks para politikası 

araçlarının da bulunduğu politika setleri oluşturmaya, uygulamaya başlamıştır. 

Bu bağlamda; bu çalışmada, Türkiye’de heterodoks para politikası uygulamalarının 

etkinliğini analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, dünyadaki heteredoks para 

politikası uygulamaları ülkeden ülkeye incelenmiş, politikaların dizaynı ve 

uygulanması konusunda ülkeler arasında ciddi farklılıklar oluştuğu görülmüştür. 

Türkiye’de hetorodoks para politikası uygulamalarının reel aktivite üzerinde etkinliği 

yapısal vektör otoregresyon (SVAR) metodolojisi çerçevesinde ampirik olarak 

sorgulanmış, model bulguları ışığında Türkiye’de uygulanan heterodoks para 

politikalarının ekonomide doğrudan reel etkiler oluşturmaktan uzak olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

  

                                                                 
12 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Yüksek Lisans 

E-posta: y.enesaksu@gmail.com 
13 Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. 

E-posta: ennsar.yilmaz@gmail.com 
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TEKSTİL TELEFLERİNİN GERİ KAZANIMINDA TERSİNE LOJİSTİK 

UYGULAMALARI VE ÇEVRE MUHASEBESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY14, Yılmaz UĞURCAN15 

 

Bu çalışmada tekstil telefleriyle ilgili olarak tersine lojistik faaliyetler ile çevre 

muhasebesinin ilişkisi ve önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmada bu kavramların 

önemi üzerinde durulurken üç farklı araştırma sorusu oluşturulmuştur. Bu sorulardan 

ilki “tersine lojistik faaliyetleri kaynakların etkin kullanımını ve kaynakların 

sürdürülebilirliğini ne ölçüde etkileyebilir” ikinci soru, “sürdürülebilirlikte işletmelerin 

çevresel duyarlılığının boyutu nedir?” ve son soru ise “çevre muhasebesi uygulamaları 

işletmelerin çevresel hesap verebilirliğini ve işletmelerin çevresel etkilerinin 

raporlanmasını kolaylaştırabilir mi?” sorusudur. Bu sorulara tersine lojistik kavramı ve 

çevre muhasebesi ile ilgili terminolojik açıklamalardan hareket ederek mevzuattaki 

uygulamalar aracılığıyla tekstil teleflerinin geri kazanımı örneği üzerinden cevap 

aranacaktır. Çalışmanın araştırma evreni olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 

(UOSB) tekstil teleflerinin geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren 60 geri dönüşüm 

firması, yıllık 350 bin ton tekstil telefi ve 150 bin ton pet şişeyi elyafa dönüştürerek 

iplik üretiminde kullanılan elyaf hammaddesini üretmektedir. Uşak Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki bu geri dönüşüm faaliyetleri ülke ekonomisine yıllık yaklaşık olarak 1 

milyar Dolar katkı sağlamaktadır. Çalışmanın, ekonomik katma değeri yüksek olan geri 

dönüşüm sektörünü tersine lojistik faaliyetleri ve çevre muhasebesi boyutları ile ele 

almasından dolayı literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  

                                                                 
14T.C.Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor,                

e-posta: aysenur.altinay@usak.edu.tr 
15T.C.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi,                                

e-posta: yilmazugurcan2@gmail.com 

mailto:aysenur.altinay@usak
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KOBİLERDE HALKA AÇILMANIN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: 

BİST GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASINDA BİR UYGULAMA 

 

Bilal KESEN16, Mehmet Nuri SALUR17, Mustafa Nihat DEMİRCİ18 

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) kavramı hemen hemen tüm ülkelerde 

kullanılan bir kavramdır. Kavramın ifade ettiği büyüklük; ekonomiye, sanayileşme 

düzeyine, pazarın büyüklüğüne, sektöre ve kullanılan üretim yöntemine bağlı olarak 

ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Bugünün bütün büyük firmalarının, birçok 

riskli girişimin, yeniliğin ve patentin arkasında KOBİ’ler vardır. Bu işlevleri ve 

ekonomideki önemli rolleri, görece güçsüz yapı ve sahip oldukları düşük imkânlar ile 

birleştirildiğinde, KOBİ’lerin desteklenmesi tüm ekonomilerde geçerliliğini hala 

korumakta olan bir konudur ve birçok ülkede bu konuda çeşitli programlar 

uygulanmaktadır. Bu bağlamda KOBİ’lere hitap eden menkul kıymet borsalarının 

oluşturulması ve KOBİ’lerin bu sermaye piyasalarından yararlanmalarının teşvik 

edilmesi de büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de bu konuda 2011 yılında, gelişme 

ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin paylarını halka arz etmek suretiyle sermaye 

piyasalarından uzun vadeli ve geri ödemesiz kaynak temin edebilmelerini sağlamak 

amacıyla Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) adında bir sermaye piyasası 

oluşturulmuştur. Mevcut finansman yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda 

alternatif bir finansman kaynağı olarak halka arz, KOBİ’lerin sadece finansal değil aynı 

zamanda örgütsel yönden de kronik sıkıntılarını ortadan kaldırabilecek bir potansiyele 

sahiptir. KOBİ’ler halka arz ile hem kurumsal yapılarını güçlendirerek kurumsal 

yönetime geçişi sağlayacak hem de bu kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri 

oranda büyümelerinin önündeki en büyük engel olan finansmana erişim sorununu 

aşacaktır. 

 

Çalışmamızda, tüm bu anlatılanlar doğrultusunda öncelikle KOBİ tanımı yapılarak 

BİST-GİP hakkında bazı bilgilere yer verilmiştir. Uygulama aşamasında ise BİST-

GİP’te işlem gören KOBİ’lerin halka açıldıkları yıl baz alınarak, halka açılmadan 

önceki ve sonraki finansal performansları karşılaştırılmıştır. Finansal performans 

göstergesi olarak aktif kârlılığı (ROA) ve özsermaye kârlılığının (ROE) kullanıldığı 

çalışmada, her iki oran da KOBİ’lerin halka açılmada baz alınan yıldan 1 yıl önceki ve 

1 yıl sonraki finansal tablolarından elde edilmiştir. Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin halka 

açılmaları ile finansal performansları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını 

ölçmektir. Bu bağlamda, çalışmada halka açılmayla finansal performans arasındaki 

ilişki karşılaştırma yapılan yıllardaki oranlar kullanılarak regresyon analiziyle 

ölçülmüştür. Çalışma sonucunda, KOBİ’lerin halka açılmasıyla finansal performansları 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

                                                                 
16 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., İşletme Yüksek Lisans 

Programı, Yüksek Lisans Öğrencisi, E-Posta: bilalkesen@gmail.com  
17 Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, İşletme Bölümü, Yrd. Doç. Dr., E-Posta: nsalur@konya.edu.tr  
18 Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, İşletme Bölümü, Arş. Gör., E-Posta: mdemirci@konya.edu.tr  

mailto:bilalkesen@gmail.com
mailto:nsalur@konya.edu.tr
mailto:mdemirci@konya.edu.tr
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BİST ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL 

KALDIRAÇ ORANLARININ ANALİZİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 

 

Mustafa SOBA19,Gülten DEMİRAL20, Yılmaz UĞURCAN21 

 

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında yaşanan yenilik ve gelişmeler teknolojinin 

yalnızca bilimsel fayda ile sınırlı kalmayıp yoğun bir şekilde talepte bulunulan bir sektör 

haline geldiğini göstermektedir. Bilişim şirketlerinin süreklilik arz edebilmeleri için ise 

finansal kaynağa ihtiyaç duydukları aşikardır. Bazı işletmeler öz kaynaklarından bu 

maliyetleri ve giderleri karşılayacakları gibi bir çoğu ise dış kaynaklardan borçlanma 

yoluna giderek bu faaliyetleri gerçekleştirmekte ve böylece rekabet ortamında 

varlıklarını sürdürebilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin  borçlanma stratejileri ve 

planlamaları finansal yönetimin en önemli unsurlarından birisidir. Finansal analiz 

tekniklerinden biri olan finansal kaldıraç oran analiz modeli ile işletmeler yabancı 

kaynaklar düzeyi analiz ederek, temelde yabancı kaynağa bağımlılığın ne derece olduğu 

ve işletmeler için gerekliliği ölçülmektedir. Böylece şirketler çevreye karşı proaktif bir 

yaklaşım sergileyerek risklerini minimize edebilmektedir. 

Bu çalışmada ise Türkiye pazarının öncüleri olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören 14 

farklı bilişim şirketinin 2012-2016 yılları arasındaki finansal tablolarından elde edilen 

veriler doğrultusunda finansal kaldıraç oranları hesaplanmıştır. Ardından işletmelerin 

bankalardan aldıkları kredilere karşı hassasiyet ve bağımlılıkları ölçülerek, süreklilikleri 

açısından bu işletmelerin ne derecede etkin kaynak kullandıkları ve buna karşın 

yatırımcılarına ne kadar güven verdikleri gösterilerek bir bağ kurulması amaçlanmıştır. 

Elde edilen bulguların genelinde ise bir çok işletmenin yabancı kaynaklar ile finanse 

edildiği ve olası risk ile kriz durumlarında ana para faiz ödemelerinde sıkıntılar yaşanma 

ihtimallerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sayesinde işletmeler yabancı kaynak 

ile finans politikası hakkında kazanımlarda bulunabilir ve stratejilerini belirlerken 

çalışmanın ortaya çıkardığı hususları dikkate alarak öngörülerde bulunabilir  

                                                                 
19 T.C. Uşak Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü  
E-Posta: mustafa.soba@usak.edu.tr 
20 T.C. Uşak Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü  
E-Posta: gulten.demiral@usak.edu.tr 
21 T.C. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı 
E-Posta: yilmazugurcan2@gmail.com 
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TURİZM GELİRİ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

 

Abdulkadir KAYA22 

Turizmin ekonomik etkilerinden daha iyi yararlanabilmek için turizm sektörünün 

ekonomik anlamda gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Gelirini en iyi şekilde 

arttırabilmek için de turizm gelirlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Turizm 

gelirini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlara ekonomik, siyasi, kültürel vb. sayılabilir. 

Türkiye için ekonomik faktörlerden birisi olan döviz kuru ile turizm geliri arasındaki 

ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2003-2016 arası yıllık zaman 

serisi kullanılarak turizm geliri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin EKK (En Küçük 

Kareler) yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda döviz kurunun Türkiye’nin 

turizm geliri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

  

                                                                 
22  
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KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK 

 

Burkay GÖÇER23 

 

Bu çalışmada krizi en iyi şekilde yönetip fonlarımızı veya şirket ortaklıklarımızdaki 

sermayeyi arttırmayı; yani herkesin panik yaşadığı, fonlarında zarar ettiği kriz anini 

fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz. Çincede kriz kelimesinin iki anlamı vardır. Biri tehlike 

diğeri ise fırsat. Her ikisinde de olayların daha iyiye ya da kötüye gidebileceği kritik bir 

nokta bulunuyor. Bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yanlış değerlendirilen herhangi 

bir fırsat krize yol açabilirken, basarıyla yönetilmiş herhangi bir kriz ise fırsata 

dönüşebilir.  

Finans yatırımcısının krizi kendi lehine çevirebilmesi için uygulaması gereken belli 

başlı ana çizgiler vardır.  Kriz dönemlerinde yapılması gerekenler ve yapılmaması 

gerekenler krizi nasıl yönettiğimiz noktasında büyük önem arz etmektedir. Sosyal 

bilimlerin her alt alanında olduğu gibi aslında finans alanının da en önemli girdisi 

insandır. Her ne kadar finans denince akla para piyasaları gelse de finans sektörünün en 

önemli girdisi insandır. Hal böyle olunca finansal süreçlerde psikoloji önemli hale 

gelmektedir. Psikoloji etmeninin yanı sıra, karamsar ve panik havasını fırsata çevirmek, 

söylentileri fazla dikkate almamak, teknolojiden faydalanmak, kriz analizi yapabilmek, 

geçmiş ile geleceğin yön belirleyiciliğini dikkate almak ve bazen piyasadan 

uzaklaşabilmek olası krizleri fırsata çevirebilmenin en etkili belirleyicileridir. Bu 

çalışmada bu belirleyicilerle ilgili detaylar verilerek krizlerin en iyi şekilde nasıl 

yönetileceği ile ilgili bir yol çizilmek istenmektedir.  
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KUŞADASI’NA GELEN YABANCI TURİSTLERİN TEKRAR GELİŞLERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Ferda Esin GÜLEL1, Emre KILIÇ2 

 

Çalışmada Türkiye’nin önemli turizm beldelerinden biri olan Kuşadası için turistik yer 

görüntü (destination image) ve turistik yere sadakat (destination loyalty) ilişkisi analiz 

edilmiştir.  Analizde kullanılan örneklem,  Kuşadası’na 2016 yılı içerisinde gelen 

yabancı turist sayısı doğrultusunda belirlenmiştir. Veriler anket yardımıyla toplanmıştır. 

Günümüzde tatil yeri seçiminde birçok seçeneği olan tüketiciyi elde etmenin zorluğu, 

turizm şehirlerini yeni müşteri sayısını arttırmak yerine mevcut müşteriyi elde tutmaya 

yöneltmiştir. Bu yönelme müşteri memnuniyetini merkezi bir konum haline getirmiştir 

ve tatminkâr müşteri görüntüsü(profili) oluşturmak turizm şehirlerinin hedefleri 

arasında yerini almıştır. Tatmin olan müşterinin tekrar aynı yer/bölgeyi tatil yeri olarak 

seçmesi ise sadakat gibi bir sonuç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı turistik yerin 

görüntüsünün turistik yere sadakat üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın 

analiz kısmında ilk olarak faktör analizi uygulanarak turistik yer görüntü ve turistik yere 

sadakat ölçütlerindeki faktörel yapı incelenmiştir. Daha sonra faktör analizi sonucunda 

elde edilen faktörler arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ve çok değişkenli 

regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir ve son olarak cinsiyet, medeni hal, uyruk, 

turistik yere sadakat ve turistik yer görüntü faktörlerinin Kuşadası’na tekrar gelme 

üzerinde etkisi, iki kategorili(binary) lojistik regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. 

Elde edilen bulgular; turistik yer görüntüsü ile turistik yere sadakat arasında doğrusal 

bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.24 

  

                                                                 
24Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 

E-posta:fegulel@pau.edu.tr 

2Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ekonometri A.B.D., 

Yüksek Lisans 

E-posta:emmrekilic@gmail.com 
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SOSYAL SORUMLULUK VE 

MUHASEBE MESLEĞİ ETİK KURALLARI 

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma AKYÜZ25 Çağla ÇENBER26 

                                         

Küreselleşme; yatırımların arttırılması, kültürel alışveriş, ekonominin ilerlemesi gibi 

olumlu etkilerinin yanında çevre sorunları, gelir dağılımındaki eşitsizler gibi olumsuz 

etkileri de  sözkonusudur. İnsanlar ve işletmeler olumsuz etkilerin önüne geçebilmek 

adına sosyal sorumluluk ve etik kavramına dikkat çekmişlerdir. Bu noktada tüm 

kesimler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidirler. Böylece sosyal 

sorumluluk hemen hemen her sektörde karşımıza çıkan bir kavram haline gelmiştir. 

İşletmelerin en büyük amacı kar elde etmek ve sürekliliği sağlamaktır. Bu amaçları 

gerçekleştirirken de örgüt içinde ve dışında yer alan kişilere karşı sorumluluklarını da 

yerine getirmelidirler. Bir mesleğin saygın olabilmesinde etik kurallara ne denli 

uyulduğu önemlidir. Ekonomik açıdan sağlıklı bir yaşamın olabilmesi için de muhasebe 

mesleğinde etik kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallara dikkat edildiği taktirde 

işletmeler faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. 

Bu çalışma sosyal sorumluluk kavramının konaklama işletmeleri açısından ne derece 

önemli olduğu hakkında bilgi vermeyi amaçlarken, etik kuralların konaklama 

işletmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

 

  

                                                                 
25 Yrd Doç. Dr. Fatma AKYÜZ, Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman 

ABD, fatma.akcanli@usak.edu.tr 
26 Çağla ÇENBER, Uşak  Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, 

caglacember123@gmail.com 
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE 

SEÇMELİ DERS SEÇİMİ: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 

BÖLÜMÜNDE BİR UYGULAMA 

 

Armağan ŞAHAN27, Neşet  BEDİR28, Tamer EREN3 

 

Seçmeli dersler üniversite öğreniminde öğrencilerin kendi istedikleri konularda bilgi 

sahibi olmasını sağlayan faydalı bir araçtır.. Müfredattaki 240 AKTS’nin, 35 AKTS’sini 

seçmeli dersler oluşturmaktadır. Seçmeli derslerde öğrenciler istediklerini almaları 

durumunda daha başarılı olup, yüksek notlarla geçmektedirler. Bunun sonucunda 

sorumlu geçtikleri DC ve DD’li dersleri kurtarabilmelerini sağladığından dolayı 

oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrencilerinin 3. Sınıf seçmeli 

ders seçim problemi ele alınmıştır. Bölümdeki 8 dersten, öğrenciler 2 ders seçecektir. 

Bölümde bahar yarıyılında açılan dersler; Yöneylem Araştırması 2, Girişimcilik ve 

Küçük İşletme Yönetimi, Örgüt Geliştirme, Banka Muhasebesi, Muhasebe Standartları 

2, Bilgi Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi’dir. Problemin çözümünde çok ölçütlü karar 

verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi süreci ve PROMETHEE yöntemleri 

kullanılmıştır. Öncelikle derslerin seçimine etki eden kriterler öğrencilerle yapılan 

anket sonucunda tespit edilmiş ve kriterler analitik hiyerarşi süreci ile 

ağırlıklandırılmıştır. Analitik hiyerarşi süreci ile elde edilen ağırlıklar kullanılarak 

PROMETHEE ile alınacak dersler sıralanmıştır. 

  

                                                                 
27 Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme  Bölümü, Lisans 3. sınıf 

E-posta: armagan.9@hotmail.com 
28 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü,Yüksek Lisans 

E-posta: nstbdr@gmail.com 
3 Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Doç. Dr. 

E-posta: tameren@gmail.com 
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mailto:tameren@gmail.com


 

                                                                                                                                                                                                       

18 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GIDA ÜRÜNÜ SATIN ALMALARINDA 

BESİN ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 

Dilek AK29, Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu30 

 

Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA)’ ya göre, besin etiketlerinde sağlıkla ilgili yapılan düzenlemelerle 

kalp damar hastalıklarından, kanserden, yüksek tansiyondan, besinlerden dolayı oluşan allerjik 

etkilerden korunmada, kemik erimesinde ve şişmanlık gibi birçok hastalıkların oluşmasında 

azalmaların sağlanabileceği belirtilmektedir (Mermelstein, 1993).  Bireylerin beslenmesine 

yönelik doğru besinleri tercih etmelerini sağlayabilmek amacıyla geliştirilen stratejilerden biri 

gıda etiketi bilgilerinin etkin bir şekilde kullanımının artırılmasına yönelik yapılan 

çalışmalardır. Besin etiketlemesinin gıda üreticisine ve tüketiciye yönelik olmak üzere iki amacı 

vardır. Besin etiketlemesinin gıda üreticisine yönelik amaçları; gıda üreticisinin ürettiği gıdanın, 

ulusal ve uluslararası ticarette rekabet edebilme şansı yaratması; uluslararası ticaret 

standartlarına uyma zorunluluğu getirmesi; gıda endüstrisine güvenin artmasını sağlaması; gıda 

endüstrisini daha besleyici gıdalar üretmeye teşvik etmesidir. Besin etiketlemesinin tüketiciye 

yönelik amaçları ise; tüketicinin dengeli ya da özel bir diyet oluşturmada ve gıdayı satın alma 

sırasında en besleyici gıdayı almasına yardımcı olmak, tüketicilerin beslenme konusunda 

eğilimine katkıda bulunmak ve doğruyu bilmelerini sağlamaktır (Kavas ve Kınık 2000).  Bu 

çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın almalarında besin etiketi okuma 

alışkanlıklarının olup olmadığının araştırılmasıdır. Üniversite öğrencilerinin söz konusu etiket 

bilgilerini ne sıklıkta okudukları; besin etiketlerini okuma sıklığını etkileyebilecek durumları; 

satın almada en çok etkilendikleri hususların neler olduğu; etiket bilgilerini okuma sıklığının 

sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim, gelir seviyesi, çalışma durumu, medeni 

durum, kilo) göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılacaktır. Günümüzde 

bireylerin doğru beslenebilmesi için besin etiketlerinin okunması ile ilgili diğer ülkelerde birçok 

çalışma yapılmasına rağmen ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar yetersizdir. Besin ambalajı 

etiketinde yer alan ürünün bileşimi, üretim ve son kullanma tarihi ile besleyici değeri gibi birçok 

bilgiler tüketicilerin sağlıklı ve doğru seçimler yapabilmesi açısından önemlidir. Etiketleme 

bilgilerinin uygulanması firmalar açısından da önemlidir. Çünkü firma, tüketicinin etiketleme 

bilgilerinin istekleri doğrultusunda ürünü piyasaya sürdüğü zaman ürünlerinin daha fazla 

satılmasını sağlayacaktır. Tüketicilerin besin etiketi okumaları saptanması ile üretici firmalara 

tüketici isteklerine, yaklaşımlarına göre etiketleme konusunda fikir verebilir.  Tüketicilerin gıda 

ürünlerini satın almasındaki besin etiketi okuması ile ilgili bilgi edinmek için sosyal bilimlerde 

sıklıkla kullanılan anket yönteminden yararlanılmıştır. Hazırlanılan ankette, araştırılmak 

istenen konunun amacını en iyi yansıtacak sorular hazırlanmaya çalışılmıştır. Tasarlanan anket 

Sakarya Üniversitesi öğrencilerine uygulanacaktır. Anketlerde elde edilen veriler, SPSS for 

Windows 20 programı kullanılarak analiz edilecekitir. Bu çalışmanın araştırma sorusu 

“Üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın almasındaki besin etiketi okuma alışkanlıkları var 

mıdır?” şeklindedir. Çalışmanın hipotezi ise “Üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın 

almasındaki besin etiketi okuma alışkanlıkları yoktur” şeklindedir. 3 bölümden oluşan 

çalışmanın ilk bölümünde beslenme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenmede besin etiketinin 

önemine ilişkin kavramsal bilgiler verilecek, ikinci bölümünde besin etiketi okuma 

alışkanlığına yönelik literatür çalışmalarına yer verilecek, üçüncü bölümde “Sakarya üniversite 

öğrencilerinin gıda ürünü satın almalarında besin etiketi okuma alışkanlıklarına ilişkin yapılmış 

saha araştırması sonuçlarına yer verilecektir. Sonuç ve değerlendirme bölümünde araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular sunulacak ve bu bulgular değerlendirilecektir. 

  

                                                                 
29 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü, Yüksek Lisans 
E-posta: dilekk.akk@gmail.com 
30 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
E-posta: fyoglu@sakarya.edu.tr 
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PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE ÖDENEK SİSTEMİNİN 

ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

ZELİHA ÇABUK31 

 

Bu çalışmada, üniversitelere sağlanan ödenek sisteminde geleneksel yaklaşımın, bütçe 

sisteminin verimlilik ve etkinlik üzerinde yetersiz kalması analiz edilecektir. 

Üniversitelerin, hem devlete hem de öğrencilere karşı ihtiyaçları konusunda cevap 

vermesi, sonuç odaklı çalışması gereği performansa dayalı bütçe ödeneği sistemini 

ortaya çıkardı. Uluslararası ülkelerde uygulanan performansa dayalı bütçe ödeneği 

sistemi, performans bütçenin tamamlayıcısı oldu. ABD, İngiltere, Danimarka, 

Avustralya gibi birçok uluslararası ülkede uygulanan sistem amaçlanan, kaynak 

etkinliğini sağlayarak verimliliği arttırmaktadır. Ancak bunun yanı sıra sistem 

üniversiteler üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, 

performansa dayalı bütçe ödenek sisteminin etkinlik ve verimliliğinin yanı sıra 

üniversiteler üzerinde oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkileri Uluslararası ülkeleri de 

dikkate alarak araştırmak ve karşılaştırmaktır. 
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YÜKSEK İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE SAHİP ÜLKELERDE 

DEMOKRASİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞA AÇIKLIĞA ETKİSİ 

 

Asiye TÜTÜNCÜ32, Uğur Korkut PATA33 

 

Bir ülkenin refah düzeyinin en önemli göstergelerinden ekonomik büyümeye ve 

uluslararası ticareti etkileyen dışa açıklığa demokrasinin etkisi siyasi ve ekonomik 

alanlarda tartışan bir konudur. Demokrasi, her ne kadar ülkelerin yönetim biçimleri ile 

ilişkili olsa da, çeşitli yollardan ülke ekonomilerinin gelişimini etkileyebilmektedir. 

Demokratikleşme ile birlikte ülkelerin dış ticaret yapılarında değişmeler görüşmektedir. 

Demokrasinin ekonomik büyüme ve dışa açıklığa etkisini Bulgaristan, Brezilya, 

Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, Makedonya, Meksika, Romanya, Türkiye, 

Uruguay ve Venezüella ekonomileri için 1994-2014 dönemini dikkate alarak inceleyen 

bu çalışmada, PANIC birim kök ve Kónya (2006) nedensellik testleri kullanılmıştır. 

PANIC birim kök testinden elde edilen bulgulara göre, seriler birim kök içermektedir; 

bu nedenle değişkenlerde meydana gelen bir şok kalıcı etki bırakmaktadır. Kónya 

(2006) nedensellik testi sonuçları, demokrasiden ekonomik büyüme ve dışa açıklığa 

doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 

Demokrasi Kosta Rika ve Meksika ülkelerinde dışa açıklığı pozitif; Ekvator ülkesinde 

ise negatif etkilemektedir. Ayrıca demokrasi Brezilya, Makedonya, Romanya, Uruguay, 

Venezüella ülkelerinde ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Elde edilen 

bulgular, Brezilya, Makedonya, Romanya, Uruguay ve Venezüella ülkeleri için çatışma 

yaklaşımının geçerli olduğunu desteklemektedir. 

  

                                                                 
32 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü Araştırma 

Görevlisi, 
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33 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi, 
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BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ ÜZERİNE 

EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Arş. Gör. Gökhan KONAT1, Mine DALKILIÇ2, Ayşegül ZENGİN334 

 

Çalışmada OECD ülkeleri için 1995-2014 tarihleri arasında yıllık veriler 

kullanılarak beşeri sermayenin ekonomi üzerindeki etkisini ölçen ekonometrik bir 

analiz yapılacaktır. Beşeri sermaye; bireyin bilgi beceri ve hüner kazanabilmesi için 

yaptığı eğitim harcamasıdır (Seyidoğlu, 2002: 59). Beşeri sermayenin kullanılıp 

kullanılamayacağına esas karar veren mekanizma beşeri sermayenin kendisidir (Atik, 

2006: 9). Beşeri ve fiziki sermaye ne kadar birbirini tamamlarsa ekonomideki büyüme 

o kadar artacaktır. Ülkeler arası gelişmişliğin farklı olmasında etmen olarak beşeri 

sermayedeki farklılık gösterilebilir. Çalışmanın amacı; beşeri sermayeyi etkileyen 

eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisinin büyümeyi ne ölçüde 

etkilediğini araştırmaktır. Çalışmanın analiz kısmında OECD ülkeleri için beşeri 

sermayenin ekonomi üzerindeki etkisi panel veri analizi kullanılarak araştırılacaktır. İlk 

olarak panel birim kök testi yapılarak serilerin durağanlığı incelenecektir. Ardından 

serilerin bütünleşme derecelerine göre aralarındaki ilişki incelenecektir.  
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BRİCS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA 

TASARRUF İHTİYACI VE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN 

BÜYÜMEYE ETKİSİ 

Bingül ARTAN35 

 

Çalışmanın amacı BRİCS ülkeleri ile Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında kısa vadeli 

sermaye hareketleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkiyi analiz 

etmektir. Bu amaçla Pedroni ve eşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS ve Panel VECM 

yöntemi kullanılarak uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisi araştırılacaktır.  

BRİCS ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan gelişmekte olan 6 ülkede yabancı tasarruflar 

içinde kısa vadeli sermaye hareketleri ile büyüme ilişkisinin varlığını ve bu ilişkinin 

yönü araştırılmaktadır. Bu amaçla 2000 ile 2016 dönemine ilişkin,  2000-2008, 2008-

2016 dönemleri Türkiye’nin de dahil olduğu 6 ülke için yabancı tasarruflar ile ekonomik 

büyüme arasında uzun dönemli ilişki Pedroni ve  Eşbütünleşme testi ile araştırılacaktır. 

Pedroni (2000,2001) tarafından geliştirilen Panel FMOLS yöntemi kullanılarak 

eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları tahmin edilecek ve ardından eşbütünleşme 

ilişkisinin yönünü gösteren kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisi Panel VECM ile 

belirlenecektir.  

  

                                                                 
35 35 T.C. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora  

E-posta: artan@sakarya.edu.tr 
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G8 ÜLKELERİNDE İŞSİZLİĞİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ  

 

NUR DUYGU KETEN36 

 

Bu çalışmanın amacı; İşsizlik ve Enflasyon arasındaki ilişkinin G8 ülkeleri üzerindeki 

etkisinin , İşsizliğin Enflasyon oranını etkisinin olup olmadığını Granger Nedensellik, 

ADF Test, Panel Veri Testi kullanılarak incelenecektir.  Bu ilişkinin incelenmesinden 

önce G8 ülkeleri,  İşsizlik ve Enflasyon hakkında literatüre yer verilecek gerekli 

tanımlamalar yapılacaktır.Son olarak ise 1997:2014 dönemini dahil eden verileri 

kullanarak G8 ülkelerinde işsizliğin enflasyon üzerinde etkisinin olup olmadığı Granger 

Nedensellik,Eşbütünleşme, Panel veri analiz yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. 

Analiz sonucu ise anlamlı olup aralarında ilişkinin olduğunu belirtmektedir. 
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EKONOMİK BÜYÜME, HAVA KALİTESİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ 

 

Janberk OKAN37, Tuna Abdullah DİNÇ38 

 

20. yüzyılın ilk yarısında ülkelerin hızla sanayileşmesi, endüstriyel üretimin artması ve 

genişlemesi bunun yanı sıra artan kentleşme oranları ekonomik büyümenin ve 

gelişmenin göstergesidir. Fakat artan sanayileşme ve kentleşme ile birlikte negatif 

dışsallık olarak hava kalitesinde yaşanan bozulmalar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 

Ekonomik büyüme hava kalitesinin bozulmasına neden olurken, artan gelir ile 

zenginleşen toplumlarda birey ve firmaların daha temiz üretime olan talepleri de 

artmaktadır. Ekonomik büyüme sürecinde gelirleri artarken ülkelerin çevresel kaliteye 

önem vermedikleri görülmüştür ve bu durum çevresel bozulmaya neden olmaktadır. 

Çevresel bozulma olarak hava, su ve gürültü kirliliği, ormansızlaşma ele alınabilir. 

Çalışma boyunca çevresel bozulma hava kirliliği altında incelenecektir. Ekonomik 

büyüme sürecinde artan emisyonların bireylerin sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu 

yapılan birçok epidemiyolojik çalışma ile gösterilmiştir. Hava kalitesindeki azalmalar 

nedeniyle bireylerin sağlıklarının bozulması, iktisadi olarak işgücü kaybına neden 

olmakta ve bireylerin yaşam kalitesindeki azalmaları tetiklemektedir. Ayrıca artan hava 

kirliliği, çevreyi koruma amaçlı yapılan harcamaların ve sağlık etkileri nedeniyle ortaya 

çıkan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan sağlık harcamalarının artmasına neden 

olmaktadır. Çalışmanın amacı, iktisat literatüründe teorik ve ampirik çalışmalar ışığında 

hava kirliliği, sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gösterilmesidir. 

Ekonomik büyüme ve hava kirliliği arasındaki ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımı 

kullanılarak açıklanırken, hava kirliliği ve sağlık arasındaki ilişki yapılan 

epidemiyolojik çalışmalar ile gösterilecektir. Çalışmada, ekonomik büyüme, hava 

kirliliği ve sağlık ilişkisi panel veri yöntemi kullanılarak ampirik olarak gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan panel veri analizi OECD ülkelerini 

kapsayacak şekilde ve 1990-2014 yılları arasında elde edilen veriler ışığında 

yapılacaktır. 

 

  

                                                                 
37 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Programı, Yüksek Lisans 

E-posta: janberkokan@gmail.com 
38 Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi, Yrd. 

Doç. 

E-posta: tunadnc@gmail.com 



 

                                                                                                                                                                                                       

25 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

EKONOMİK BÜYÜME – SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ: 

EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Mahmut AKBOLAT* Ali ÜNSAL* 

 

Sağlık harcamaları tüketim harcaması olarak değil; beşeri sermayeye yapılan yatırım 

harcaması olarak kabul edilmektedir. Çünkü sağlığa ayırılan kaynakların yeterliliği ile 

erişilmesi mümkün hale gelen yeterli ve kaliteli sağlık hizmetleri ile bireylerin yaşam 

süreleri uzamakta, yaşam kaliteleri yükseltmektedir. Daha uzun ve sağlıklı yaşayan 

bireyler ise üretken olmaktadır.  Emekteki bu verimlilik artışı da ekonomik büyüme 

üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Diğer taraftan, sağlık harcamalarının gelir 

esnekliğinin yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen geliri yüksek olan ülkeler 

sağlık harcamalarına daha yüksek pay ayırabilmektedir. Yani yüksek sağlık düzeyi 

ekonomik büyümeyi; ekonomik büyümede yüksek sağlık düzeyini beraberinde 

getirmektedir. Bu çalışmada; sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 

Türkiye’nin de dahil olduğu seçili altı ülkenin (Brezilya, Meksika, İsveç, Danimarka 

ve Norveç) kişi başına düşen sağlık harcamaları ve kişi başına GSYH verileri 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

 

 

 

  

                                                                 
* Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD. akbolat@sakarya.edu.tr 

**Doktora öğrencisi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD. 

ali.unsal1@ogr.sakarya.edu.tr 
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STRATEJİK KARAR VERMEDE TALEP TAHMİNİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Türker BAŞ39 Ali ÜNSAL** 

 

İşletmeler için talep tahmini, hem mal ve hizmet piyasasından işletmeye doğru hem de 

işletmeden faktör piyasasına doğru olmak üzere iki faklı boyutta ele alınabilmektedir. 

Her ikisi de birbirine bağlı olmakla birlikte ilkinde, işletmenin piyasaya arz ettiği mal 

ve hizmete yönelik talebin tahmin edilmesi söz konu iken; ikincisinde işletmenin mal 

ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu her türlü üretim faktörü talebinin tahmin 

edilmesi söz konusudur. Her işletme için olduğu gibi sağlık işletmeleri için de talep 

tahmini, yeni yatırım kararlarının alınması, kapasite optimizasyonu, ham madde-ara 

mal-mamul stok miktarlarının belirlenmesi, mal ve hizmet fiyatlandırma, personel 

istihdamı gibi pek çok stratejik kararın alınması noktasında yol gösterici olabilmektedir. 

Bu çalışmada, Bilecik ilindeki bir hastanede kullanılan temel tıbbi sarf malzemeleri için 

zaman serileri analiz yöntemlerinden basit ortalama, hareketli ortalama, üstel düzeltme, 

Holt-Winters yöntemleri uygulanarak elde edilen sonuçlar hastanenin 2013-2017 yılları 

arasındaki gerçek tıbbi sarf malzeme verileri ile karşılaştırılarak en uygun talep tahmin 

yöntemi tespit edilmiş ve tespit edilen yöntemle gelecek 12 aya ilişkin talep tahmini 

yapılmıştır. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* Prof.Dr. Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi ABD. turkerbas @sakarya.edu.tr 
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VERGİ ADALETİNE ULAŞMADA FAYDA YAKLAŞIMI İLE ÖDEME GÜCÜ 

YAKLAŞIMININ TEORİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Bahar TOPAL40 

 

Vergi adaleti, vergi yükünün mükellefler arasında adil bir şekilde dağıtılması 

anlamına gelmektedir. Devlet tarafından yapılan kamu harcamalarının en önemli 

finansman kaynağı olan vergilerin toplumu oluşturan bireyler arasında hakkaniyete 

uygun bir şekilde toplanması vergi adaletinin sağlanmasının temel amacını 

oluşturmaktadır. Vergilemede adalet tarihi süreç içerisinde çeşitli şekillerde 

değerlendirilmiş, ancak herkes tarafından kabul edilebilir bir şekilde sınırlarını çizme 

olanağını bulunamamıştır. Bunun temel nedeni, kişi ve grupların zaman içerisinde 

değişiklik gösteren ekonomik, sosyal ve siyasal düşüncelere sahip olmasıdır. Vergi 

adaletinin sağlanması konusunda geçmişten günümüze tartışılan iki temel yaklaşımdan 

söz edilebilir. Bu yaklaşımlar fayda yaklaşımı ve ödeme gücü yaklaşımıdır. Ödeme 

gücü yaklaşımı, vergi mükellefinden verginin ödeme gücüne göre alınması anlamına 

gelirken, fayda yaklaşımı ise devlet tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlama 

oranında vergi alınması gerekliliği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada vergi adaletine 

ulaşma konusunda ödeme gücü ve fayda yaklaşımı karşılaştırılarak hangi yöntemin 

kullanılması gerektiğini tespit etmek amaçlanmaktadır. 

 

  

                                                                 
40 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Öğrencisi, 
bahartopal90@hotmail.com 
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VERGİ HARCAMALARI VE İKTİSADİ ETKİLERİ 

 

Öznur ÖZEL41 Sinem KEY42 

 

Vergi, kamu harcamalarını finanse etmek için ve ekonomi üzerinde etkilerin 

oluşturulabilmesi için devletin egemenlik gücüne dayanarak karşılıksız bir şekilde cebri 

nitelikte gerçek ya da tüzel kişilerden elde edilen parasal değerdir. Devletin istisna 

muafiyet ve indirim uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı ‘‘vergi 

harcaması’’ olarak adlandırılmaktadır. Vergi harcamaları maliye politikası araçlarından 

bir tanesidir. Vergi harcamaları raporları konusunda şeffaflaşması dolayısıyla bazı 

ulusal ya da uluslararası gelir açısından özel bir öneme sahiptir. Vergi harcamaları 

ulusal gelirde oluşan ‘‘yeniden dağıtım’’ etkisi ile makro iktisadi etkilerini 

değerlendirilebilir. Bu açıdan vergi harcamalarının etkisi ‘‘transfer harcama çarpanı’’ 

ile açıklanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada vergi harcamalarının iktisadi 

etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 

  

  

                                                                 
41 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilimdalı, oznurozel96@gmail.com 
42 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilimdalı, sinem_-_key@hotmail.com 
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İSLAMİ FİNANSAL SERTİFİKA OLAN SUKUK ÇEŞİTLERİ VE DÜNYA SUKUK 

PİYASALARININ İNCELENMESİ 
 

Abdullah OKULU43 

 

İslam’ın cahiliye ve modern faiz türlerini yasaklaması ve bu nedenle ticari hayatta 

icra edilen bazı finansal yöntem ve uygulamaların men edilmesi, Müslüman 

toplumlarda farklı finansal çözümlerin doğmasına neden olmuştur. Hayatın her 

safhasına ait hükümler içeren İslam’ın ticaret sahasındaki hükümleri ve 

bağlayıcılığı, İslam bilginleri ve ticaret erbabının fikir birliği ile toplum 

ihtiyaçlarına cevap verilebilecek ürün ve yöntemleri geliştirmeye sevk etmiştir. Bu 

durum yeni ürün ve uygulamalar meydana çıkarsa da bazı fıkhi tartışmalara da yol 

açmıştır. Günümüzde İslami Finans, modern ve geleneksel fıkıh ekolleri arasında 

yer yer eleştirilere maruz kalsa da İslam hukukuna uygun ihraç edilen sukuk 

sertifikaları, faizsiz finans alanında tasarruf sahibi ve yatırımcılara bir seçenek 

olarak finansal piyasada geleneksel ürünlere alternatif olacaktır. Dünya 

piyasalarında son yirmi yıldır görülen sukuklar, olağanüstü şekilde büyüme 

göstermekte ve İslami ekonomiler adına potansiyel taşımaktadır. Bu durum, 

kapitalist sistemdeki borçlanma temelli finansman yerine ortaklık ve kar temelli 

İslami ekonominin yerleşmesine imkan tanıyacaktır. Çalışma kapsamında sukuk 

uygulamaları ve çeşitlerinin, Türkiye’de ve Dünya’da genel görünümü 

incelenecektir. 

  

                                                                 
43 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı A.B.D, İslam 

Ekonomisi ve Finansı Programı, Yüksek Lisans 
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HELAL SERTİFİKASININ TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Abdullah Talha Genç44, Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu45 

 

Tüketici tercihleri ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok unsurdan etkilendiği 

gibi dini hassasiyet de tüketici tercihleri üzerinde etkili olan unsurların başında 

gelmektedir. Kısaca dindarlık olgusu, din ve o dine inananların dini gerekliliklerini 

yerine getirmelerinin ifadesi olarak tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir (Çubukoğlu 

ve Haşıloğlu, 2012, s. 16).  İslam dini çerçevesinde müslümanların yediklerinin helal 

olması dini bir zorunluluktur. Her geçen gün büyüyen helal ürün sektörünün önemli bir 

parçası olan helal gıda sektörü, tüm dünyada olduğu gibi nüfusunun %99’u Müslüman 

olan Türkiye’de de her geçen gün büyümektedir. Tüketicilerin dindarlık dereceleri, 

helal gıda algısı ve helal gıda sertifikası hassasiyeti helal gıda sektörünün büyümesi ile 

yakından ilişkilidir.  “Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size 

verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.” (Kur’an’ı Kerim 

2:172) ayeti doğrultusunda bir müslümanın yediğinin helal olması önemlidir ve 

müslüman bir bireyin de yediği ürünün helal olup olmamasına dikkat etmesi 

beklenmektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı tüketicilerin helal algısı ve helal 

sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Tüketicilerin helal 

gıda algısı ve gıda tercihlerini yaparken helal sertifikalı ürünlere karşı hassasiyetlerinin 

tespiti piyasadaki aktörlerin bu alanlarda yapacağı yatırım kararlarını etkilemesi 

açısından önem taşımaktadır. Ayrıca literatür incelendiğinde Türkiye’de helal algısı ve 

helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi üzerine yapılan bilimsel 

çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışma bu yönüyle literatüre katkı yapacaktır. 

Araştırmamız zaman ve kaynak kısıtı dolayısıyla Sakarya ili sınırlarındaki tüketicilere 

yönelik yapılmıştır ve tüketicilerin helal algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri 

üzerindeki etkisi sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden yararlanılarak 

ölçülecektir.Araştırma 3 bölümden oluşacaktır. İlk bölümde İslam iktisadı 

perspektifinden helal kavramı, helal ürünleri sertifikalandırma ihtiyacı duyulmasının 

nedenleri ve helal ürün piyasası kısaca ele alınacaktır. İkinci bölümde yapılan anket 

sonucu elde edilen bulgular ortaya konulacaktır. Üçüncü bölümde ise elde edilen 

bulgular doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır. 
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İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN FAİZSİZ BANKACILIK ALGISI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA: MUSTAFAKEMALPAŞA ÖRNEĞİ 

 

Murat UZUN46 ve Fatih YARDIMCIOĞLU47 

 

Faizsiz bankacılığın Türk bankacılık sistemi içerisinde öneminin artmış olması tasarruf 

sahiplerine alternatif yatırım ve finansman imkanları sağlamıştır.  Türk bankacılık 

sektöründe 2023 finansal hizmetler vizyonunda faizsiz bankacılık sisteminin aktif 

büyüklüğünün 300 milyar doların üzerine çıkması ve faizsiz finansın toplam bankacılık 

sektörü içindeki payının %15’e çıkartılması hedeflenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı bugünün gençleri ve geleceğin yetişkinleri olacak Anadolu Lisesi 

ve İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin faizsiz bankacılık algısının tespit edilmesidir. Bu 

minvalde bu çalışma faizsiz finansal sistemin muhtemel gelişim trendinin öngörülerek 

süreklilik kazandırılması ve âtıl fonların ülke ekonomisine kazandırarak kaynak yaratıcı 

bir unsur olması itibariyle, yakın gelecekteki tasarruf sahiplerinin, yani genç bireylerin 

faizsiz bankacılık algısının durum tespitinin yapılması açısından önem arz etmektedir.  

Bu algının tespit edilmesi amacıyla 615 Anadolu lisesi ve İmam-Hatip Lisesi öğrencisi 

ile Mustafakemalpaşa ilçesinde anket çalışması uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 

22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Tesadüfi örneklem modeli kullanılarak 

hazırlanılan ankette yer alan sorular, hipotezleri test edebilecek şekilde literatürden 

yararlanılarak geliştirilmiştir.  

Araştırmanın sonucunda; katılımcıların cinsiyetlerinin, öğrenim gördüğü lise türlerinin, 

yaş gruplarının, anne mesleklerin, baba mesleklerinin ve ailelerinin gelir düzeylerinin 

katılım bankalarının tercih nedeni ve algı düzeyleri üzerinde etkili olmadığı tespit 

edilmiştir. Yine lise öğrencilerinin cinsiyetlerinin, öğrenim gördüğü lise türlerinin, yaş 

gruplarının, anne mesleklerin, baba mesleklerinin ve ailelerinin gelir düzeylerinin 

katılım bankalarına duydukları güven, katılım bankaları ile çalışma isteği, katılım 

bankaları hakkında bilgi düzeyi ve katılım banklarının sunduğu diğer hizmetler 

hakkındaki bilgi düzeyleri üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. 

  

                                                                 
46 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Doktora 

E-posta: muratuzun89@gmail.com 
47 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 
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MAKROEKONOMİK AÇIDAN İŞSİZLİK VE BÜYÜME ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 

Arş. Gör. Gökhan KONAT1, Berfin Şevval GÖKSOY2, Büşra ALKAYA48 

 

Ekonomik sistemin en önemli iki makroekonomik göstergesi gayri safi milli 

hâsıla (GSMH) ve işsizlik oranlarıdır. GSMH ülkelerin ekonomik büyümelerini 

gösteren değişkendir, işsizlik oranları ise ekonomideki üretimin kapasitesini gösteren 

en önemli değişkendir. Bu iki önemli değişken arasındaki ilişki tüm ekonomik sistemi 

etkiler. Bu çalışmada birbirini besleyen bu iki değişken arasındaki ilişki ekonometrik 

açıdan incelenecektir. İşsizlik verilerine Türkiye için 1961-2013 yıllarını kapsayacak 

şekilde www.tüik.gov.tr adresinden, gayri safi milli hâsıla (GSMH) verilerine ise World 

Bank resmi internet sitesinden ulaşılmıştır. Çalışmada ilk olarak serilerin durağanlığı 

kırılmaya müsaade eden Zivot-Andrews (1992) birim kök testi ile sınanmıştır. Serilerin 

birinci dereceden bütünleşik olduğu yani I(1) olduğu sonucuna varılmıştır. Daha sonra 

Grogery-Hansen (1996) eşbütünleşme analizi ile değişkenler arasındaki uzun dönem 

ilişkisi incelenmiştir. Eşbütünleşme neticesinde ise serilerin uzun dönemde ilişkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

  

                                                                 
48 1İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi, 
gokhan.konat@inonu.edu.tr  
2İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Lisans 3. Sınıf Öğrencisi, 
berfingksy@gmail.com  
3İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Lisans 3. Sınıf Öğrencisi, 
busraalkaya5@gmail.com 
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 ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: 

BİST’TE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNE AMPİRİK BİR 

ARAŞTIRMA  

 

Merve AKINCI1, Mehmet Nuri SALUR2, Mustafa Nihat DEMİRCİ49 

 

Bu çalışma, entelektüel sermayenin finansal performans üzerindeki etkisini araştırmak 

amacıyla, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve 2010-2015 yılları arasında 

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar üzerinde yapılmış ampirik bir çalışmadır. 

Entelektüel sermaye, işletme bilançosunda varlıklar içerisinde görünmeyen ancak 

işletmelerin başarısı ve finansal performansını etkileyen önemli bir kavramdır. Bu 

kapsamda çalışmada öncelikle entelektüel sermaye kavramı açıklanarak entelektüel 

sermayenin ölçümüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra ise literatür 

taramasına yer verilmiş ve son olarak araştırma aşamasına geçilmiştir.  

Araştırma aşamasında entelektüel sermaye ölçümü olarak entelektüel katma değer 

katsayısının (VAIC) kullanıldığı çalışmada finansal performans göstergesi olarak ise 

aktif kârlılığı (ROA) ve özsermaye kârlılığı (ROE) kullanılmıştır. Çalışmada toplanan 

bu veriler ışığında entelektüel sermayenin bankaların finansal performansı üzerindeki 

etkisi regresyon analizi kullanılarak ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, entelektüel 

sermaye ile bankaların finansal performansları arasında pozitif yönlü bir ilişki söz 

konusudur. Bu bağlamda bankaların finansal performanslarını arttırmak için entelektüel 

sermayeye daha çok yatırım yapmaları gerektiği de ifade edilebilir.   

                                                                 
49  
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TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİ, KENTLEŞME VE 

EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL, SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

 

Uğur Korkut PATA50, Asiye TÜTÜNCÜ51 

 

Enerji ve çevre kirliliği sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli bir 

yere sahiptir. Kentleşme ile birlikte günümüzde enerji ve çevre kirliliğinin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkileri farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, enerji tüketimi, 

karbondioksit salınımı, kentleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin, 

gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL), sınır testi ve hata düzeltme modeli 

(ECM) ile 1969-2013 döneminde Türkiye ekonomisi için çok değişkenli modeller 

kurularak tahmini amaçlanmaktadır. Sınır testi ile dört değişken arasında eş-bütünleşme 

ilişkisi tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre hem kısa hem de 

uzun dönemde karbondioksit salınımı ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Enerji tüketimi kısa dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemesine rağmen, uzun dönemde olumlu yönde desteklemektedir. Kentleşmenin ise 

kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisi bulunmazken, uzun 

dönemde ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Ayrıca, enerji tüketimi hem kısa hem de 

uzun dönemde karbondioksit salınımını arttırmakta, gayrisafi yurtiçi hasıla azaltmakta 

ve kentleşme ise kısa dönemde çevre kirliğini azaltmakta, uzun dönemde arttırmaktadır. 

Bulgular sonucunda Türkiye’nin artan enerji tüketimi ve kentleşme ile birlikte 

büyümesini sağladığı, ayrıca bu iki sosyoekonomik faktördeki artışın çevre kirliliğine 

sebebiyet verdiği belirlenmiştir. Karbondioksit salınımı ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkileyen bir olgu olduğundan dolayı Türkiye ekonomisi için gerekli sosyoekonomik 

politikalar yardımıyla çevre kirliliğinin ekonomik büyüme desteklenerek azaltılması 

gerekmektedir. 
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DIŞ TICARETİN ÇEKİM MODELİ: MOĞOLİSTAN ÜZERİNE AMPİRİK 

BİR ANALİZ 

 

Abidin ÖNCEL52, Batzorig Ganbold 53 

Çekim Modeli, dış ticaretin temel belirleyicileri olarak, ticarette bulunan ülkelerin 

yurtiçi gelir büyüklükleri, döviz kurları, uluslararası ticaret anlaşmalarının varlığı, 

bölgesel bütünleşme hareketleri, ticaret engelleri veya ticareti serbestleştirmeye yönelik 

düzenlemeler, ülkelerin benzer kurumsal ve yasal düzenlemelere sahip olup olmaması, 

bürokratik işlemlerin süresi, ticaret ilişkisindeki ülkelerin ortak dile sahip olup 

olmaması gibi ekonomik ve ekonomik olmayan unsurların yanısıra ülkeler arasındaki 

mesafeye dayalı farklılaşan ulaştırma maliyetlerini analize dahil eden bir modeldir. Bu 

çalışmanın amacı, Moğolistan’ın dış ticaretini çekim modeli kullanarak tahmin 

etmektir. İtalya, İngiltere, Rusya, Japonya, Çin, Güney Kore, ABD ve Kanada ile 

gerçekleşen dış ticaretin 1994-2015 dönemine ilişkin yıllık verilerle analiz edildiği 

çalışmada, Rassal etkiler modeline göre, dolar bazında GSYiH’daki %1’lik artış, 

ihracatta %2.65 artışa neden olmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre ülkelerin 

başkentleri arasındaki uzaklık ihracatı negatif yönde etkilemekle birlikte, kurulan çekim 

modeli istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Çalışmada ayrıca SINIR kukla 

değişkeninin katsayısı da anlamlı değildir.  
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TÜRKİYE’DE “EMLAKÇILIK” ALGISI 

 

Hakan ERYÜZLÜ54 Fatih IŞIK55Mehmet Sinan Ergül56 Hamza Aslan57 Şamil Can Bayram58 

Mustafa Şafak59 
 

Barınma ihtiyacı, İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde de bahsedildiği gibi, temel 

insan haklarından birisidir. İnsanın varoluşundan beri barınma ihtiyacının varlığını 

dikkate aldığımızda, günümüz modern Dünyasında artık temel ihtiyacın 

karşılanmasının yanında konfor, ekstra güvenlik vb. ihtiyaçlarda ön plana çıkmaktadır. 

İnsan ihtiyaçlarının artması, bu ihtiyacı karşılayacak arz modellerinin gelişmesi, iletişim 

ve bilgi edinme kaynaklarının gelişmesi, arz edenler ile talep edenler arasında köprü 

olacak aracılara ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Emlak/gayrimenkul yatırım 

danışmanları olarak adlandırdığımız bu aracı kişiler arz edenler ile talep edenler 

arasındaki asimetrik bilgiye dayalı iletişim ve güvensizlik sorunlarını ortadan kaldıran, 

bu işin eğitimini almış profesyonel kişilerdir. Fakat Türkiye de emlak danışmanlığı, 

yasal açıklarında etkisiyle, geçmişte eğitimsiz insanların kendisine seçtiği ve 

uygulamada daha çok insanların ihtiyaçlarını tam karşılamadan para kazanan ve 

“emlakçı” olarak daha düşük bir kavramda açıklanan bir meslek haline dönüşmüştür. 

Çalışma da çeşitli meslek ve yaş gruplarındaki insanlara uygulanan anketler ile 

Türkiye’de oluşan “emlakçılık” algısının mevcut durumu ve sebepleri ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar ile de politika önerileri sunulmuştur.   
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TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE GENÇ İŞSİZLİK 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME 

 

Arş. Grv. Abdullah GÖV60                 Onur TAŞ61 

 

Her ülkede olduğu gibi ekonominin en büyük sorunlarından birisi de işsizliktir. 

Günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi istihdamın yapısı ve işsizliğin boyutu, ülkenin 

iktisadi gelişiminin ve ekonomik kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olmuştur. 

Türkiye’de ve diğer pek çok dünya ülkelerinde işsizlik ciddi bir sorundur. Bu sorununun 

çözümü için çeşitli politikalar geliştirilmektedir. Bu sorunun Türkiye için kısa ve uzun 

vadede diğer dünya ülkelerinden ayıran özelliği ise; işsizlik içinde özel bir alan olan 

genç işsizlik oranlarının yüksek olmasıdır. Bunun nedenlerinden biri de Türkiye 

nüfusunun büyük oranının genç nüfus yapısına sahip olmasıdır. Genç işsizlik sorununun 

diğer işsizlik türlerinden farkı ve en dikkat çekici tarafı da bu sorunun diğer türlerden 

daha karmaşık olmasıdır. Birleşmiş Milletler  ve OECD’nin kabul ettiği genç nüfus 15-

24 yaş aralığıdır. TÜİK de araştırmalarında bu yaş aralığını genç nüfus olarak kabul 

etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı 2006Q1-2015Q4 dönemini kapsayan çeyrek veriler ışığında 

Türkiye'de genç işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ADF ve Ziwot Andrews 

(1992) birim kök testleri, ve Toda Yamamoto  nedensellik testi yardımıyla 

incelenmiştir. Burada ekonomik büyümeyi tanımlamak için GSYİH oranı serisi; genç 

işsizliği tanımlamak için ise  15-24 yaş arası işsizlik oranları serisi dikkate alınarak 

analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen her iki birim kök testi sonuçlarına göre; GSYİH 

oranı serisinin düzey değerlerinde durağan olduğu ve genç işsizlik oranı serisinin ise 

birinci mertebeden durağan olduğu tespit edilmiş; Toda Yamamoto nedensellik testinin 

sonucunda ise genç işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında ekonomik 

büyümeden genç işsizliğe doğru tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisinin olduğu 

saptanmıştır. Bu ampirik sonuçlara göre Türkiye’de ekonomik büyüme oranlarında 

meydana gelen değişimlerin genç işsizlik oranlarını etkilediği görülmektedir.

                                                                 
60 İnönü Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü,   e-posta:  abdullah.gov@inonu.edu.tr  
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FİNANSAL KALKINMA VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ 

 
Abdulkadir Barut62- Sadık Karaoğlan63- M.Ragıp Görgün64 

 

 

 Bu çalışmada G-20 ülkelerinde finansal kalkınmanın işsizlik üzerine olan etkisi 2000-

2015 dönemleri arasındaki yıllık veriler kullanılarak ampirik olarak araştırılmıştır. 

Ülkelerin ulusal borsa değerleri, finansal kalkınma göstergesi olarak seçilmiş ve bu 

göstergenin işsizlik oranı üzerindeki etkisi yapısal kırılmalı panel eş-bütünleşme 

analizi (Westerlund eş-bütünleşme) ile tahmin edilmiştir. Eş-bütünleşme katsayıları 

ise AMG tahmincisi ile tahmin edilmiş ve işsizlik oranında meydana gelen artışın 

borsa değerinde azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DYY, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME 

İLİŞKİSİ (1984-2015) 

 

Harun TERZİ65, Şükran KAHVECİ66 

Çalışmada Türkiye ekonomisi için doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme 

ve ihracat arasındaki ilişkiler 1984-2015 dönemi için yıllık veriler kullanılarak analiz 

edilecektir. Kullanılan değişkenler DYY için net doğrudan yabancı yatırım girişleri, 

ekonomik büyüme için GSMH ve ihracat verileridir. Uluslararası ticaret içinde önemli 

bir yeri olan DYY, ülkeler arasında uzun ömürlü ve güçlü ticari ilişkiler kurulmasında 

ve ülkelerin ürünlerinin uluslararası pazarda yayılmasında oldukça etkilidir.  DYY’nin 

uluslararası ticarete etkili olduğu kadar özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkıları bulunmaktadır. Sermaye ve 

teknoloji transferi, fiziki yatırımlarla istihdam atışı sağlayan DYY, ekonomik 

gelişimini kendi başına sağlayamayan ülkeler için önemli bir itici güçtür. Aynı 

zamanda yatırımın yapıldığı ülkede üretimi arttırdığından dolayı DYY, ülkelerin 

ihracatını olumlu şekilde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’ye gelen 

DYY’nin ülkenin ekonomik büyümesine ve ihracat düzeyine etkisinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Yapılacak analizlerde öncelikle birim kök testleri ile değişkenlerin 

durağanlık düzeyleri tespit edilecek daha sonra uygulanan nedensellik testleri ile 

değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkiler araştırılacaktır. 
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TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN PERFORMANSI: SAĞLIK HARCAMALARI 

ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Harun KIRILMAZ67 

Ali ÜNSAL68 

 

Nüfusun ve bağımlı nüfus oranının giderek artması, AIDS, kanser gibi bakım maliyeti 

yüksek hastalıkların prevelansının artması, sağlık hizmetlerinden beklenen kalitenin 

artması, teknolojik gelişmeler sonucunda yeni tedavi yöntemlerinin bulunması ve 

mevcut tedavi yöntemlerinin niteliğinin yükselmesi gibi nedenlerle tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de sağlık harcamaları durmaksızın artmaktadır. Bir taraftan 

sağlık harcamalarındaki bu artışın bütçe üzerinde yarattığı baskı, diğer taraftan 

vatandaşların sağlık statüsünün ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için 

sağlığa ayırılan kaynakların arttırılması gerekliliği beraberinde sağlık sektöründe 

performans yönetim ve ölçüm uygulamalarını getirmiştir. Performansı, girdi 

minimizasyonu ile çıktı maksimizasyonun elde edilmesi olarak tanımladığımız 

çalışmamızda, Türk sağlık sisteminin performansını ölçmek için Türkiye’nin 1975-

2014 yılları arasındaki kişi başına düşen sağlık harcamaları girdi, aynı yıllar arasındaki 

bebek ölüm oranları ve doğumda beklenen yaşam süreleri de çıktı olarak kabul edilmiş 

ve değişkenler üzerinde zaman serileri analizleri uygulanmıştır.    
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SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANINDA OREGON MODELİ 

 

Mahmut AKBOLAT69 

Ali ÜNSAL70 

 

Günümüzde hane halkları gelirlerinin, ülkeler ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının önemli bir 

kısmını sağlık harcamaları için kullanmaktadırlar. Sağlık harcamalarına gelirden ayırılan bu 

pay pek çok nedene bağlı olarak, hem gelişen hem de gelişmiş ülkelerde durmaksızın 

artmaktadır. Bunun sonucunda sağlık hizmetleri finansmanı, ülkelerin gündemlerini sürekli 

olarak meşgul eden önemli konulardan biri haline gelmiştir. Birçok ülke sağlık harcamalarının 

artan finansal yükünü taşıyabilecek, sürdürülebilir bir finansman yöntemini dizayn edebilmek 

amacıyla gayret sarf etmektedir. Bu bağlamda son gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Oregon eyaletinde 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan Oregon Sağlık Planı kapsamında 

gerçekleşmektedir. Sağlık hizmetlerinde finansmanın “fon toplama, fon havuzlama ve hizmet 

sunuculara geri ödeme yapma”  olmak üzere üç işlevi vardır.  

Oregon Sağlık Planı kapsamında uygulanan reformlar ile, sayılan finansman işlevlerinden her 

biri için yeni yöntemler tasarlanmıştır. Reform kapsamında fon toplama ve havuzlama için 

“tek ödeyici (single payer)”, “sağlık bakımı maharet planı (health care ıngenuity plan 

(HCIP))” ve “kamu seçeneği (public option)” olmak üzere üç ayrı yöntem oluşturulmuştur. 

Bu üç yöntemden en köklü yenilik getireni olan “tek ödeyici” modelinde, hali hazırda 

Medicare’e tabi olanlar da dahil tüm nüfus kapsam altındadır. Bu yöntemde temel finansman 

kaynağı, artan eyalet gelir vergilerdir ve hem eyalet hem de federal hükümetin sağlık 

harcamaları tek bir havuzda toplanmıştır. Bu yöntemde federal yoksulluk sınırının 2,5 katı 

altında gelire sahip olanlar (2016 yılı için 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 24.300 $ olarak 

belirlenmiştir. Bu tutarın 2.5 katı ise 60,750$’dır) her hangi bir pirim ödemesi yapmamakta, 

ancak toplam sağlık giderlerinin % 4’ünü cepten ödemek durumundadırlar ki; bu 

vatandaşların ödemesi gereken bu tutar Medicare’e tabi bireylerin ödediğinden çok daha 

düşüktür.  

Bu yöntemde bireylerin geliri arttıkça ödemeleri gereken prim miktarı artmaktadır. İkinci 

yöntem olan “sağlık bakımı maharet planı”, işveren destek ödemeli sigorta kapsamında 

olanlar ile Medicaid ve ACA kapsamında olanları tek bir havuzda toplamakta ve harcama 

üzerinden alınan vergilerle finanse edilmektedir. Oregon Planının getirdiği finansman 

yöntemlerinden üçüncüsü olan “kamu seçeneği” ise temelde ACA güvencesinde olan kişileri 

hedeflemekte ve büyük değişiklikler getirmese de yönetsel maliyetlerde azalmayı 

hedeflemektedir.  Oregon Sağlık Planı ile getirilen en köklü yenilik ise, sağlık hizmetleri 

finansmanının işlevlerinden “hizmet sunuculara geri ödeme yapma” işlevi ile ilgili olmuştur.  

Ülkemizin de dâhil olduğu birçok ülkede uygulanmakta olan “nüfusa göre ödeme, hizmet başı 

ödeme, vaka başı ödeme ve miktar bazlı ödeme” yöntemlerinin yanı sıra 33 adet kalite ve 

erişilebilirlik kriteri belirlenmiştir. Sağlık kuruluşları belirlenen bu 33 kalite ve erişilebilirlik 

kriterinin 17’sinden sorumlu tutulmakta ve performanslarına göre ek ödemeler almaktadır. Bu 

yeni geri ödeme yöntemi sonuç odaklı olduğu için bireylerin sağlık düzeyini yükseltmekte ve 

hastalara daha kaliteli bakım sunulmasını sağlamakla beraber gereksiz sağlık harcamalarını 

da azaltmaktadır. 
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THE EURO-ZONE FINANCIAL CRISIS: CAUSES, CONSEQUENCES AND 

POLICY RESPONSES 

 

Imanou AKALA71 

 

From the beginning, the European politician leaders idea of creating a European 

monetary union the Euro, like the Dollar in USA, didn’t please many economists like 

Robert Mundell and Jan Tinbergen both Nobel Prizes who were pessimistic about the 

idea because according to them, the existence of many barriers such as language 

diversities, differences in monetary and fiscal policies etc…will be a failure. But who 

could have thought, when the euro was introduced that, it would have  gained in value 

against the dollar and many other currencies and become second reference currency 

alongside the dollar, created  a common market with a single currency without 

exchange rate fluctuations, creating wealth and prosperity for all country members 

and strengthened the role of Europe as an economic power until the crisis of subprime 

“borrowers being approved for loans they could not afford”, which upsets in 

international finance since 2008, and what started as a debt crisis in Greece in 2010 

and as the crisis of public debt in Ireland, have led to financial and economic crisis in 

the Euro-zone and the whole European Union, what confirms the fears of economists 

at the start point of the Euro project. The European Union financial regulation has 

been able to contain the crisis but not to solve it; furthermore the area has been facing 

a political crisis (disagreements among key policymakers over the appropriate crisis 

solutions), governments in several European countries have fallen as a direct or 

indirect result of the crisis. 

We can therefore describe the Euro-zone crisis as a series of financial and political 

events that affect, since the beginning of subprime crisis, the economies of the 19 

Member States of the European Union whose reference currency is the Euro.  

In this paper we will try to highlight in details the main causes of the euro-zone crisis, 

how the area has been affected (consequences) and the different policies that have 

been undertaken to overcome that situation as well as lessons for Turkey to take from 

the crisis.  
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AN EMPIRICAL ANALYSIS OF MEDIATING ROLE OF ECONOMIC 

VARIABLES ON SUGARCANE PRODUCTION AND ECONOMIC 

GROWTH: PAKISTAN STUDY 

 

Abidin ÖNCEL72, Kaman Humid73, Iqra akram74 

 

This study has examined the output of sugarcane and its impact of economic 

growth of Pakistan. Sugarcane has positive impact on economic growth of 

Pakistan. Data is taken from 1981-2013 and taken from different sources. An 

ARDL approach to cointegration is used to investigate the long-run 

cointegration in the series. Then, VECM test is applied and investigated the 

short and long-run relationship. The study reveals that Pakistan has efficient 

potential in sugarcane sector of Pakistan. Prices of energy and prices of 

fertilizer badly affected the output of sugarcane sector. Investment in 

agriculture has a long term relationship with output of sugarcane. 
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THE EFFECTS OF TURKİSH-RUSSIAN POLITICAL RELATIONS ON 

BİLATERAL TRADE BALANCE: COINTEGRATION AND CAUSAL 

ANALYSIS 

 

Abidin ÖNCEL75, Liudmila LIAPINA 76 

The development of political relations between countries usually causes some changes 

in the volume of countries’ foreign trade with each other as well. In this context, every 

worsening of political relations between the countries is supposed to reduce the 

foreign trade volume, as well as the betterment of political relations is expected to 

increase it. Therefore, countries willing to benefit from foreign trade have to maintain 

good political relations with the other countries. In this paper we examine long run 

determinants of the trade balance between Turkey and Russia, giving particular 

thought to the influence of the political relations between two countries on their 

foreign trade. The model is conducted by using quarterly data over the period from 

1996 to 2016. The paper confirms existence of long run negative relationships 

between nominal effective exchange rates (NEER), foreign policy crises and trade 

balance. However, the influence of foreign policy successes turned out to not have 

any significant effects on the trade balance.      
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A STUDY ON INTERNATIONAL STUDENTS TAX PERCEPTION: AN 

EXAMPLE OF SAKARYA UNIVERSITY 

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAVUZ77  Habibu Djuma78 

 

 

 

Following years of change in Turkey, among many more other public revenue 

generating components tax contribute at 85-90% to the aggregate revenues. Reason 

being revenues generated from tax collection are thaught of as playing influential role 

in financing public expenses. Indeed higher tax rates on certain products (especially 

fuel products) are common in the public opinion. On the other hand, about 70% of tax 

revenues consist of indirect taxes yet subjects like tax justice, payment power, tax 

burden and tax compliance are subject to huge discussion in tax literature so far. 

Therefore any opinion or subject that is related to tax has effect on the social 

framework in Turkey. It is important that individuals reveal the tax rules and tax 

obligation voluntarily commonly named as tax compliance. Tax compliance of 

individuals depends on their tax perception and tax consciousness. This study aims to 

measure tax perception and tax consciounsness of non-native students at Sakarya 

University spersuing undegraduate and master degree. It also aims to investigate their 

attitudes towards taxation. In this context a survey implicating foreign nationals 

students is conducted. Expressions in the survey and the nature of questionnaire aim 

to harvest a comparative analysis between Turkey and their own countries upon their 

tax perception. 
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COMPARING FINANCIAL PERFORMANCES OF CONVENTIONAL 

AND PARTICIPATION BANKS: CASE OF TURKEY (2010 – 2016) 

 

Imanou AKALA79 

 

Born from the awakening of political Islam with the intellectual and political 

campaign of economic Islamization in Muslim countries in the 20th century, Islamic 

Banking and finance is experiencing real development with financial globalization in 

view of its contribution to the world economy. Over the past few decades Islamic 

finance has received increasing attention, not only within Muslim economies, but all 

around the world, as illustrated by the involvement of numerous non-Muslim public 

and private institutions. In 3Q 2015, total global Islamic assets under management 

(AuM) stood at USD 60.2 billion. The sector is conservatively projected to grow by 

5.05% per annum for the next five years to reach USD77 billion in value by 2019. 

This is substantiated by a number of facts, such as the average growth rate of Islamic 

funds at 9.55% per annum over the past five years, and the most important factor 

enabling the industry to reach today’s figures was the economic crisis in 2008 while 

conventional banks suffered a loss of profitability, Islamic banks maintained their 

growth and profitability and during that period, contrary to Islamic banks, the 

conventional banks have benefited from the financial assistance of the Government to 

avoid bankruptcy. The fast growing Islamic financial institution is the banking sector 

(Total Assets: banking sector 79%, sukuk 4.3%, interest-free investment funds 2.9%, 

interest-free stocks 2.9%, interest-free insurance “tekaful” 0.7%) which has a growth 

at a compound annual growth rate CAGR of 17% in the last 5 years to reach USD$ 

778 billion(IDB reports).  

Turkey since 1983 is among the countries which have included Islamic banking in 

their banking sector under the name of Special Financial Institutions/Houses SFIs 

(özel Finans Kurumlar.) which became Participation Banks PBs (Katılım Bankalar) 

by 2005; prior to 2005 SFIs couldn’t show any development in term of asset size and 

product variety due to the lack of necessary legislations. The legislation of 2005 paved 

the way for a real growth of the sector and start competing with its counterpart 

(Conventional Banks). In 2013 PBs represent 5.13% of the whole banking sector, their 

share in total deposits 6.15 % and their share in total credits to 6.03 % (TKBB reports 

2013), 4% share of countries in Islamic banking asset (world Islamic banking 

competitiveness report 2014-15 – PBAT), and actually with 47 banks that represent 

the whole banking sector 5 are PBs with a total asset of 136.476M TL, and the 

Participation Banks Association of Turkey working to raise the market share of 

participation banking sector to 15% by 2025. 

In this paper, using data from 2010 to 2016 and applying the CAMELS rating system 

to find some financial indicator and some other ratios, we will try to compare the 

financial performances of both Participation Banks and the conventional counterpart.  
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MODERN ECONOMIC DIPLOMACY: EVIDENCE FROM DEVELOPED 

COUNTRIES 
 

Aboubakari MOUSSA80 

 

Nowadays globalization is become an essential tool for cooperation in the world and 

it is remarkable in many aspect, characterized by economic interdependence of states. 

Economical diplomacy became a precious element in foreign mutual relation. This 

paper discusses the evidence of modern economic diplomacy within an environment 

of economic interdependence and how it seen in third world countries. I investigate 

also the relation between Africa continent and the rest of the world as well. The 

predominant actors in this modern economic diplomacy are developed countries. As 

we may all expect, countries will expect that their economic diplomacy and 

commercial diplomacy will serve their national interest in the economic and business 

sphere. With the increasing complexity of international economic relation, the 

traditional state-to-state diplomacy is no longer accurate and has been fragmented 

making more complex due to the growing of non-state actors in the international 

economic relations. What is the role of those non-state actors in international 

economic and diplomatic cooperation? The participation of these non-state actors in 

the modern economic diplomacy will be discussed in this paper as well. 
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EXCHANGE RATE VOLATILITY:  A FORECASTING APPROACH OF 

USING THE ARCH FAMILY ALONG WITH ARIMA SARIMA IN 

TURKEY81 
 

Batzorig Ganbold82, Raisal Fahrozi Lubis83, Iqra Akram84 

The ability to predict the volatility of Exchange rate is an enormous challenge 

when it comes to economic and financial considerations. In this context, it is 

important to be able to predict the exchange rate volatility for financial markets 

and the world economy. This paper proposes a heightened approach to 

modeling and forecasting of exchange rate volatility in Turkey. From past 

recent years, Turkey experienced some political turbulence that possibility to 

effecting exchange rate, thus create uncertainty volatility of exchange rate. 

Therefore daily exchange rate data has been take from 2005-2017 and applied 

autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH and GARCH families 

(EGARCH, IGARCH, and PARCH) to forecast exchange rate volatility. The 

proposed methodology able to calculate the breakpoint by including dummy 

variables. The result is more confined after including dummy that 

EGARCH(1,1) is best performing to forecast exchange rate volatility and 

successfully overcome the leverage effect in the exchange rate. Moreover this 

paper also investigate the monthly data forecasting by applying ARIMA 

SARIMA along with fan chat forecasting for few months. 
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OİL CONSUMPTİON AND ECONOMİC GROWTH İN THE MINT 

COUNTRİES 
 

Nermin Ceren Türkmen85 

 

The oil market as a whole, including the prices of different oil related products and 

production and consumption volumes of it have comprised an important role in the 

economic news. Although economic growth requires less energy consumption by 

energy-saving technology, total energy consumption is still increasing worldwide. By 

using the data belonging to the MINT countries, namely Mexico, Indonesia, Nigeria 

and Turkey, spanning the period between 1965 and 2015, this study examines the 

nexus between economic growth (g) and oil consumption (oc). Therefore, by applying 

panel cointegration tests, the main objective of this study is to identify possible short-

run and long-run causalities among oil consumption and economic growth 

performances during the past five decades. In the first part of the paper, we also study 

the theoretical background of the relationship between oil consumption and economic 

growth by reviewing both panel studies and single country studies in the related 

literature. 
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WHAT IMPACT IS FREE TRADE AREA TOWARDS THE ECONOMY OF 

ASEAN-5 COUNTRİES? 
 

Abidin ÖNCEL86, Raisal Fahrozi Lubis 87 

 

The main object of this study is to evaluate the impact of free trade liberalization 

among ASEAN-5 countries, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and 

Thailand. Since ASEAN free trade area (AFTA) agreement declared on 28 January 

1992, cooperation among the members increase rapidly and foster them to achieve 

high levels of economy. Therefore, variables such as Foreign Direct Investment and 

trade should be implied to determine the increasing of output per capita. Panel data 

regression is the methods used to analyze the data. The variable of Foreign Direct 

Investment has a positive effect on increasing output per capita of a country. We also 

found new evidence which the variable of trade significantly gives a negative effect 

towards country’s output per capita and free trade area does not have an effect on 

country’s output per capita. 
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TOURISM INDUSTRY FLOURISHING IN 16 MEDITERRANEAN COUNTRIES: A 

INDICATIVE FOR A PROMISING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH OR A 

TRAP OF DUTCH DISEASE ? 
 

Abidin ÖNCEL88, Nadege Clemence SOUROU89 

 

Can the Mediterranean countries (attracting almost a third of the world’s international 

tourists) rely on their tourism industry for a sustainable economic growth or are they 

getting trapped by the so called "Dutch disease" that undermine the growth at the 

expense of a booming sector: that is the main question investigated by this study. With 

a balanced panel data of 16 Mediterranean countries from 1995 to 2015  we use fixed 

effect model analysis, Granger causality tests and Auto Regressive Distributed Lag 

models for that purpose. The findings confirm that both developed and developing 

countries of our dataset present symptoms for Dutch disease. But the difference is 

about the effect of the disease: developed countries show a spending effect while 

developing countries show a resource movement effect. The long-run results also bear 

out the evidence of Dutch disease in the countries with the precision that developing 

countries are more exposed to the sickness than the developed countries because even 

though the two type of countries see their second tradable industry shrinking due to 

tourism booming the developed can still rely on the positive impact of tourism on 

manufacturing sector whereas the developing don’t have this alternative. Granger test 

confirm that Investment in tourism, Tourism share in GDP, Visitors spending and 

Employment in tourism granger cause non-tourism GDP in the panel of countries 

while real exchange rate don’t have any effect on non-tourism GDP in all the 

countries. 

Finally, evidence from short- run results shows that Turkey is in high danger for the 

Dutch disease whereas Spain and Greece don’t show any signs and even gain a lot 

from tourism industry. Albania, Morocco and Tunisia Croatia, Cyprus, Italy and 

Slovenia seem not presenting Dutch disease symptoms and don't gain anything from 

the industry. Algeria, Egypt, Lebanon and Israel, France, Malta are suffering from the 

sickness. 
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TÜRKİYE’DE DIŞA AÇIKLIK İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 
 

Mahmt Ünsal ŞAŞMAZ90 Kadir VURAL91 

 

Dışa açıklığın enflasyon, işsizlik, dış borç ve reel döviz kurunu 

etkilediği bilinmekle birlikte, çalışmamızda Türkiye’de dışa 

açıklık ile vergi gelirleri arasındaki ilişki ele alınmış ve konu iki 

döneme ayrılarak incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle ilk olarak 

1980 öncesi dönem ele alınmış; bu dönemde dışa kapalı ekonomi 

politikası ve uygulanan ithal ikameci politikalar nedeniyle daha 

çok dış ticaret fazlasının verildiği dış ticaret ve bütçe verileriyle 

açıklanmaya çalışılmış, yine 1980 sonrası dönemde Türkiye’nin 

serbest dış ticaret politikası izlemesi nedeniyle oluşan dış ticaret 

açıklarının vergi gelirlerine etkisi konusunda bütçe verileri ve 

tablolar üzerinde analiz yapılarak tüm bu açıklamalar ve veriler 

ışığında genel bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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BASİT USUL VERGİLENDİRMEDE ORTAYA ÇIKAN VERGİ KAYBI VE 

BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ASGARİ MATRAH UYGULAMASI 

 
Kürşat KÖKSAL92, Hakan YAVUZ93 

 

Belge düzeninin yerleştirilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve gerçek 

kazançların vergilendirilmesi amacıyla 4369 Sayılı Kanun ile ticari kazancın 

vergilendirilmesinde götürü usul kaldırılmış ve 1999 yılında basit usul uygulanmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada 1999-2016 yılları arasında faaliyette bulunan basit usul 

mükellef sayıları, gerçekleşen tahakkuk ve tahsilat rakamları değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonucunda gelir vergisi mükellefleri içerinde yaklaşık %20 paya sahip 

olan basit usul mükelleflerin gelir vergisi tahsilatları içerisindeki payının %1 in altında 

kaldığı görülmüştür. Bu durum gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 

ile ücret geliri elde eden kişiler açısından da adaletsizliğe yol açmaktadır. Ortaya çıkan 

vergi kaybının önlenmesi için çözüm önerimiz,  basit usul vergilendirilen bir mükellef 

için asgari ücretle çalışan bir kişinin yıllık vergilendirmeye esas vergi matrahının 

altında beyan verememe şartının getirilmesidir. Bu uygulama hayata geçirildiğinde 

mevcut basit usul vergi mükelleflerinden elde edilen gelir vergisinde %164 oranında 

artış sağlanması öngörülmektedir. 
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VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE DEVLETE GÜVEN OLGUSU ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Merve BEYDEMİR94 
 

ÖZET  

Bireylerin huzurlu ve rahat bir ortamda yaşayabilmeleri için toplumsal düzene ihtiyaç vardır. 

Bu düzen de devlet tarafından sağlanmaktadır. Devletin kurduğu düzenin finansmanı ise 

vergilerle sağlanır.  

Vergiler, devletin üstlendiği mali, ekonomik, sosyal ve diğer işlevlerin finansmanında 

kullanılan temel araçlar haline gelmiştir. Vergileme devlet ile vatandaşlar arasındaki 

ekonomik ilişkiye dayalı olduğuna göre, vergilerin meşruiyeti de büyük ölçüde devlete 

bağlılık, güven ve bunların sonucunda oluşacak vatandaşlık bilincine bağlı olacaktır.  

Bu çalışmada da vergi kaçakçılığı ve devlete bağlılık ve güven olgusu arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Parlamentonun etkin çalışması, adaletli bir vergi sistemi oluşturması ve 

kaliteli kamu hizmetlerinin sunulmasının sonucunda mükelleflerin devlete güveni ve bağlılığı 

artmaktadır.  
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE VERGİ REKABETİNİN TÜRKİYE 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Merve GÜNDÜZ95 

 

Teknolojik gelişmelerin artmasıyla ülkelerin birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri 

artmaktadır. Bununla birlikte ekonomik sınırlar ortadan kalkmış; üretim faktörlerinin 

mobilizasyonları artmış ve küreselleşme olgusu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda 

ülkeler geliştirdikleri ithal ikameci ve korumacı sanayi politikalarını bir kenara 

bırakmak zorunda kalmışlardır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren küreselleşme 

sürecinin hız kazanması ile birlikte uluslararası piyasayı tek pazar haline getirmiş ve 

vergi politikaları üzerinde de etkisini göstermiştir. Ülkeler vergi politikalarında 

yaptıkları değişikliklerle yabancı sermayeyi ülkelerine çekmeye ve ülkelerindeki 

sermaye ve işgücünün diğer ülkelere gitmesini engellemeye çalışmaktadırlar. Vergi 

oranlarını düşürmek veya bazı yatırımları vergi dışında tutmak gibi yöntemlerle 

uluslararası rekabet güçlerini artırmaya çalışmaya vergi rekabeti denilmektedir. 

Nitekim ekonomide ekonomik aktörlerden kazananlar ve kaybedenler oluyorsa vergi 

rekabeti sonucunda kazanan ve kaybeden ülkeler olmaktadır. Bunun sonucunda da 

yararlı ve zararlı vergi rekabeti ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada küreselleşmenin 

vergi politikaları üzerindeki etkileri, vergi rekabetinin ortaya çıkışı, yararlı ve zararlı 

vergi rekabeti konularına değinilerek vergi rekabetinin Türkiye üzerindeki etkilerini 

ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 
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PETROL FİYATLARI VE BİST SANAYİ ENDEKSİ İLİŞKİSİ: 

FREKANS NEDENSELLİK ANALİZİ 
 

Sadık Karaoğlan96-  M.Ragıp Görgün97- Abdulkadir Barut98 

 

Bu çalışma imalat firmaları için önemli bir girdi olan petrol fiyatı ile Borsa İstanbul 

(BİST) Sanayi endeksi hisse senedi fiyatı arasındaki nedensellik ilişkisinin Breitung 

ve Candelon (2006) frekans nedensellik analizi incelenmesidir. Bu amaçla Ocak 1991-

Mayıs 2016 dönemi verileri ile öncelikle geleneksel granger nedensellik analizi, Toda 

ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi ve son olarak Breitung ve Candelon (2006) 

frekans nedensellik analizi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak geleneksel granger 

nedensellik analizi, Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi sonucunda 

herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmezken, Breitung ve Candelon (2006) 

frekans nedensellik analizi sonucunda petrol fiyatlarından hisse senedi fiyatlarına 

doğru hem kısa dönemde, hem orta dönemde hem de uzun dönemde nedensellik tespit 

edilmiştir. Hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru ise sadece kısa dönemde 

nedensellik tespit edilmiştir. 
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98 Harran Üniversitesi, Siverek Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uyg.  

kadirbarut@harran.edu.tr.  
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EĞLENCE VERGİSİ VE MALİ ANESTEZİ ETKİSİ 
 

Murat KIRMIZI99, Murat AYDIN100 

 

 

Kamu giderlerinin finansmanı için devletin en temel gelir kaynağı kuşkusuz 

vergilerdir. Vergi alacaklısı konumunda olan devlet, vergi toplama yetkisini yerel 

yönetimlere de vermiştir. Bu yetkiye istinaden belediyeler bazı vergileri kendileri 

toplamaktadırlar. Belediyelerin toplamış oldukları vergilerden birisi eğlence vergisi 

olup, 2464 sayılı Belediye Vergileri Kanunu içerisinde yer almaktadır. Vergilendirme 

sürecinde mükellefler vergiye karşı bazı tepkilerde bulunabilmektedirler. Devlet vergi 

yükünü mükelleflere hissettirmemenin yollarını aramakta ve bunun için de gerekli 

zemini hazırlamaktadır. Bu çalışma eğlence vergisinin mali anesteziye uygunluğunu 

konu edinmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, konusu "eğlenmek" olan eğlence 

vergisinin iktisadi ve kanuni mükellefleri tarafından nasıl hissedildiğinin tespit 

edebilmektir. Bu amaçla Uşak ilinde bulunan 25 eğlence vergisi mükellefi ile yüz yüze 

görüşülecek olup, önceden hazırlanmış sorular kendilerine yöneltilecektir. 

Mükelleflerin eğlence vergisine olan tepkileri, farkındalıkları ve düşünceleri tespit 

edilecek, eğlence vergisinin mali anestezi etkisi irdelenecektir.  
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VERGİ AFFININ VERGİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNE 

ETKİSİNE YÖNELİK LİTERATÜR ÇALIŞMASI 
          

Neşat AKYÜZ101 Meryem Güner102 

 

Vergi affı, vergi mükellefi tarafından ödenmesi gereken verginin gecikmesi 

sonucunda ortaya çıkan cezaların kısmen veya tamamen devlet tarafından ortadan 

kaldırılması anlamına gelmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde vergi affına çok 

sık bir şekilde başvurulduğu görülmektedir. Devletlerin vergi affı uygulaması kısa 

dönemde mükellefler üzerinde olumlu bir etki ortaya çıkartarak devletlere gelir 

sağlamaktadır. Fakat,  uzun dönemde mükelleflerin tekrar vergi affı uygulaması 

olacağı beklentisiyle vergi ödemelerinde aksaklıklar meydana geleceği ve devletlerin 

gelir kaybına uğrayacakları görüşleri üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde vergi affının 

mükellefler üzerindeki etkilerine yönelik literatür incelendiğinde vergi aflarının 

olumlu ve olumsuz sonuçlarının olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye’de vergi aflarının mükellefler üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalar 

incelemek ve değerlendirilmektir. 
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DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI: AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 
 

 

Nezahat ÖNAL ATAY103    Erhan ATAY104 

 

Ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan devletlerin vazgeçilmez bazı finansman 

kaynakları vardır. Bu kaynaklardan en önemlisi şüphesiz vergilerdir. Vergiler 

devletlerin en uygun kaynaklardan en uygun şekilde mükelleflerden toplanmasıyla; 

mükelleflerin kanunlara dayanarak en asgari tutarda vergi ödemesiyle alınmasıdır. Bu 

çerçevede vergilerin önemi nedeniyle devletlerin vergileme ilkelerine önem vermesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla vergileme ilkelerinden olan vergi adaletine; kişilerin 

ödeme güçlerine göre vergi ödemelerine dikkat edilmelidir. Bu çalışmada vergi 

adaletinin dolaylı ve dolaysız vergiler açısından değerlendirilerek AB ülkeleri 

incelenecektir. 
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI 

BİRİM KÖK ANALİZİ 
 

Nimet Melis Esenyel105  Hakan Bektaş106 

 

 

Çalışmada Türkiye ekonomisi için işsizlik histerisi hipotezi, 1960- 2016 döneminde 

yıllık veriler kullanılarak sınanacaktır. Bu hipotezin sınanması için kullanılan işsizlik 

oranı değişkeni Avrupa Komisyonu AMECO veri tabanından elde edilmiştir. İşsizlik 

oranı, ülkelerin ekonomik durumlarının belirlenmesinde önemli kıyaslama aracı 

olarak görülmektedir. İşsizlik ile ilgili iki önemli görüş söz konusudur. Bunlardan ilki, 

şokların işsizlik oranı üzerindeki etkisinin geçici olduğunu, diğer bir deyişle uzun 

dönemde işsizliğin doğal oranına ulaşacağını öne süren, doğal oran hipotezidir. 

Ekonometrik olarak bunun anlamı, işsizlik oranının durağan bir süreç olarak ifade 

edilmesidir. Diğeri ise, herhangi bir ekonomik şok durumunda işsizlik oranın kalıcı 

olarak etkileneceği ve oluşacak yeni denge noktasında işsizlik oranının, eskiye kıyasla 

çok daha yüksek olacağını ileri süren işsizlik histerisi hipotezidir. Ekonometrik olarak 

bunun anlamı ise, işsizlik oranının durağan olmayan bir süreç olarak ifade edilmesidir. 

Çalışmanın amacı; incelenen veri döneminde, Türkiye’de işsizlik histerisi hipotezinin 

geçerli olup olmadığının sınanmasıdır. Çalışmada işsizlik histerisi hipotezinin 

sınanmasında klasik birim kök testlerinden Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 

Philips-Perron (PP), yapısal kırılmalı birim kök testlerinden ise Lee-Strazicich (LM) 

ve Narayan-Popp (NP) testleri kullanılmıştır. Uygulanan klasik birim kök testleri 

neticesinde histeri hipotezinin geçerli olduğu; yapısal kırılmalı birim kök testleri 

neticesinde ise histeri hipotezinin geçersiz olduğu saptanmıştır.  
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FOURIER BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN 

SINANMASI 

 
Mustafa GÖKÇE107, Nazlı Bereket ÇİLİNGİR108 

 

Çalışmada işsizlik histerisinin, Türkiye’nin 1923-2014 aralığındaki yıllık veriler için 

geçerli olup olmadığı sınanmıştır. Bir gösterge olarak işsizlik ekonomiler için makro 

düzeyde bir problem arz etmektedir. Politika yapıcıların işsizlik problemini azaltmak 

için önlem almaları gerekmektedir. İşsizlik histerisi teorisini test etmenin ekonometrik 

yolu serilerin durağanlığını test etmekten geçmektedir. Durağanlığı test etmek  için 

birim kök testleri kullanılmaktadır. Bu testlerden Zivot- Andrews (1992), Lee-

Strazicich(2003), Lumsdaine-Papell(2004) gibi birim kök testleri kırılmaların 

zamanlarının ve sayılarının belirlenebildiği ve etkilerinin ani şoklara neden olduğu 

durumlarda doğru sonuçlar verirken kırılmaların kesin olmadığı daha yumuşak 

geçişlerin olduğu durumlarda geçerliliğini yitirmektedir. Bu eksikliği gidermek için 

model yapısını ve kırılma sayısını önceden belirlemeye gerek duyulmayan Fourier 

Birim Kök Testleri geliştirmiştir. Christopoulos ve Leon-Ledesma(2010) tarafından 

geliştirilen Fourier Birim Kök Testi ile işsizlik histerisinin Türkiye için geçerli olup 

olmadığı sınanmıştır. Yapılan Fourier Birim Kök Testi sonucunda Türkiye için işsizlik 

histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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SATINALMA GÜCÜ PARİTESİNİN MINT ÜLKELERİNDE 

GEÇERLİLİĞİNİN BİRİM KÖK TESTLERİYLE ANALİZİ 
 

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ109 ,  Arş. Gör. Muhammed TIRAŞOĞLU110 ,  Müge ÖZDEMİR111 

 

Satınalma Gücü Paritesi(PPP) uluslararası ekonominin en eski ve en çok kabul gören 

teorilerinden biridir. PPP ilk defa İsveçli iktisatçı Gustav Cassel (1918) tarafından literatüre 

kazandırılmıştır. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü ve esnek döviz kuru 

sistemine geçilmesi ile ortaya çıkan, döviz kurlarındaki değişimleri açıklamada kullanılan 

Satınalma Gücü Paritesi ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldıran ve 

farklı ülke para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyen bir değişim oranıdır. İki ülke 

arasındaki döviz kuru, ekonomilerdeki sabit bir mal ve hizmet sepeti için gereken ulusal para 

tutarlarının oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Bir ülkede enflasyon arttıkça yani yerel fiyat 

seviyesi arttıkça reel döviz kuru, nominal döviz kuruna kıyasla daha düşük olur. Bu durum 

ulusal paranın suni olarak aşırı değerlendirmesine yol açtığı için ihracatın azalmasına ve 

ithalatın artmasına yol açar.  Literatürde bir ülkedeki benzer malların fiyatlarının diğer ülke 

ile aynı olması gerektiğini açıklamak için satın alma gücü paritesinin üç kavramı 

kullanılmıştır. Bunlar; Tek Fiyat Kanunu, Mutlak PPP ve Nispi PPP’ dir. Tek Fiyat Kanunu, 

tam rekabet piyasasının geçerli olduğu, maliyetlerin bulunmadığı ve dış ticaret engellerinin 

olmadığı bir ortamda benzer malların fiyatının farklı piyasalarda aynı olması gerektiğini 

savunmaktadır. Mutlak PPP, iki farklı ülkede bir ürün grubunun belirlenen kurda fiyatlarının 

eşitlenmesi anlamına gelirken, nispi PPP döviz kuru değişimlerinin, enflasyon oranındaki 

farklılıklara bağlı olduğunu iddia etmektedir. Genel ekonomik şartlar altında mutlak PPP’ nin 

hesaplanması zor olduğu için literatürde nispi PPP geçerliliğinin araştırıldığı çalışmalar 

çoğunluktadır. Uzun dönemde reel döviz kurlarının sabit olduğunu varsayan PPP teorisinin 

geçerli olabilmesi için, reel döviz kurunun ortalamasına dönmesi gereklidir. Reel döviz 

kurunun ortalamasına dönüp dönmediğini saptamak için literatürde farklı yaklaşımlar 

bulunmakla birlikte, en genel ve kabul göreni reel döviz kurunun durağanlığının sınanmasıdır.  

Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye(MINT) ülkelerinde satınalma gücü paritesinin 

geçerliliğinin araştırıldığı bu çalışmada 1967-2015 dönemini kapsayan yıllık veriler 

kullanılmıştır. Analizde kullanılan veriler IMF veri tabanından elde edilmiştir ve tüm seriler 

logaritmik formda kullanılmıştır. Bu çalışmada Harvey vd. (2008) doğrusallık testi 

kullanılarak serilerin doğrusal olup olmadığı test edilmiştir.  Nijerya’ nın doğrusal olan reel 

döviz kuru serisi için Satınalma Gücü Paritesi geçerliliği Zivot-Andrews(1992), Lee ve 

Strazicich (2003) iki yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi ve Narayan-Popp(2010) 

testleri ile analiz edilmiştir. Bu testlerin sonucunda Nijerya’ nın reel döviz kuru serisinin 

durağan olmadığı yani birim kök içerdiği, şokların kalıcı olduğu ve nihayetinde Satınalma 

Gücü Paritesi’ nin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Türkiye, Endonezya, Meksika 

ülkelerinin reel döviz kuru serisi için tespit edilen doğrusal olmama bulgusundan hareketle 

doğrusal olmayan birim kök testlerinden Kapetanios vd. (2003)(KSS) ve bu testin 

geliştirilmesi ile literatüre katılan Kruse (2011) testleri kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca 

Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testi ile asimetri de test edilmiştir. KSS testinin 

sonucuna göre sadece Türkiye’ de PPP geçerli iken Kruse Tau Testi’ne göre hiç bir ülkede 

PPP geçerli çıkmamıştır. Sollis(2009) testine göre Türkiye’ de %5, Meksika’ da %1 ve 

                                                                 
109  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Doç. Dr. Burak GÜRİŞ 

bguris@istanbul.edu.tr 
110  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Arş. Gör. Muhammed TIRAŞOĞLU 

muhammed.tirasoglu@istanbul.edu.tr 
111  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Yüksek 

Lisans, muge.ozdemir@ogr.iu.edu.tr 
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Endonezya’ da %5 anlamlılık seviyesinde PPP’ nin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca Meksika ülkesinde asimetrinin olduğu tespit edilmiştir.  
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YEREL KAMUSAL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI: 

KOCAELİ-KANDIRA ÖRNEĞİ 
 

Aylin ERSÖZ112,  Hakan YAVUZ113 
 

Yerel yönetimler, vatandaşlara en yakın örgütlenme biçimleridir. Bir kamu idaresi 

olarak yerel yönetimler sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı, halkın memnuniyet 

düzeylerini sürekli izlemek ve yüksek tutmak zorunda olan yapılardır. Vatandaşların 

ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmekle yükümlü olan 

yerel yönetimler, siyasal olarak varlıklarını ancak bu temel çerçevesinde 

sürdürebilirler. Yerel yönetimler memnuniyet araştırmaları aracılığıyla, vatandaşların 

hizmetlerden memnuniyetini ve beklentilerini yakından takip ederler. Türkiye’de 

özellikle 2000 yılından sonra, belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini tespit 

etmek amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar genellikle alan 

araştırmasına dayalıdır ve alan araştırmasının amacı ve kapsamına göre elde edilen 

bulgularda da farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışma da Kandıra 

Belediyesi’nin sunmuş olduğu sosyal hizmetlerden memnuniyet düzeyinin tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında 300 kişiyle anket yapılması 

öngörülmektedir.  

 

 

  

                                                                 
112 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 
113 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü 
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HASTA-HEKİM İLETİŞİMİNİN HASTANE TERCİHİNE ETKİSİ: 

SAKARYA İLİNDE BİR KAMU HASTANESİNİN ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 
 

Yrd.Doç. Dr. Elvan Yıldırım OKUTAN114, Tsend-Ayush BYAMBAA115 

 

Tüketiciler, daha fazla sağlık bilincine kavuşmaları ve iyi bir şekilde 

bilgilenmeleri sonucunda tedavi sürecine ilişkin kararlara katılımda pasif 

konumdan daha aktif bir konuma geçmişler ve sağlık kuruluşunun seçiminde 

etkin rol almaya başlamışlardır. Sağlık hizmetleri yöneticileri artan rekabet 

ortamında tüketiciler/hastalar tarafından tercih edilen bir hastane olmak 

istiyorlarsa hastaların satın alma davranışlarını, hastane seçiminde karar 

vericilerin ve karar üzerinde etkili olan kişilerin kimler olduğunu, tercihlerini 

etkileyen faktörlerin neler olduğunu analiz etmek zorundadırlar. Bu çalışmada 

hastaların hastane seçim kararları üzerinde hasta- hekim iletişimi etkili 

olabilecek faktör ve önem derecesi belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmada, 

Sakarya ilinde bir kamu hastanesinde poliklinik hizmeti alan 100 den daha 

fazla sağlık hizmeti kullanıcısına anket uygulanacaktır. Sağlık hizmeti 

tüketicilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

analiz edilecektir. Çalışmanın analiz kısmında değişkenler arasındaki ilişkinin 

araştırılması amacıyla ilk olarak birim Anova ve T-testleri yapılacak ve daha 

sonra değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon ve Regresyon analizi 

yöntemi ile incelenecektir.  
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115 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yüksek Lisans 
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TÜRKİYE'DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANLARININ ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIĞI VE İŞ DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ 

İlayda İSABETLİ116, Hakan BEKTAŞ117 

Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerleme ve yaratılan katma değer, bu 

sektörün ekonomi üzerindeki etkisini arttırmıştır. Literatürde ki çalışmalar ise, bundan 

sonraki süreçte de bu etkinin giderek artacağını işaret etmektedir. Bilgi teknolojileri 

genelde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir akış içerisindedir. 

Bugün, sektörün ve ilişkili sektörlerin genişlemesiyle ithalat ve ihracat ile beraber 

ürün çeşitliliği artmış ve yükselen rekabet ortamında bilgi teknolojileri alanında 

yapılması gerekenler daha sık gündeme gelir olmuştur. Günümüzde gerek büyük, 

gerekse küçük ve orta ölçekli firmalar bilgi teknolojilerine geçmişe oranla daha fazla 

ve daha hızlı gereksinim duymaya başlamıştır. Bu durum bilgi teknolojileri alanda 

uzman ya da uzmanlaşmak isteyen kişiler için istihdam imkanının artmasını 

sağlamıştır. Ülkemizde bilgi teknolojileri sektöründe yaşanan en önemli sorun 

nitelikli personel istihdam edilememesi ve iş gücü devir oranının yüksek olmasıdır. 

Bu konunun sebepleri çok boyutlu tartışılmakla beraber, mevcut insan kaynağın 

maksimum verimliliği sağlayacak şekilde konumlandırılması  önem kazanmaktadır.   

Bu çalışmada, Türkiye'de bilgi teknolojileri alanında çalışan uzmanların örgütsel 

bağlılığı ve iş değiştirme tercihleri incelenecektir. Farklı sektörlerde çalışan bilgi 

teknolojileri uzmanları ile web tabanlı anket tekniği ile veri toplanacaktır. Anketin ilk 

kısmında katılımcıya; cinsiyet, yaş ve eğitim durumu gibi demografik özellikleri ve iş 

değiştirme tercihlerine ilişkin sorular yöneltilecek. İkinci kısmında ise; Meyer, Allen 

ve Smith (1993) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğinin dil ve kültür 

uyarlaması yapılmış Türkçe versiyonu kullanılacaktır. Katılımcıların yanıtlarından 

hareketle, betimleyici istatistiksel metotlar ve parametrik olmayan hipotez testleri 

uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle sektör için durum değerlendirmesi 

yapılacak olup, politikalar önerilecektir.  
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E-TİCARET KULLANIMI 

 
Fatma Kırca118, Bahar Mangal119, Rabia Ak120 

 

Elektronik ticaret, Dünya Ticaret Örgütü’nün tanımına göre mal ve hizmetlerin üretim, 

reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünasyon üzerinden gerçekleştirilmesidir. İnternetin 

hızla yaygınlaşması e-ticareti, ticari işlemlerin yürütmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline 

getirmiştir. E-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda 

yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de e-ticaretin gelişimi 1998 yılında ivme kazanmaya başlamıştır. Türkiye’ 

de 2003 yılına kadar bilgisayar sahipliği ve internete erişim oranının gelişmiş ülkelere göre 

çok düşük olması, e-ticarette istenen ticaret hacmine ulaşılmasını engellemiştir. Bu oranın 

artmasıyla, e-ticaret işlem hacminde de önemli bir büyüme gözlenmiştir. 

E-ticaret istihdama, üretime, eğitime katkıları açısından önemli bir yere sahiptir. Eğitime 

katkısı çeşitli alanlarda etkisini göstermektedir. E-ticaret uygulamaları sayesinde internet 

aracılığıyla sınırları ortadan kaldırarak rekabet şanslarını arttırmaktadır. Bu durumda iktisadi 

anlamda arz-talep dengesi oluşmaktadır. Türkiye’de internetten büyük şehirlerde yaşayanların 

il ve ilçelerde yaşayanlara, erkeklerin kadınlara gençlerin ise orta ve üzeri yaştakilere göre 

daha fazla alışveriş yaptığı ortaya konmuştur. Gelir ve Eğitim düzeyi arttıkça da alışveriş 

artmaktadır. Türkiye’de internet üzerinden alışveriş konusunda tüketici davranışlarını 

inceleyen araştırma sayısı henüz çok yetersizdir. Dünya’da internet kullanıcılarının büyük 

çoğunluğu gençler ve genç yetişkinlerdir. Bu çalışma da, Türkiye’de ise bu durumun nasıl 

olduğunu gençlerin e-ticareti kullanım alışkanlıklarının incelenmesi amaçlandı. Bu amaç 

doğrultusunda, e-ticaretin hangi alanları içerdiği, araçları, avantaj ve dezavantajları, tarafları 

nasıl sınıflandırdığı, e-ticaret ile güvenliğin nasıl sağlandığı, e-ticarete verilen önemi, 

ekonomik faaliyetlerdeki yeri araştırılması hedeflendi. Çalışma kapsamında, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticaret kullanımı incelenmesi amaçlandı. Daha 

sonra Türkiye ve İstanbul’daki öğrencilerin durumu e-ticareti nasıl tanımladığı, onlara 

sağladığı avantaj ve dezavantajları nasıl kullandıklarını ve hangi avantaj ve dezavantajları 

ortaya çıkardığı üzerinde durulacaktır. Son kısımda ise e-ticareti, İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin ne ölçüde kullandıkları, e-ticaret 

kullanan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu öğrencilerin e-ticarete yaklaşımları, 

gelecek yıllarda e-ticaretten beklentileri ve genel olarak e-ticarete ilişkin düşünceleri ve 

tutumları araştırılacaktır.  

Araştırmamızda internet tabanlı anket tekniği kullanılarak; İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi öğrencilerine bir alan çalışması uygulanmıştır. Anket çalışmamızda en çok hangi 

sektörlerden alışveriş yapıldığı, e–ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarının sebepleri, ayda 

ne kadarlık bir harcama yaptıklarını, bir e-ticaret sitesinde alışveriş yapıp yapmama nedenleri 

gibi sorular ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticaret kullanım 

alışkanlıkları incelenmesi istendi. Yaklaşık olarak 500 kişi ile görüşme planlandı. Son olarak 

elde edilen veriler ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticareti bilgi 

edinme amaçlı kullanmaktan ziyade alışveriş amaçlı kullanıyor olmaları beklendi. 
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PORTEKİZ’İN KDV SİSTEMİ 

                                  

Doç. Dr. Hakkı Odabaş121 Bahar Topal122 

 

Portekiz AB üye ülkeleri içerisinde mali istikrarın sağlanmasında çaba harcayan bir 

ülkedir. Günümüzde KDV, AB içerisinde, vergi gelirini artırmak isteyen ülkelerin 

önem verdiği vergilerden bir tanesidir.  Çalışmada Portekiz’in KDV sistemini 

hakkında bilgi verilecek, KDV sistemi içerisindeki tarife yapıları, vergi istisna ve 

muafiyetleri açısından incelenecektir. 
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TÜRKİYE VARLIK FONU 

 

Barış DEMİRTAŞ123, Deniz ÇAKMAK124, Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN125 

Dünyada modern anlamda 1950’li yıllarda faaliyete başlayan ulusal varlık fonlarının, 

1990’lı yıllar sonrası sayıları ve yönettikleri varlık değerleri artmış ve ekonomideki 

rolleri önem kazanmıştır. Buna paralel olarak, 2005 yılından bu yana 40’a yakın varlık 

fonu kurulmuştur. 2015 yılı itibariyle dünyada mevcut varlık fonu, SWFI (Sovereign 

Wealth Fund Institute) verilerine göre 7,367.34 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

ulaşmıştır.  

Genel anlamda varlık fonları, petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen gelir 

fazlasının yurt içi ve yurt dışında, ülke ekonomisine yarar sağlamak amacıyla 

kullanılan fonlardır. Türkiye’de de son zamanlarda gündeme gelmiş ve Ağustos 

2016’da yasal düzenlemesi yapılıp, bunu takiben Şubat 2017’de çıkarılan yeni yasa 

ile 50 milyon TL sermaye miktarı belirlenerek faaliyete başlamıştır. 

Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme 

kapsam ve programında yer alan kamu kurumları ve taşınmazlardır. Ayrıca, Savunma 

Sanayi Destekleme Fonu’ndan alınan 3 aylık ek kaynak da bunlara dahil edilmiştir. 

Türkiye Varlık Fonu geleneksel varlık fonu tanımlamasında yer verilen kaynaklar 

dışında kurulduğundan ekonomik çevreler tarafından tartışma konusu edilmiştir. Bu 

çalışmada, dünyadaki varlık fonlarının kuruluşu, gelişimi, ekonomideki yeri ve 

önemine yer verilmiş olup, Türkiye’de faaliyete başlayan Varlık Fonunun kuruluş ve 

iştiraklerine değinilmiştir. Çalışmanın amacı, konu edilen tartışmaları akademik bir 

yaklaşımla ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirmektir. 
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KİTLESEL FONLAMA(CROWDFUNDING) 

 

Ebru KARA126   Ecem Börekçi127 

 

Yeni doğmuş ve genç işletmelerin karşılaştığı sorunların en başında yaşamlarını 

devam etmelerini sağlayacak sürdürülebilir ve az maliyetli finansman kaynaklarına 

ulaşabilmek yer almaktadır. Girişimcinin kendisi, arkadaşları, ailesi, melek 

yatırımcılar gibi klasik finansman kaynaklarına internet ve sosyal ağın kullanımının 

artması ile yeni finansman kaynağı olan kitlesel fonlama eklenmiştir. Son zamanlarda 

alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkan crowdfunding Türkçede, kitle veya topluluk 

fonlaması olarak anılmaktadır. Bize en yakın haliyle kitlesel fonlama fikir sahiplerinin 

projeyi gerçekleştirebilmeleri için gereksinim duydukları finansal kaynağı ortak bir 

ağ üzerinde bir araya gelerek konu ile ilgili proje ile ilgilenen katılımcılar sayesinde 

elde etmektedirler. Kitlesel fonlama algısı öncelikli olarak belirtmek gerekirse 

şirketlerin finanse edilmesi değil girişimcilerin projelerinin finanse edilmesidir. 

Kitlesel fonlamanın ilk örneği 1997’de İngiliz müzik grubu monillion olmuştur. 2006 

yılında ABD ‘de yaygınlaşan kitlesel fonlama (crowdfunding) bugünkü boyutu ile 5,5 

milyar USD ile karşımıza çıkmaktadır. Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre 2025 

yılında 90 milyar USD’ye çıkması beklenen bu kaynağın dünya risk sermayesi 

boyutunda 1,8 USD katında bir değişim göstermesi beklenmektedir. 2011 yılında 

dünyadaki girişimci sayısı 453 kitle fonlama sitesi aracılığı ile 1,8 USD yatırıma 

ulaşmıştır. Özellikle popülerliğinin en üst noktasına ulaşan kitle fonlama sitelerinin 

rakamlarında önemli oranda artış gözlemlenmektedir. Türkiye’de ise bu modelin yeni 

ortaya çıkması ve nispeten bilinirliğinin az olması kitle fonlamaya güven oranının 

düşük olmasına sebep olmakta dolayısıyla finansman kaynakları arasında çoğunlukla 

sayılmamaktadır. Türkiye’de kitlesel fonlama Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu kapsamında mümkündür ancak kitlesel fonlamaya özgü bir mevzuat 

bulunmadığı için bağış yardım sponsor başlıkları altında yapılanmaktadır. Bu nedenle 

fonlayan kişinin adı destekçi olarak da adlandırılmaktadır. Kitlesel fonlama 

platformları genellikle riskleri minumun seviyeye indirmeye çalışmaktadır. Kitlesel 

fonlama gelişmiş ülkelerde önemli bir yol kat etmiş olup gelişmekte olan ülkelerde ise 

birçok alanda kullanılabilir bir finansal araç olarak ön safhalardadır. Kitlesel fonlama 

gerek uluslararası gerekse ulusal literatürde yeni konuşulan bir konu olduğu için 

kitlesel fonlama yargısına temel oluşturacak bilimsel bilgi birikimi eksiktir. Bu 

çalışmada, kitlesel fonlama kavramı betimsel (descriptive) analiz tekniği aracılığıyla 

incelenerek konunun çeşitli boyutlarının ortaya konması planlanmaktadır.   

                                                                 
126 Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Lisans 3. Sınıf  

E-posta:ebru.kara64@hotmail.com 
127 Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
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HEDEF PROGRAMLAMA İLE PERSONEL ÇİZELGELEME 

PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ: AKARYAKIT İSTASYONUNDA BİR 

UYGULAMA 

 

Mustafa TOSUN128, Oğuzhan GEYİK129, Neşet BEDİR130, Tamer EREN131 

 

Günümüzde işletmeler rekabet ortamında hayatta kalmak için kendilerini sürekli 

iyileştirmelidirler. İşletmeler rakiplerinden bir adım önde olabilmek için kaynaklarını 

etkin kullanmalıdırlar. Özellikle hizmet sektöründeki firmalar için personel verimliliği 

bu noktada çok önemlidir. Personeli etkin kullanmak için çizelgelerinin doğru 

yapılması gerekmektedir. Çizelgeleme yapılırken birçok kritere dikkat edilmesi ve 

vardiyada çalışacak personelin memnuniyetinin aynı anda sağlanmak istenmesi 

problemi daha karışık hale getirmektedir.  

Bu çalışmada hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda çalışan 

personelleri çizelgeleme problemi ele alınmıştır. 24 saat açık olan akaryakıt 

istasyonunda çalışan 20 personelin bir aylık çizelgelemesi yapılmıştır. Çizelgelemede 

personellerin hafta içi ve hafta sonu vardiyaları dengeli bir şekilde atanması 

sağlanmıştır. Problem 0-1 hedef programlama ile modellenmiştir. Problemin 

çözümleri ILOG CPLEX paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

  

                                                                 
128 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans 4. sınıf 

E-posta: mustafatosun293@gmail.com 
129 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans 4. sınıf  

E-posta: oguzhangeyik@outlook.com 
130 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans  
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131 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Doç. Dr. 
E-posta: tameren@gmail.com 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TASARRUF OLGUSU ve FAİZSİZ 

FİNANSAL ARAÇLARIN ROLÜ 

 

Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay132, Sultan Özek133 

 

Sürdürülebilirlik kavramı geçen yüzyıla damgasını vuran, üzerinde en çok 

yazılan ve konuşulan kavramların başında gelmekte ve genel anlamıyla belirsiz bir 

süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade etmektedir. Bu 

genel anlamıyla sürdürülebilirlik birçok farklı şekillerde algılanabilmekte, 

tanımlanabilmekte ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi konusu farklı bilim dalları 

kapsamında birçok boyutuyla ele alınmaktadır (Yavuz, 2010: 65). Sürdürülebilirlik, 

ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bu 

çalışmada, sürdürülebilirlik kavramının her üç boyutuyla yakından ilgili olan ancak 

daha ziyade ekonomik boyutu ile açıklanmaya çalışılan sürdürülebilir kalkınma 

kavramı kişilerin gelecekte harcama yapabilmesi ve ihtiyati risklere karşı 

korunabilmesi için birikim yapması şeklinde tanımlanan tasarruf olgusu ile birlikte ele 

alınacaktır.  

Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri süregelen 

esaslara dayanarak üretebilen; hükümet ve dış borçların yönetilebilirliğini 

sürdürebilen, tarımsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel dengesizliklerden 

sakınan bir sistem olmalıdır (Harris, 2000: 2). Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki 

en önemli engellerden biri olan tasarruf açığı, Türkiye’nin yapısal sorunlarının 

başında gelmektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın 

tasarruf olgusu ile karşılıklı ilişkisinin ele alınmasının ardından tasarruf açığını ortaya 

çıkaran etkenler incelenecektir. Tüm dünyada yaygınlaşan faizsiz finansal araçlara 

ilişkin açıklamaların ardından faizsiz finansal araçların tasarruf açığına çözüm olarak 

önerilebilirliği tartışılacaktır. 
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133 Uşak Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler YO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Lisans Öğrencisi,  
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İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS 

YÖNTEMİ VE MOORA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BİST 

PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Doç. Dr. Habib AKDOĞAN134  Öğr. Gör. Neşegül PARLAK135 Arş. Gör. Muhlis ÖZDEMİR136 

 

Küresel rekabet ortamında, işletmelerin performanslarının ölçülmesi, 

varlıklarını sürdürmesi ve karlılığının artması açısından önemlidir. Bu çalışmada, 

Hisse Senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören ve Perakendecilik sektöründe 

faaliyet gösteren 10 işletmenin 2016 yılı finansal tablolarını kullanarak, bu firmaların 

finansal performansları, ölçüt olarak ele alınabilecek dokuz finansal orandan 

yararlanarak incelenmiştir. Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemi olarak yaygın 

kullanılan ve finansal performanslarının değerlendirilmesi amacıyla da başvurulan bir 

ölçüm aracı olan TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile finansal performans 

derecelendirmeleri yapılmıştır.  İşletmelerin, 2016 yılı analizleri için Cari Oran,  Nakit 

Oran, Kaldıraç Oranı, Öz kaynak/Toplam Aktif, Öz kaynak/Toplam Yabancı Kaynak, 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak/Toplam Pasif, Net Satışlar/Toplam Aktif, Net 

Satışlar/Öz Kaynak, Net Kar Marjı kriterleri dikkate alınmıştır. 
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TELEFON AMBLEMİMİZE NE KADAR BAĞLIYIZ? 

 

Bilge Kağan ÖZBAY137, Osman Alihan ÖNCEL138 

 

Yapılan araştırmalara ve edinilen bilgilere göre, dünya üzerinde kâr payı en yüksek 

seviyelere ulaşan sektörlerden birisi de bilişim sektörüdür. Bilişim sektörünün en 

önemli silahlarından birisi de, şu anda Türkiye’de de her iki kişiden birinin ceplerinde 

olan akıllı telefon sektörüdür. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 9,4 milyar dolar karın 

elde edildiği bu pazardaki üretici firmalar, pazardaki mevcut ve potansiyel 

müşterilerin markalarıyla tanışmalarını sağlamak ve satın alma davranışlarını kendi 

markaları lehine kullanmaları yönünde politikalar izlemektedir. Bu noktada ortaya 

müşteri bağlılığı (customer commitment) kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kavramı 

açıklamak gerekirse müşteri bağlılığı; müşterinin tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde 

direndiği ve firmanın ürün ve hizmetlerini kullanmakta ne kadar kararlı olduğunu 

gösteren etki düzeyi denilebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, cep telefonu pazarında 

marka bağlılığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda araştırmanın 

kimlere yönelik yapılması hususunda, cep telefonu ile en çok aşina ve en fazla bilgiye 

sahip olmaları hasebiyle üniversite öğrencilerini seçtik. Ana kütle, Türkiye’deki 

üniversitelerde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinden, örnek kütleyse bu kitleden çekilmiş en az 1000 kişidir. Bu 

araştırmanın sonunda ise, üniversite öğrencilerinin müşteri olarak markalara 

bağlılığının hangi etkenlere göre değiştiğini, ne sıklıkta marka değiştirdiklerini, bu 

değişim kararlarının üzerinde gelir, cinsiyet gibi gölge değişkenlerin etkili olup 

olmadığını, en doğru şekilde test etmeyi planlıyoruz. 

  

                                                                 
137İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Lisans 3. Sınıf 
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SİGORTA ŞİRKETLERİNDE İLİŞKİ KALİTESİ  

 

Deniz ÇAKMAK139, Barış DEMİRTAŞ140, Mehpare TOKAY ARGAN141 

 

İlişki tabanlı pazarlama paradigması çağdaş pazarlama yaklaşımının en önemli 

yansımalarından birini oluşturmaktadır. Bu paradigmanın temel taşlarından biri olan 

ilişki kalitesi hem endüstriyel (B2B) hem de tüketici pazarlaması (B2C) bağlamında 

konuyu ele alan bir dizi çalışma bulunmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminin bir 

gereği olan ilişki kalitesi, birçok farklı alanda incelenmiştir. Hizmetlerin birbirine 

benzediği pazar ortamında en iyi farklılaşma stratejilerinden biri ilişki kalitesi 

olabilmektedir. Sigorta hizmeti, oluşabilecek zararların olumsuz sonuçlarının 

giderilmesinde, zararlara maruz kalan müşterilerine parasal kolaylık ve rahatlık 

sağlayan bir finansman tekniğidir. Sigorta sektörü, belli bir prim karşılığında riskleri 

dağıtarak, risklerin etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. Sigorta şirketlerinde birebir 

müşteri ilişkileri söz konusudur. Müşteri ve sigorta şirketi arasındaki birebir ilişkinin 

önemi çok büyüktür. Müşteri açısından sigorta şirketi ile ilişkilerin karşılıklı olarak 

samimi, güven ve bağlılık içerisinde sürekli olması; şirketin gerekli bilgilendirmeyi 

zamanında ve doğru yapması önem arz etmektedir. Ayrıca uzun soluklu ilişkinin 

getirdiği empatik bir özelleştirme hizmeti şirket ile müşteri arasındaki ilişki kalitesine 

olumlu katkılar sağlayabilecek niteliktedir.  Bu çalışmada, sigorta şirketi-sigortalı 

temelli ilişki kalitesi boyutlarını ortaya koymak ve bu boyutların sigortalı 

memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu çalışmada Anderson ve Weitz, (1989), 

Morgan ve Hunt 1984), Fournier, (1998), He Y, Song. (2012) ve Minvielle E, ve diğ. 

(2014) çalışmalarında kullanmış oldukları ölçekler kullanılarak soru formu 

oluşturulmuştur. Bu soru formu, gerekli bilgiler verildikten sonra araştırmaya 

katılmayı kabul eden gönüllülere uygulanmış ve 201 geçerli soru formu elde 

edilmiştir. Araştırmada yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda beş boyut 

belirlenmiştir. Bu boyutlar bilgilendirme, güven, bağlılık, karşılıklık, samimiyet ve 

kişiselleştirmedir. Bu beş boyutun toplam açıklanan varyansı %74.01’dir.  İlişki 

kalitesini oluşturan bu boyutların sigorta müşterisinin memnuniyeti üzerinde %42.7 

ve arkadaşlara tavsiye etme de ise %43.5 etkisi bulunmaktadır. Ayrıca ilişki kalitesi 

boyutları ile sigortalının demografik özellikleri arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye’de sigorta sektöründe 

ilişki kalitesinin ölçülmeye çalışıldığı ve ilişki kalitesi boyutlarının ortaya konduğu 

ilk çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca sigorta şirketlerinin müşteri 

memnuniyetini ve yakın çevreye tavsiyede bulunma üzerinde etkisi bulunmuştur. Bu 

bağlamda elde edilen boyutlar sigorta şirketlerinin müşterileri ile ilişkilerini 

geliştirmede dikkat edeceği noktalara vurgu yapabilmektedir. 

                                                                 
139 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 
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İHRACAT ÜZERİNDEKİ DÖVİZ KREDİ ETKİSİNE YÖNELİK 

EKONOMETRİK ANALİZİ 

                                             
Bekir Furkan SARGI142 

                                          
 Dünyada gelişmiş ülkeler genellikle tüketimden çok üretim pozisyonunda olup 

ihracatları ithal ürün elde etme durumlarına göre daha fazladır. Ülkemizin bu gelişmiş 

ülkeler arasında yer alabilmesi için öncelikle üretimi hedef almalı ve ihracata 

yoğunlaşmalı bu durumda ihracata kolaylık olarak döviz kredilerinin ne kadar etkili 

kullanıldığı saptanmalıdır. Bu çalışmada ülkemizdeki ihracata teşvik amaçlı olarak 

kullanılan döviz kredilerinin ihracatta ne derecede etkili olduğunu uzun dönemdeki 

durumlarını ve aralarında nedensellik ilişkisinin olup olmadığını sınamaktır. Ocak 

2009 ile Ocak 2017 yılları arasında aylık veriler kullanılmıştır. Bu analizde kullanılan 

paket programı Eviews 8,1 ve metotlar Birim Kök (ADF) testi, Engle Granger (Eş 

bütünleşme) testi, FMOLS, Granger Nedensellik testleri kullanılmıştır. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre serilerin birinci durağan seviyelerinde durağanlaştığını, eş 

bütünleşme testi sonucu ile uzun dönemde beraber hareket edebildikleri bu nedenle 

uzun dönemli ilişki katsayılarının tahmini için FMOLS analizi uygulanmıştır. 

Nedensellik sonuçlarına göre ise değişkenler arasında çift yönlü ilişki elde edilmiştir.  
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KAMU HARCAMALARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIM HARCAMALARI 

ÜZERİNDEKİ  DIŞLAMA ETKİSİ 
Fatma AÇAR143 

 Devletin ekonomik istikrar, kaynak tahsisinde etkinlik ve gelir dağılımında 

adaleti sağlamak amacıyla kamu harcamalarını artırarak, ekonomiye müdahale etme 

gereksinimi bulunmaktadır. Devletin kamu harcamlarını finanse etmesi için ihtiyaç 

duyduğu en temel finas kaynağını şüphesiz vergiler oluşturmaktadır. Fakat devletin 

finansman aracı olan vergiler her zaman yeterli olmamaktadır. Devlet vergilerin 

yetersiz olması halinde finasmanını sağlaması bakımından borçlanmaya 

başvurmaktadır. Devletin borçlanarak finansmanını sağlaması ise bazı ekonomik ve 

sosyal etkileri de beraberinde getirmektedir. Devletin borçlanma düzeyinin artması 

ödünç verilebilir fon talebini artırmaktır. Bunun sonucunda ödüç verilebilir fonların 

faizinde artış meydana gelmektedir.  Böylelikle özel kesim daha yüksek faiz ile kredi 

kullanmak zorunda kalacağından fonlara olan talebleri azalacaktır. Sonuç olarak 

devlet harcamalarındaki artışın borçlanma yoluyla finanse edilmesi maliyetlerin 

yükselmesiyle birlikte özel kesim yatırımlarını dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada ülke örnekleri verilerek  kamu harcamalarının özel sektör yatırım 

harcamalarını dışlama etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN WAGNER HİPOTEZİ’NİN ANALİZİ 

 

Mustafa Melih YILMAZ144 

 

İlk kez Adolph Wagner tarafından öne sürülen ekonomik büyüme kamu 

harcamaları arasındaki ilişki, kendisinden sonra birçok çalışmaya konu olmuştur. 

1929 buhranı akabinde hakimiyet kuran Keynes’in görüşleriyle beraber kamu 

harcamaları ve ekonomi büyüme arasındaki ilişkiyi daha da hararetli tartışma konusu 

haline getirmiştir.    

1883 yılında Adolph Wagner tarafından ortaya atılan fikirde ekonomik 

büyüme arttıkça kamu harcamalarının artacağı, ilişkinin ekonomik büyümeden kamu 

harcamalarına doğru olacağı öne sürülmüştür. 1929 Ekonomik Buhranı’yla beraber 

Keynes ise bu ilişkinin kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru olacağını 

ileri sürmüştür.  

Günümüzde Wagner hipotezi olduğu gibi kalmamıştır. Hipoteze gelen 

eleştiriler üzerine geliştirmek için birçok çalışma yapılmış yedi farklı model 

geliştirilmiştir.  Bu modellerle Wagner Hipotezi’ni daha iyi açıklamak amaçlanmıştır. 

Türkiye’de yapısal kırılmanın olduğu dönemler yani Türkiye’nin politikasında 

önemli değişmelerin olduğu 1960 ve 1980 dönemleri öncesi ve sonrası ele alınarak 

kamu harcamaları ve ekonomik büyüme hakkında yargılara varılmıştır.   

Türkiye’de kamu harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin 

incelendiği bu çalışmanın veri seti, 1960-2016 döneminde iktisadi büyümeyi temsilen 

kullanılan yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile yıllık kamu harcamaları (KH) 

serilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın analiz kısmında kullanılacak verilerin cari 

olması sebebi ile deflate edilerek reel hale getirilmesi gerekmektedir. Serilerin grafik 

incelemeleri sonucunda logaritmik ya da doğrusal yapıda olup olmadıklarına karar 

verilecektir. Değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla ilk olarak serilerin 

durağanlıkları kontrol edilecektir. Bu sebeple birim kök testleri yapılacaktır. Daha 

sonra serilerin durağanlık derecelerine göre VAR ve Eşbütünleşme analizleri 

uygulanacaktır. Eşbütünleşme testlerinin hipotezlerine göre eğer ki uzun dönem 

ilişkisi var ise VECM model ile; uzun dönem ilişkisi yok ise VAR model ile devam 

edilecektir. Son olarak da iktisadi büyümeden kamu harcamalarına doğru bir 

nedensellik ilişkisinin varlığı araştırılacağı için söz konusu değişkenler arasındaki 

sebep-sonuç ilişkisinin yönünü test etmek için Granger nedensellik testi 

uygulanacaktır.  

  

                                                                 
144 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Lisans 4. sınıf 

E-posta: m.melihyilmaz32@gmail.com 
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DOLAR KURU GETİRİ ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN ARCH-GARCH 

MODELLERİ İLE TAHMİNİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ  
 

BÜŞRA AYDIN145             

               

“Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında 

yaşanan oynaklığıdır. Finansal piyasalardaki oynaklık, yatırımın taşıdığı riskin 

ölçüsüdür ve belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Birçok konuda 

belirsizlik en büyük risk faktörü olarak görülür ve bununla beraber günlük Dolar 

kurundaki dalgalanmalar sonucunda piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri 

ulusal malların değerini ve ülke ekonomisini riske atmaktadır. Bu risk daima 

azaltılmaya, mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bizde zaman 

serilerinde farklı varyanslılık söz konusu olduğunda çözümleme imkânı veren E-

Views programından faydalanarak ARCH-GARCH modellerini Türkiye’nin dolar 

kuru getiri endeksi verilerinden yola çıkarak modellenmiştir. Sonucundan ARCH 

etkisi GARCH(1,2) ile giderilmiştir.” 

 

                                                                                                                                                       

                                                                 
145 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 
busra.aydin@ogr.sakarya.edu.tr 
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TÜRKİYE VE ŞANGAY BEŞLİSİNDE MAKROEKONOMİK 

KIRILGANLIĞIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Fatih  KALECİ146  Sultan  ABDİLABEKOV147 

 

Kırılganlık, incelenen ekonomik birime, risk unsuruna, araştırmacının 

görüşüne ve bakış açısına göre farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Kırılganlık 

makroekonomik dengede, kredi faiz oranları, cari işlemler dengesi, kısa vadeli ve uzun 

vadeli borçlanma gibi genel finansal araçlardaki bozulmalar sonucu Borç / Öz kaynak 

dengesini bozulmasıyla borcu ödeyemez hale gelme durumu neticesinde yeni 

borçlanma döngüsü içerisine girilmesidir. 

Kırılgan olarak sayılan ekonomik birimlerin ortak noktaları, çoğunlukla kendi 

iradesi dışında gelişen olaylar (örneğin ekonomik krizler, iç ve dış şoklar gibi) 

nedeniyle kırılgan olmalarıdır. Yani kırılganlık, genel ve ekonomik anlamda 

öngörülemeyen olaylar tarafından zarar görme veya negatif yönde etkilenme riskidir. 

Kırılganlığı arttıran önemli bir faktör olarak finansal liberalizasyon, bu süreçte 

makroekonomik istikrarsızlıklar ve finansal yapıdaki zayıflıklar gibi nedenlerden 

dolayı ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir.  

Finansal krizlere karşı öncü göstergeler olan finansal kırılganlık göstergeleri, 

ekonomik yapının içinde bulunduğu ve gelecekte neyin beklediği hakkında kayda 

değer ipuçları vermektedir. Bu bağlamda literatürde makroekonomik kırılganlığı 

belirlemeye yönelik birçok indeks oluşturulmuştur. Son yıllarda oluşturulan 

indekslerde baktığımızda Türkiye’ye en kırılgan ülkeler arasında yer verilmesi, aynı 

zamanda son yaşanan gelişmeler nedeniyle de Türkiye’nin Şangay Beşlisi içerisinde 

yer alma ihtimali neticesinde Türkiye’nin ekonomik kırılganlığını anlamak ve bu 

kırılganlığın Şangay Beşlisi ile karşılaştırmalı analizi amaçlanmıştır.  

Çalışmadan elde edilen bulgalar ışığında Türkiye’nin ve Şangay Beşlisinin 

makroekonomik kırılganlığına sebep olan faktörlerin belirlenmesinin ardından, 

makroekonomik kırılganlık konusunda Türkiye ve Şangay Beşlisi ülkeleri 

karşılaştırılarak, çeşitli ekonomik ve politik önerilerde bulunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
146 Necmetin Erbakan Üniversitesi/ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Konya, 
Türkiye, fkaleci@gmail.com  
147 Necmetin Erbakan Üniversitesi/ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  3, Konya, 
Kırgızistan, abdilabekovsultan@gmail.com  
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ALTIN HER ZAMAN HİSSE SENETLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF 

YATIRIM ARACI OLABİLİR Mİ? 

 

Sadık Karaoğlan148 - Engin Küçüksille149 

 

Bu çalışmanın amacı; 2000 – 2016 döneminde Türk Lirası bazında gram altın fiyatları 

ile Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin (BİST 100) alternatif yatırım araçları olup 

olmadıklarını incelemektir. Bu bağlamda öncelikle veri setleri arasındaki nedensellik 

ilişkisi Hacker ve Hatemi J (2006) simetrik nedensellik metodu ile araştırılmış ve 

BİST 100 endeksinden altın fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, 

ancak altın fiyatlarından BİST 100 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisine 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu iki yatırım aracının alternatif yatırım araçları 

olduklarına dair net bir sonuca ulaşılamamıştır.  

Bilindiği üzere finansal piyasalara gelen negatif ve pozitif şoklar, finansal 

enstrümanların fiyatlarını aynı derecede etkilememektedir. Dolayısıyla çalışma 

genişletilerek, ilgili dönemde altın ve BİST 100 endeksi verileri pozitif ve negatif 

bileşenlerine ayrılmış, altın fiyatlarına ve BİST 100 endeksine gelen pozitif ve negatif 

şokların, birbirlerinin fiyat değişimlerinin öngörüsüne etkileri Hatemi J (2012) 

tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre; incelenen dönemde altın ve BİST 100 endekslerine negatif bir şok 

geldiği zaman, altın ve BİST 100 endeksi birbirlerinin alternatif yatırım araçlarıdır. 

Buna karşın, bu finansal varlıklara pozitif bir şok geldiğinde ise birbirlerinin alternatif 

yatırım araçları olduğu konusunda net bir sonuca ulaşılamamıştır.  

  

                                                                 
148 Arş. Gör., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, sadik.karaoglan@ikc.edu.tr 

 
149Yrd. Doç. Dr.,  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 

engin.kucuksille@ikc.edu.tr 



 

                                                                                                                                                                                                       

82 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

HEDGE FONLARIN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DE ''SERBEST 

YATIRIM FONLARI  
 

Faruk ALKAN 150 

 

       Ülkemizde tam bir isimle tanımı yapılamayan '' Hedge '' denilince akla koruma 

geldiği için '' Koruma Fonu '' diye çevirilen , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

Serbest Yatırım fonu olarak tanımlanan hedge fonlar aynı kurumun sayfasında '' 

Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan  "Serbest 

Şemsiye Fon"lara bağlı olarak ihraç edilen fonlar. '' olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye'de fon yönetim şirketleri ve yatırımcıların pek tercih etmediği  bu fonların 

kökeni 1949 yılına dayanmakta ve bugün Dünyanın En büyük ilk 10 Hedge fonu 

yaklaşık 423 milyar dolarlık varlık yönetmektedir. 

 

      Bu fonlar 1949'dan itibaren faaliyet gösterselerde 90'lara kadar Soros, Buffet gibi 

yatırımcıların isimleriyle birlikte anılmaları dışında pek dikkat çekmemişlerdir. Hedge 

fonların tartışılmaya başlaması Long Term Capital Management'ın batması ve 

Soros'un Kara Çarşamba olarak adlandırılan İngiltere Merkez Bankası'nı 

develüasyona zorlamasıyla olmuştur.Hedge fonlar  uygulama imkanına sahip 

oldukları farklı stratejiler ve sıkı denetimden muaf olmaları sebebiyle bir kesim 

tarafından uzak durulması gereken kumar makineleri olarak görülürken diğer yandan 

riski seven yatırımcılar tarafından milyar dolarlık yatırım çekmektedirler. 

  

       Bu makalenin amacı  Hedge fonların özelliklerinden , tarihsel gelişimlerinden , 

bu fonların Gelişmekte olan ülkelerde yatırım yaparken sıkça uyguladıkları 

stratejilerden ,Türkiyede ki uygulamalarından bahsetmek ve bu fonların ülkemizde 

tercih edilmeme sebepleri açıklanırken literatürdeki Türkiye üzerine araştırmalardan 

özgün sebepler ortaya koymaktır. 

  

                                                                 
150 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans,  e-mail: farukalkan@ogr.iu.edu.tr 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİMLERİN ADALET VE ETKİNLİK 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Mahmut Ünsal Şaşmaz151 Kamil SANCAR152Hasan Hüseyin NAÇAR153 

 

Türkiye’de sosyal politika, ilgili dönemlerde ekonomik konjonktüre uyumlu bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 

göstermekle birlikte ülke ekonomilerinde genelde etkinliğe, adalete göre daha fazla 

önem verildiği görülmüştür. Özellikle vurgulanması gereken husus gelişmiş ülkeler, 

diğer bir ifadeyle belli bir refah düzeyine erişmiş olan ülkelerin adaleti ön planda 

tuttuğu fakat gelişmekte olan ülkelerin ise daha fazla etkinliğe önem verdiği 

söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye ekonominde geçmişten günümüze uygulanan 

ekonomi politikaları adalet ve etkinlik açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması 

amaçlanmaktadır. 

  

                                                                 
151 Uşak Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 
mahmut.sasmaz@usak.edu.tr 
152 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Yüksek Lisans Öğrencisi, 
kml_sncr@hotmail.com 
153 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Yüksek Lisans Öğrencisi, 
hasan0nacar@gmail.com 
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AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN MODERATOR ETKİSİ 

 

Fırat ÖZDEMİR154, Elif HABİP155, Bora YILDIZ 156 

 

Bilindiği üzere doğru işe doğru kişinin seçilmesi geçmişten günümüze işletmelerde 

gerek insan kaynakları yönetimi gerek üst yönetim gerekse de kişi açısından önemli 

bir konu olmuştur. Ancak her ne kadar bu önem işletmeler tarafından göz önüne alınsa 

da her zaman istenilen uyum çalışanlar ve iş arasında sağlanamamaktadır. Dolayısıyla 

bu çalışmada kişiyle iş arasındaki uyumsuzluğu ifade eden, literatürde yeni bir 

değişken olan aşırı niteliklilik değişkeni ele alınmıştır. Bu çalışmada aşırı nitelikliliğin 

olumsuz sonuçlarından birisi olan işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve bu etki 

üzerinde kolektif şükranın moderator rolü incelenmiştir. Bu bağlamda kolektif 

şükranın moderator etkisi Kişi - Çevre Uyumu Teorisi kapsamında araştırılıp teorinin 

Kişi-İş Uyumu boyutunda irdelenerek literatürdeki boşluğun doldurulması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde farklı sektörlerde çalışmakta 

olan 178 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmış olup ve bu veriler 2017 yılının Mart ve Nisan aylarında toplanmıştır. 

Literatürde oldukça yeni bir değişken olan kolektif şükranın, aşırı niteliklilik - işten 

ayrılma niyeti ilişkisi üzerindeki moderator (durumsal) etkisinin incelenmesi bu 

araştırmanın özgün yanını temsil etmektedir. Böylece bu çalışmada kolektif şükran 

değişkeninin aşırı nitelikliliğin olumsuz sonuçlarından birisi olan işten ayrılma niyeti 

üzerinde azaltıcı ya da yok edici etkisinin olup olmadığının belirlenmesi araştırmanın 

temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada anket yöntemiyle toplanan veri SPSS 

programı ve SPSS için geliştirilmiş bir makro olan PROCESS makrosuyla analiz 

edilmiştir. Elde edilen veriler açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, güvenirlik 

analizi, frekans analizi ve PROCESS makrosuyla yapılan moderator analizi gibi nicel 

analiz yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki 

ilgili literatürde daha önceki çalışmalarla benzer şekilde aşırı niteliklilik işten ayrılma 

niyeti üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak 

aşırı nitelikliliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kolektif şükranın moderator 

etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olmaması araştırmanın bir diğer bulgusunu 

oluşturmaktadır. Başka bir söylemle aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde 

kolektif şükranının azaltıcı ya da yok edici bir etkisinin olmadığı  söylenebilir. 

Araştırma sonucunda İKY yöneticileri, yöneticiler ve gelecek araştırmacılara yönelik 

çeşitli öneriler sunulmuştur. 

  

                                                                 
154Sorumlu Yazar: Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İşletme A.B.D., Yüksek Lisans İstanbul-Türkiye, 

E-posta: firat.ozdemir@ogr.iu.edu.tr 
155Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve 
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156Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniveristesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon 
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TAKIM ÇALIŞMASINDA LİDERİN RÖLÜ: KIRGIZİSTAN’DAKİ 

«GAZPROM NEFT ASİA»  ŞİRKETİNDE UYGULAMASI 

 

Yrd.Doç.Dr.Elvan OKUTAN157,  İlim MYRZABEKOV158   

 

Günümüzde rekabet ortamlarında daha yüksek performansa ulaşmak için, 

işletmeler yönetim ve örgütlenme süreçlerinde farklı arayışlara yöneltmektedir. 

Bunların ilki işletmeler  takım çalışmaya önem vermektedir ve verdiği önem ile insan 

kaynakları performansının da artacağı, bunun da işletmeye daha yüksek düzeylerde 

verimlilik ve etkinlik getireceğine dair sonuçlara ulaşılır. Takım çalışmasında yüksek 

sonuca ulaşmak için iyi bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle 

takım çalışması ele alınacak, sonra takım çalışmasında liderin rölüne yer verilecektir. 

Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan Bişkek şehrinde bulunan ‘Gazprom Neft Asya’ 

şirketinde lider ile takım çalışanlarının arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır. Sirkette 150 anket dağıtılmış ve bunlardan 118 tanesi doldurulmuştur. 

Anket formu iki bölümden oluşmuştur: demografik bilgiler ve liderin takım 

çalışmasındaki rolünun incelemeye yönelik cümleler. Çalışmanın analiz kısmında 

takım çalışmasında liderin rolünü belirlemek ve alt faktörler liderin davranış biçimi 

arasındaki ilişkiyi incelemek için frekans ve korelasyon analizleri yapılacaktır. 

 

. 

  

                                                                 
157 Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
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TÜKETİM DAVRANIŞINDA TUTUMLULUK,  FİYAT VE DEĞER BİLİNCİ  

 

Koray AŞANTUĞRUL159, Cansu ÖZTÜRK160, Mehmet S. ÇELİK161, Mehpare TOKAY 

ARGAN162 

 

Tutumluluk, tüketicilerin uzun dönemli amaçlarına ulaşmaları için kısa dönemli 

arzularını öteleyerek kaynaklarını dikkatli kullanması olarak açıklanmaktadır. Farklı 

dinler materyalizme karşı tutumluluğun kurtuluşa giden yol ve erdemlilik olduğunu 

savunmaktadır. 

Tüketici psikologları ise tutumlu tüketiciyi uzun dönemli amaçlarına ulaşmak için 

ekonomik mal ve hizmetleri dikkatli ve ölçülü kullanma ve beceriklilik dereceleri ile 

tek boyutlu tüketici yaşam tarzı olarak karakterize etmektedirler. 

Tutumluluk tüketicilerin malları ve hizmetleri satın alma ve kullanma becerilerini 

gösteren davranışsal bir özelliktir. Bu açıdan tutumlu tüketiciden bahsedildiğinde 

kompulsif ve impulsif satın almaların karşısındadır. Yani tutumlu tüketiciler satın 

alma davranışını gerçekleştirirken bazı kısıtlamaları kendilerinde uyguladıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla tutumluluğun etkisinin en güçlü olduğu nokta tüketicilerin 

gerçek davranışlarıdır. Bu noktada bilişsel tutarlılık ilkesi gereği tutumlu tüketicilerin 

düşünceleri, duyguları ve eylemleri arasında tutarlılık olması gerekmektedir. 

Çalışmamız bağlamında, bireylerin tutumluluk davranış şekillerini ortaya koyarken, 

değer bilinci, fiyat bilinci ve tüketim davranışı arasında  pozitif yönde ilişkiler olması 

beklenmektedir.  

Bu çalışmada, tutumluluk ile ilgili ifadeler Lastovicka ve Bettencourt’un (1999) 

yapmış oldukları çalışmadan, değer, fiyat bilinci ve tüketim davranışı ifadeleri ise 

Shoham ve Brenčič’in (2004) yapmış oldukları çalışmadan alınarak soru formu 

oluşturulmuştur. Soru formu kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak gönüllü katılım 

esası ile 350 kişiden geçerli veri elde edilmiştir. Verilerin analize hazırlanması 

aşamasında, öncelikle kayıp verilerin çözümüne çalışılmıştır. Kayıp veri probleminin 

çözümünden sonra verilerin dağılımları incelenmiştir. Araştırma verilerine ait 

değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerleri sonucunda verilerin normal dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Veri analizinde literatüre uygun olarak boyutlar belirlenmiştir. Analiz sonucunda 

tüketim davranışı, tutumluluk, değer ve fiyat bilinci arasında istatistiki açıdan anlamlı 

orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca tüketim davranışı üzerinde 

tutumluluk, değer bilinci, fiyat bilinci ve demografik özelliklerin etkisi 

bulunmaktadır.  

 

                                                                 
159 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 

Yüksek Lisans 

E-posta: koray.asantugrul@gmail.com 
160 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 

Yüksek Lisans 

E-posta: ozturkcansu15@gmail.com 
161 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 

Yüksek Lisans 

E-posta: mehmet_clk47@hotmail.com 
162 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve 
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İŞ ZANAATKÂRLILIĞININ BAĞLAMSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİNİN MODERATOR 

ETKİSİ 

 

Mustafa BEKMEZCİ163, Ömer GİZLİER164, Bora YILDIZ165 

 

Rekabetin gittikçe artmış olduğu günümüz iş dünyasında işletmelerin stratejik 

üstünlük sağlamadaki en önemli kaynaklarından birinin çalışanlar olduğu 

söylenebilir.Bu bağlamda kişi - iş uyumu örgütler açısından önem verilmesi gereken 

konuların başında gelmektedir. Çalışanların sahip oldukları nitelikler işleriyle 

uyuşmadığında bu durum hem çalışanlar hem de örgütler açısından birtakım 

olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu çalışmada kişiyle iş 

uyumsuzluğunu ifade eden literatürde yeni sayılabilecek aşırı niteliklilik değişkeni 

Kişi – Çevre Uyumu Teorisi kapsamında araştırılıp teorinin Kişi – İş Uyumu 

boyutunda ele alınmıştır. Bu araştırmada, iş zanaatkârlılığının bağlamsal performans 

üzerindeki etkisi ve bu ilişkide aşırı nitelikliliğin moderator etkisi incelenmiştir.  İlgili 

yazın incelendiğinde, bağlamsal performansın öncüllerini belirlemeye yönelik pek 

çok araştırma olmasına rağmen, özellikle pozitif bir değişken olan iş 

zanaatkârlılığının, bağlamsal performans üzerindeki etkisini incelemek bu 

araştırmanın birinci özgün kısmını oluştururken; ikinci özgün kısmı ise bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin aşırı niteliklilik algısına sahip olan çalışanlarda nasıl 

etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu araştırma 2017 yılının Nisan ayında Türkiye’de 

faaliyet gösteren kamu ve özel sektörde çalışan  178 kişi  üzerinde uygulanmıştır. 

Araştırmada veri toplamak için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış olup anket 

yöntemiyle elde edilen veriler SPSS programında açıklayıcı faktör analizi, korelasyon, 

regresyon, güvenirlik analizi ve çeşitli tanımlayıcı istatistikler kullanılarak 

yapılmıştır. Araştırma bulguları göstermektedir ki,  iş zanaatkârlılığı bağlamsal 

performansın istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir yordayıcısıdır. Diğer yandan, 

iş zanaatkârlılığının bağlamsal performans üzerindeki etkisinde aşırı nitelikliliğin 

kendini üstün görme ve işini küçük görme boyutlarının istatistiksel açıdan anlamlı 

moderator etkilere sahip olduğu bulgulanmıştır. Sonuç olarak aşırı niteliklilik algısı 

[kendini üstün görme, işini küçük görme] düşük olan çalışanlarda, iş zanaatkârlılığının 

bağlamsal performans üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. 

Araştırma sonucunda, yöneticiler ve uygulayıcılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.  
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ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK PAZARLAMANIN 

İŞLETMELERE SAĞLAYABİLECEĞİ AVANTAJLAR 
 

Fatih Güray KURŞUN166 Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR167 

       

Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde, internet 

kullanımının her geçen gün artması elektronik ticaret ve elektronik pazarlamanın 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. İnternetin gelişmesi işletmeler için inanılmaz fırsatlar 

ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin ekonomiye daha fazla katılmalarına yardımcı olmuş 

ve pazar şartlarının iyileşmesini sağlamıştır. 

Türkiye’deki elektronik ticaret hacmi 2016 yılında 31 milyar TL civarındadır. 

Bankacılık işlemlerinin gelişmesi ve ödeme alternatiflerinin geliştirilmesi; güvenlik 

zafiyetlerinin azalması sayesinde işletmelerin elektronik ticarete katılımının artacağı 

düşünülmektedir. 

Günümüzde elektronik ticaret uygulamalarına bakıldığında B2C (işletmeden-

nihai tüketiciye), B2B (işletmeden-işletmeye) elektronik ticaret özellikle işletmelere 

büyük yararlar sağladığı bilinmektedir. 

  Bu çalışmada, elektronik müşteri hizmetlerinin özellikleri, elektronik tedarik, 

e-tedarigin yararları, E-CRM, E- CRM’in özellikleri, E-CRM’in yararları, Elektronik 

altyapının özelliklerinin işletmelere sağladığı avantajlar incelenecektir. 
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E-TİCARETTE KULLANILAN AÇIK KAYNAKLI YAZILIMLAR VE 

ONLARIN KARŞILAŞTIRMALARI 
 

Kanan NAGHIZADE168, Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR169 

 

     Teknolojideki güncel ilerlemeler, elektronik ticarette kullanılan mevcut 

teknolojileri tartışmaya açmıştır. Elektronik ticaret esas olarak 1995 yılından sonra 

erişim kapasitesi ve düşük maliyetli yapısı olan internet kullanımının artmasıyla 

ortaya çıkmıştır. E-Ticaret işletmeler ve kullanıcılar için yeni fırsatları ortaya 

koymaktadır. E-ticaretin ilk dönemlerinde belirli ürün ve hizmetlerin internetten 

ticareti gerçekleşse de, günümüzde internet üzerinden çeşitli ürün ve hizmetlerin satışı 

yapılmakta ve artık elektronik ticaret dünyada yüksek miktarlara ulaşan bir pazar 

hacmine kavuşmuştur. Bu alanda kullanılan teknolojileri yöneten çeşitli yazılım ve 

sistemler geliştirilmiştir.  

     Bu çalışmada, elektronik ticarette kullanılan açık kaynaklı yazılımların çeşitleri, 

onların özellikleri, sağlayabileceği avantajlar ve dezavantajlar incelenmiş, 

karşılaştırmaları yapılmıştır. 
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TÜRKİYE’DE DAVRANIŞSAL PSİKOLOJİNİN BORSA VE BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Fahrettin ŞEN170 , Hamdi AYAN171 
 

İnsan davranışlarının ve duygularının iktisadi ajanların karar alma süreçlerindeki 

etkisi davranışsal iktisat ve finans literatürü çerçevesinde uzun yıllardır incelenmeye 

devam etmektedir. Davranışsal iktisat literatürü baskın bir şekilde insanların 

duygularının ve buna sebep olan davranışların klasik iktisadın öngördüğü rasyonel 

davranıştan sapabileceğini ve bunun piyasadaki fiyatları temel ya da olması gereken 

değerden uzaklaştırabileceği yönünde çalışmalara odaklanmaktadır. Yani sınırlı 

rasyonellikten fiyatlar dengesine doğru tek yönlü bir nedenselliği ortaya koymaktadır. 

Tam ters yöndeki nedensellikle ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Nadir 

sayıdaki çalışmaların öncüsü Engelberg ve Parsons (2016)’dır. Bu çalışma New York 

borsasındaki düşüşleri California’daki hastanelere depresyonla ilgili psikolojik 

bozukluklar nedeniyle başvuran hasta sayılarıyla ilişkilendirmiş ve bu yönde negatif 

ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu sebeple bu ilişkideki nedenselliğe 2 yönlüde 

bakılması gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’deki depresyon 

seviyesiyle borsa ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Depresyon göstergesi olarak son yıllarda akademik çalışmalarda 

çokça kullanılmaya başlanan Google Trend istatistikleri kullanılmıştır. Google da 

depresyon teriminin ay bazında Türkiye’deki internet kullanıcıları tarafından 

aranması mükemmel bir gösterge olmamakla beraber ülkedeki depresyon seviyesiyle 

ilgili genel bir fikir vermektedir. Google Trend verilerinin özellikle tıbbi 

araştırmalarda hatırı sayılır bir başarı sağladığı birçok çalışma tarafından 

bildirilmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu verilerin davranışsal iktisat 

ve finans alanındaki çalışmalarda yararlı olup olmayacağının da ortaya konmasıdır. 

Çalışmada dört ilişki incelenecektir; Depresyon ile borsa endeks seviyesi, borsa 

endeks oynaklığı, iktisadi büyüme ve iktisadi gelişmişlik. Borsa endeks seviyesi 

verileri T. C. Merkez Bankası’ndan alınmıştır. Oynaklık zaman serisi ise GARCH 

yöntemi ile tahmin edilmiştir. İktisadi büyüme göstergesi olarak interpolasyon 

yöntemi ile aylık hale getirilen GSYH göstergesinde ki aylık yüzde değişim alınmıştır. 

İktisadi gelişmişlik göstergesi olarak da kişi başı GSYH da ki yüzde değişim 

kullanılmıştır. Çalışmada uzun dönemli nedenselliğin test edilmesi için ARDL 

yöntemi kullanılmıştır. Bu metodun seçilmesinin sebebi serilerde birim kök ön 

koşulunu gerektirmemesidir. Ayrıca değişkenlerin birbirlerine olan duyarlılıklarının 

zaman içerisinde değişebileceği öngörülerek değişkenlerin farklı seviyelerinde ki 

farklı ilişkilerin incelenmesi amacıyla çalışma quantile regresyon yöntemiyle de tekrar 

edilmiştir. Bu çalışmanın akademisyenlere olduğu kadar sağlık politikası yürütücüleri 

açısından da muhtemel yararları bulunmaktadır. 
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HİSSE SENETLERİNİN FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ  

ÇERÇEVESİNDE  HESAPLANMASI 

 

Şevval Sena KARUL172 

 

Bu çalışmada Amerikan borsası Nasqa endeksinde işlem gören Apple ve Microsoft 

hisse senetlerinin 02/28/2012-02/28/2017 tarihleri arası günlük getirileri kullanılarak, 

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ile zamana bağlı olarak değişen beklenen 

getirisi ve risk derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın amacı, merkezi bir 

öneme sahip olan Beta katsayısının duyarlılığını, piyasada oluşan sistematik (finansal) 

risklerin hisse senetlerindeki %1 birimlik değişimin parametrik olarak regresyon 

modeli,En küçük kareler yöntemi ile regrese edilerek Apple ve Microsoft hisse 

senetlerini hangi yönde ve oranda nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada 

Eviews 8 Paket programı ile çalışılmıştır.Apple ve Micrososft günlük hisse senedi 

verileri Yahoo finance’dan çekilmiştir. Hisse senedi piyasasının beklenen risk primi 

verileri ise günlük olarak kenneth french data’dan elde edilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE DOLAR KURU SATIŞ  DEĞERİNDEKİ VOLATİLİTENİN 

2009-2017 YILLARI ARASINDA MODELLENMESİ 

 

Seca TOKER173 

 

Bu çalışmada, Türkiye dolar satış kurunun volatilitesi doğrusal olmayan 

zaman serileri yöntemleriyle modellenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın amacı analiz 

sonucunda volatilite ve dolar satış kuru arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 

Çalışmanın analiz kısmında doğrusal olmayan zaman serileri modellerinden 

kısaca bahsedildikten sonra uygulama kısmına geçilecektir. Uygulama kısmında 

volatilitenin modellenmesine imkan veren simetrik etkili modellerden ARCH, 

GARCH, ARCH-M, GARCH-M  ve asimetrik etkili modellerden EGARCH, 

TARCH’dan yararlanılacaktır. Modellerin analizinden sonra kendi içerisinde 

varsayımlarını sağlayan modeller uygun kabul edilecektir. 2.01.2009-3.03.2017 tarihi 

veri aralığı olarak seçilmiş 2058 adet günlük veri ile çalışılmıştır. Modelde herhangi 

bir yapısal kırılmaya maruz kalmamak açısından 2008 krizi sonrası dönem tercih 

edilmiştir.  
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2005-2015 ARASI TÜRKİYE İHRACAT-İTHALAT PERFORMANSININ 

ANALİZİ 

 

Figen SEYDALİOĞLU174 Hakan ERYÜZLÜ175 

 

İhracat ve ithalat grupları iki şekilde değerlendirmeye tutularak, nitelik yönünden,  

analiz edilebilir. Bunlardan birincisi, “ekonomik gruplarına” göre sınıflandırma, 

ikincisi ise “teknoloji yoğunluğu itibariyle imalat sanayi ihracatıdır”. Hiç kuşkusuz 

gelişmiş ülkeler yatırım mallarını ve yüksek teknoloji ürünlerini ihraç eden ülkelerdir. 

Aynı zamanda gelişen ülkelerde daha çok yatırım malı ve yüksek teknoloji grubu 

ürünleri ihraç edebilmek için politikalar geliştirmektedirler ya da geliştirmeleri 

gerekmektedir. Çalışmada; Türkiye için 2005-2015 yılları arasında dış ticaret 

işlemlerine konu olan ihracat ve ithalat fasılları analiz edilecektir. Analiz sonucunda 

çalışma dönemi içerisindeki Türkiye dış ticaret profilinin hangi ürün gruplarında 

yoğunlaştığı ve bu kapsamda yapısal dış ticaret sorunları tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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TÜRKİYE VE MALEZYA ÖRNEĞİNDE İHRACAT VE İTHALATIN 

EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

 

Muhammed Emin DURMUŞ176, Uğur UYĞUN177 

 

Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye ve Malezya’nın 1987-2015 dönemindeki verilerle 

ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyon ilişkisi araştırılmıştır. 

Daha sonra serilere Augmented Dickey Fuller(ADF) ve Phillips-Perron(PP) birimkök 

testleri uygulanarak serilerin birinci farklarında durağanlaştığı sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca serilere Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik testleri 

uygulandıktan sonra son olarak seriler Engle-Granger Eşbütünleşme testine tabi 

tutulmuştur. 
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177 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Yüksek Lisans, E-posta: 
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TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA KISA VADELİ SERMAYE 

HAREKETLERİ’NİN FAİZ,  REEL DÖVİZ KURU ve EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

Bingül ARTAN178 

 

Bu çalışma ile Türkiye ekonomisinde,  kısa vadeli sermaye hareketlerinin faiz, reel 

döviz kuru ve ekonomik büyüme ilişkisi 2000- 2016 dönemi 3 aylık verileri 

kullanılarak analiz edilecektir. Kullanılan değişkenler büyüme için GSYİH ve faizi 

tanımlamak için TCMB politika faizi ve kuru tanımlamak için TCMB reel kur 3 aylık 

verileridir. 1990 yıllardan itibaren sermayenin hareketliliği, 2008 krizinden sonra 

parasal genişlemeler ile faizlerin negatif faizlere kadar gerilemesi ve kur savaşları ile 

gelişmiş ülkelerden başlayıp, ülkelerin paralarını değersizleştirerek ticaretlerini 

artırma politikaları, günümüzde ülkelerin büyüme sorunları, borçluluğu gittikçe 

artmış olan küresel ekonomilerin istikrarı açısından çok önemlidir.  Dünya ticaretini 

istikrarlı bir şekilde artırmanın yollarından bir tanesi ekonomik büyümeyi arttırmaktır. 

1980’li yıllardan başlayarak Türkiye’de kamu borçlanmaları, 1990’lı yıllardan 

itibaren finansal liberelizasyon ve 2000’li yıllarda küresel ekonomide parasal 

genişlemeler ve borçlanmanın özel sektör firmalarına doğru artması,  mal ve 

hizmetlere olan talebin artması, ekonomik büyüme ilişkisi incelenmektedir. 

Çalışmanın amacı büyüme ile faiz ve kur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve kredi 

hacminin artması ile tüketim ve üretimin büyüme üzerinde ne kadar etki yaratacağı 

sorusuna cevap aramaktır. Çalışmanın analiz kısmında değişkenler arasındaki ilişkinin 

araştırılması amacıyla ilk olarak birim kök testleri yapılacak ve daha sonra değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişki eş bütünleşme testleri yardımıyla test edilecektir. 
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BRİCS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA 

TASARRUF İHTİYACI VE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN 

BÜYÜMEYE ETKİSİ 

 

Bingül ARTAN179 

 

Çalışmanın amacı BRİCS ülkeleri ile Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında kısa 

vadeli sermaye hareketleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkiyi analiz 

etmektir. Bu amaçla Pedroni ve eşbütünleşme testleri, Pedroni FMOLS ve Panel 

VECM yöntemi kullanılarak uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisi araştırılacaktır.  

BRİCS ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan gelişmekte olan 6 ülkede yabancı tasarruflar 

içinde kısa vadeli sermaye hareketleri ile büyüme ilişkisinin varlığını ve bu ilişkinin 

yönü araştırılmaktadır. Bu amaçla 2000 ile 2016 dönemine ilişkin,  2000-2008, 2008-

2016 dönemleri Türkiye’nin de dahil olduğu 6 ülke için yabancı tasarruflar ile 

ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki Pedroni ve  Eşbütünleşme testi ile 

araştırılacaktır. Pedroni (2000,2001) tarafından geliştirilen Panel FMOLS yöntemi 

kullanılarak eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları tahmin edilecek ve ardından 

eşbütünleşme ilişkisinin yönünü gösteren kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisi 

Panel VECM ile belirlenecektir.  
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FLOURISHING  TOURISM INDUSTRY IN 16 MEDITERANEAN 

COUNTRIES: AN INDICATOR FOR A PROMISING SUSTAINABLE 

ECONOMIC GROWTH OR A DUTCH DISEASE TRAP?  

 

Abidin ÖNCEL180, Nadege C.S.Y AGOSSOU 181 

 

Can the Mediterranean countries (attracting almost a third of the world’s international 

tourists) rely on their tourism industry for a sustainable economic growth or are they 

getting trapped by the so called "Dutch disease" that undermine the growth at the 

expense of a booming sector ?: that is the main question investigated by this study. 

For that purpose, we use panel fixed effect model analysis, Auto Regressive 

Distributed Lag (ARDL) models and Error Correction Model tools with a balanced 

panel data of 16 Mediterranean countries covering the period 1995 to 2015. The 

findings confirm that both developed and developing countries of our dataset present 

symptoms for Dutch disease. But the difference is about the effect of the disease: 

developed countries show a spending effect while developing countries show a 

resource movement effect. The long-run results also bear out the evidence that 

developing countries are not exposed to the sickness whereas the developed countries 

may suffer from the disease. Finally, evidence from short-run results shows that 

Albania, Algeria, Egypt and Turkey catch the disease but Turkey is in high danger for 

the Dutch disease and is the only developing countries escaping the long-run 

advantages of tourism. Morocco, Tunisia and Israel don’t show any Dutch disease 

sign in the short-run in developing mediterranean world. In the developed side, in the 

short-run, Croatia, Italy, Greece, Spain and Slovenia don’t show any Dutch disease 

sign but France and Malta show symptoms the disease in the short-run. 

Different recommendations are given to deal with the Dutch disease and promote a 

sustainable tourism in mediterrannea area. 
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AÇILAN ve KAPATILAN ŞİRKET SAYILARI ÜZERİNE ETKİLİ 

FAKTÖRLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ ile 

İNCELENMESİ 

 

Serkan EROL182, Yunus ÖZYILDIRIM183, Barış KAKİ184 

 

Birçok bilimsel çalışmanın amacı bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında 

var olan ilişkiyi matematiksek modellerle açıklamak ve bu modeller üzerinden 

geleceğe yönelik istatistiksel çıkarımlarda bulunmaktır. Açılan ve kapanan şirket 

sayılarının ekonominin mevcut durumunun yanı sıra gelecek döneme ilişkin uyarıcı 

işlevi bulunmaktadır. Büyüyen ekonomilerde açılan şirket sayısı artarken kapanan 

şirket sayısı azalmaktadır. Artan rekabet, kurumsallaşmama, finansal sorunlar vb. 

nedenlerin yanında döviz kuru, ithalat-ihracat rejimi, faiz oranları, devletin yaptığı 

mali yardım ve destek şirketlerin faaliyetinin devam etmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Ülkemizde kapatılan şirketlerin açılan şirketlere oranı 1995 yılında 

%1,02 iken 2000 yılında %5,61 2016 yılına gelindiğinde ise %19,42 a çıkmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, 2003 ile 2016 yılları arasında Türkiye’de kapatılan ve açılan şirket 

sayıları ile bunların oranları üzerine etkili olan ekonomik değişkenleri doğrusal 

olmayan regresyon analizi yöntemleri kullanarak analiz etmektir. Verilerin 

değerlendirilmesinde poisson regresyonu, negatif binomial regresyonu ve 

genelleştirilmiş eklemeli modelleri esas alan parametrik olmayan regresyon modeli 

karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

  

                                                                 
182 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri A.B.D, Ekonometri Bölümü, Yüksek 

Lisans  

E-posta: s.erol0011@gmail.com 
183 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri A.B.D, Ekonometri Bölümü, Yüksek 

Lisans 

E-posta: yunus-ozyildirim@hotmail.com 
184 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Yrd. Doç. Dr.,  1 

Eylül Kampüsü UŞAK,  

E-posta: baris.kaki@usak.edu.tr 



 

                                                                                                                                                                                                       

99 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ : OECD 

ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 
 

İlknur KARAASLAN185 

 

Enerji, ülke ekonomilerinde en önemli unsurdur. Öyle ki devletler ve uluslararası 

kuruluslar kendi enerji kaynaklarını (petrol, dogalgaz, kömür vd.) elde etmek 

için sürekli rekabet halindedirler. Günümüz modern toplumun ve sanayilesmenin 

altyapısı için vazgeçilmez bir unsur olan enerji, ulusal ve uluslararası ilişkilerde 

oldukça önemli bir yer tutar.  Kaynakların tükenebilir olması ve dışa bağımlılık 

etkilerinin yanı sıra çevresel etkiler nedeniyle günümüzde ülkeler için güvenli, 

yeterli,  ucuz aynı zamanda temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel 

problemleri arasında yerini almaktadır. Bu yüzdendir ki varolan enerji çeşitliliği 

içerisinde maliyeti ve çevreye olan zararları bakımından doğalgaz en çok aranan enerji 

kaynaklarının başında gelmektedir. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile hızla 

büyümekte olan ülkemizde paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu 

nedenle, üretilen enerjinin yüksek verimle kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının 

yanı sıra alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin 

degerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Nitekim enerji maliyetlerinin çok arttığı 

bir ortamda, rekabet gücünün kaybedilmesi yerli sermayenin ve yerli malların 

dışlanmasını beraberinde getirerek ulusal gelirin düşmesi ile sonuçlanacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, OECD ülkeleri için 1990-2015 dönemleri arasında yıllık verilerle, 

doğalgaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmalı modeller 

aracılığı ile incelemektir. Bunun için öncelikli olarak Zivot-Andrews (Z-A) yapısal 

kırılmalı birim kök testi uygulanmış olup, serilerin birinci farkında I(1) durağan 

oldukları tespit edilmiştir. Seriler arasında en az bir nedensellik ilişkisinin 

olabileceğini göstermiştir. 
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FOURİER BİRİM KÖK TESTİ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ 

DURAĞANLIĞI 

 
Emine TANRIVERDİ186, Esra CANPOLAT187 

 

Bu çalışmada Türkiye'nin 1960-2014 yılları enerji tüketimi verileri kullanılarak enerji 

tüketimi durağanlığı sınanmıştır. Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmelerini 

sürdürebilmeleri için en çok ihtiyaç duyduğu ve tüketimde bulunduğu kaynak 

enerjidir. Enerjinin ekonomik sistem içerisindeki öneminin sebeplerinden biri de 

sistem içerisindeki bütün faaliyetleri etkiliyor olmasıdır. Gelecek planları içerisinde 

enerjinin tüketim payı önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise 

gerçekleştirilen enerji tüketim planlarının ne derece tutarlı olduğu sorusuna cevap 

aramaktır. Sınamada Becker, Enders ve Lee (2006) tarafından geliştirilen Fourier 

birim kök testi kullanılmıştır. Fourier birim kök testleri kırılma sayılarının ve 

yapılarının önceden belirlenmesine gerek duymazlar ve kırılma geçişlerindeki 

yumuşaklığı daha doğru hesaba katarlar. Bu çalışmada değişken olarak kişi başı enerji 

tüketimi verisi kullanılmıştır. Veri setine www.worldbank.org adresinden ulaşılmıştır. 

Sınama sonucunda Türkiye için enerji tüketimi verisinin durağan olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINSAMA İLİŞKİSİNİN PANEL 

BİRİM KÖK TESTİ İLE SINANMASI 

 

Esra CANPOLAT188 

 

Neoklasik büyüme teorisine göre bölgeler arasındaki ekonomik büyüme oranları 

zaman içerisinde daha az gelişmiş bölgeler lehine değişim gösterir. Zaman içerisinde 

daha az gelişmişlik gösteren bölgeler gelişen bölgelere yakınsarlar. Bu durum kıtalar, 

ülkeler, ülkelerdeki bölgeler ve bölgelerdeki şehirlerarasında karşılaştırmalı olarak 

incelenebilir.  Bir ülke için büyük ekonomiye sahip ülkelerin gelir seviyelerini 

yakalamak küreselleşen dünya çerçevesinde büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş ülke 

ekonomilerine yakınsamak ekonomik bazda rekabet edebilme gücünü artıran bir 

etmendir. Bu bağlamda bu çalışmada OECD ülkeleri bazında yakınsama analizi 

yapılarak içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin OECD ülkelerinin genel 

ortalamasına ve OECD içerisindeki en gelişmiş ülke olan ABD’ye yakınsama 

durumları incelenmiştir. Ekonometrik teknik olarak ikinci nesil birim kök testlerinden 

biri olan Breuer vd. (2001,2002) tarafından geliştirilmiş SURADF panel birim kök 

testi kullanılmıştır. Bu analiz için değişken olarak ülkelerin kişi başına gayri safi milli 

hâsıla (GSMH) verileri kullanılmıştır. Verilere www.worldbank.org adresinden 

ulaşılmıştır.  
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TÜRKİYE’DEKİ AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE 

ETKİSİ 

 

Fatma YILDIRIM189 

 

Teknolojiye yapılan yatırım, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en 

önemli faktörlerden biridir. Bu yatırımların da en büyük payını, ARGE harcamaları 

kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı da, AR-GE harcamalarının ekonomik büyümeye 

etkisini incelemektir. Araştırmada, Türkiye’nin 1998-2015 yıllarını kapsayan AR-GE 

harcamaları  ile GSYİH verileri kullanılarak,  aralarındaki ilişki Johansen 

eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir. 
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HANEHALKI TASARRUF ORANLARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

Arş.Gör. Samet ACAR190 

 

Bu çalışmada toplam tasarrufların alt başlıklarından birini oluşturan hanehalkı 

tasarruflarının ekonomik büyüme ile ilişkisi incelenmiştir. Tasarruf ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü ekonomi biliminin en önemli araştırma 

alanlarından birini teşkil etmektedir.  Bu çalışmada toplam tasarrufun alt 

birimlerinden olan hanehalkı tasarruf oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 25 ülkenin 2010-2015 yılları arasındaki 6 senelik 

hanehalkı tasarrufu ve reel büyüme verileri ile ekonometrik olarak incelenmektedir. 

125 gözlem ile panel veri yöntemiyle yapılan uygulamada, öncelikle GMM modelinin 

anlamlılığına dikkat edilmiş, daha sonra araç değişkenlerin anlamlılığı göz önüne 

alınmıştır. Ekonomi yazınında tasarrufun reel büyüme ile ilişkisi farklı şekillerde 

incelenmiş ve tasarrufların büyümeye pozitif etkisi olduğu tekrar edilmiştir. Bu 

çalışmada ise, hanehalkı tasarrufunun da toplam tasarruflarda olduğu gibi ekonomik 

büyümeye pozitif katkı sağladığı, yapılan analizler sonucunda ortaya koyulmuştur.  
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CARİ AÇIK VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Betül BÜRÜCE191 

 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2006:01 – 2015:05 zaman aralığı içinde cari açık ile 

özel tüketim vergi gelirleri arasındaki ilişkinin varlığını Engle - Granger 

Eşbütünleşme testi ile analiz etmektir. Çalışmanın sonucuna göre serilerin eşbütüleşik 

oldukları ve uzun dönemli bir ilişkinin varlığı gözlenmiştir. 
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FİNANSAL DERİNLEŞME EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

Yrd.Doç.Dr M.Zeki AK192 Arife SAĞLAM 193 Arş. Gör. Veysel İNAL194 

 

Bu çalışmada finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1961-2015 

dönemi Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. ARDL eşbütünleşme analizi ve Toda-

Yamamoto Nedensellik testleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Uzun dönemde finansal 

derinleşmenin ekonomik büyüme üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşmenin varlığı değişkenler arasında en az bir 

nedensellik gereksinimini ortaya koymuş olup yapılan nedensellik testi sonucuna göre 

de ekonomik büyümeden finansal derinleşmeye doğru tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. 
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KATILIM BANKALARININ TOPLAM TOPLANAN FONLARININ YURT 

İÇİ KREDİ HACMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Maide GİRENAY195 

 

Günümüzde bankacılık sektörü her geçen gün değişimimin yanında gelişmektedir. Bu 

gelişen sektörün içerisinde en büyük pay mevduat bankalarının olmasının yanında 

katılım bankaları da işlevini arttırmaktadır. Günümüzde mevduat bankalarının katılım 

bankalarına oranla daha iyi gelişmesinin sebebi bu bankalarının daha çok tanınması 

ve insanların bu bankaya daha alışık olmasından ileri gelmektedir. Bunlarla birlikte 

katılım bankaları günümüzde daha yeni yeni keşfedilip, insanlar tarafından yeni yeni 

tanınmaya başlamıştır. Bu çalışmada yapılmak istenen ise; 2010 ve 2016 yıllarında 

(özellikle krizlerden sonra) katılım bankalarının yurt içi kredi hacmini ve toplam 

toplanan fonları takip ederek, inceleyerek ve ele alarak ekonomi programının 

yardımıyla bazı testlerin yapılması (Eviews; basit doğrusal regresyon modeli) ile 

toplam toplanan fonun, yurt içi kredi hacmine nasıl etki ettiği durumunu 

gösterebilmektir. 

 

 

 

  

                                                                 
195 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 



 

                                                                                                                                                                                                       

107 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

TÜRKİYE’DE TERÖRİZMİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Yrd.Doç.Dr M.Zeki AK196Arş.Gör Veysel İNAL197 

 

Terör, uluslararası yatırımcıların davranışlarını ve beklentilerini etkileyerek, doğrudan 

yatırımların ülke seçimlerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu çalışma, 

terörün doğrudan yatırımlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede çalışmada Türkiye ekonomisi özelinde terörizm ile doğrudan yatırım 

arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisinin yönünü tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Öncelikle değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. 

Ardından değişkenlerin pozitif ve negatif bileşenlerinin şoklara gösterecekleri tepki 

farklı olabileceği göz önünde bulundurularak Granger ve Yoon (2003) ile Hatemi-J 

ve Irandoust (2012) tarafından literatüre kazandırılan saklı eşbütünleşme testleri 

analizlerde kullanılmıştır. Devamında değişkenler arasındaki nedensellik ilişki 

Hatemi-J (2012) tarafından literatüre  kazandırılan asimetrik nedensellik testi ile 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasında uzun dönemde bir 

eşbütünleşme ilişkisi ve asimetrik nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Bulgular doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını hedef almayan terör saldırılarının 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemediğini ortaya koymaktadır.   
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THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICE VOLATILITY AND 

MACROECONOMIC INDICATORS: A CASE STUDY FOR TURKEY IN 

THE PERIOD 2003 - 2016 

 

Faris Druskic198 

 

In the last two decades, Turkey has been one of the leading parties in the terms of 

emerging markets getting through the process of globalization. Known as the bridge 

between East and West, this economy represents vital role for many Asian countries 

in their business entrepreneurship connections with Europe. Hence, it is important to 

analyze and understand main factors which shape this bridge and can make it more 

stable or weaker in the near future. Oil prices and its volatility are surely one of the 

core factors contributing to the (in) stability of the Turkish economy, reflecting 

directly or through different figures on the macroeconomic indicators. In this study, 

the interdependence among oil price volatility and real macroeconomic variables was 

investigated econometrically using 3-month data for the period 2003-2016. The study 

discusses the effects of variables on oil prices reflecting on macroeconomic 

performance. 
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MORTGAGE SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜ VE EKONOMİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ: 2005-2016 TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Selin Gürses199 

 

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman 

bir kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörü tüm ülke ekonomileri için ayrı bir 

öneme sahiptir. Türkiye ekonomisinin kalkınma ve büyüme süreci incelendiğinde, 

sektörün Türkiye ekonomisi için de öncül bir rol oynadığı görülmektedir. Yakın 

geçmişte ülkemiz finansman araçları içerisinde yer almaya başlayan ve kredi 

hacmi içerisindeki oranı gittikçe artmaya başlayan mortgage  sisteminin inşaat 

sektörünü üzerindeki etkisi çalışmanın temel araştırma alanını oluşturmaktadır. 

2008 Dünya finansal krizi olarak bildiğimiz ve temeli uzun vadeli gayrimenkul 

finansmanı sitemine dayanan kriz tüm dünya ekonomilerini olduğu gibi Türkiye 

ekonomisi üzerinde de önemli tahribatlar yaratmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 

finansal sistemin performansı ile makro ekonomik performans arasındaki ilişkiye 

dikkat çekmek ve bu ilişkiyi amprik olacak incelemektir. Çalışmada 2005-2016 

dönemi 3’er aylık verileri kullanılarak, Mortgage kredileri ve makro ekonomik 

performans arasındaki ilişki eşbütünleşme analizi çerçevesinde ele alınmış ve 

sonuçlar tartışılmıştır.  
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SERMAYE YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL 

VERİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 
 

Hazal Yağmur ÇİL 200, Arif SALDANLI201 

 

Sermaye yapısı, bir firmanın varlıklarını finanse etmek için kullandığı borç ve öz 

kaynak tercihlerinin bütünüdür. Diğer bir ifadeyle öz kaynağa karşılık ne kadar 

borçlanmak istediğidir (Ross, Westerfield ve Jordan 2001, s. 367 Aktaran: Hassan, 

Mohamed Ahmed 2015).  Buradaki borç tanımı uzun vadeli borçları kapsamaktadır.  

Sermaye yapısı kararlarının asıl amacı, karlılığı ve bununla doğrudan bağlı olan 

hissedar servetini maksimize eden optimal sermaye yapısının araştırılmasıdır. Firma 

için optimal sermaye yapısına ulaşmak, sermaye maliyetini en aza indirmek demektir.  

Bu çalışmada, Bist100 imalat sektörü içinden bir firma için borçlanma maliyeti ile öz 

kaynak maliyeti karşılaştırılacak; Modigliani-Miller yaklaşımıyla başlayıp günümüze 

değin tartışıla gelen “Optimum sermaye yapısı nasıl oluşturulmalı?” sorusuna cevap 

aranacaktır. Borçlanma ve öz sermaye yoluyla kaynak sağlandığında 

karşılaşılabilecek avantajlar ve dezavantajlar; risk, maliyet, vergi kalkanı gibi konular 

etrafında incelenecektir. 

Yöntem 

Sermaye yapısıyla karlılık ilişkisini inceleyen bu çalışmada, seçilen bir imalat 

firmasının sermaye yapısı nitel araştırma modellerinden panel veri analizi yöntemiyle 

incelenecek ve çalışmanın sonuç bölümünde imalat sektöründe faaliyet göstermekte 

olan firmaların finansal yapılarının karlılıklarını nasıl etkilediği saptanmaya 

çalışılacaktır. 
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TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA MARGIN CALL SÜRECİ 

 

Gamze KORKMAZ202 

 

Çalışmada türev ürünler piyasasında karşı karşıya kalınan risk durumundaki 

yaptırımların neler olduğu ve bunların hangi şartlara bağlı olduğu incelenecektir. Bu 

kurallar sürecinin nasıl başladığı ve ISDA tarihçesi ve neden bu tür kurallara ihtiyaç 

olduğu üzerinde bir çalışma yapılacaktır. Türev ürünler piyasasında risk yönetiminin 

teminat tamamlama süreci hakkında bilgi verilecektir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİMLERİN ADALET VE ETKİNLİK 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Kamil SANCAR203Hasan Hüseyin NAÇAR204 

 

Türkiye’de sosyal politika, ilgili dönemlerde ekonomik konjonktüre uyumlu bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 

göstermekle birlikte ülke ekonomilerinde genelde etkinliğe, adalete göre daha fazla 

önem verildiği görülmüştür. Özellikle vurgulanması gereken husus gelişmiş ülkeler, 

diğer bir ifadeyle belli bir refah düzeyine erişmiş olan ülkelerin adaleti ön planda 

tuttuğu fakat gelişmekte olan ülkelerin ise daha fazla etkinliğe önem verdiği 

söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye ekonominde geçmişten günümüze uygulanan 

ekonomi politikaları adalet ve etkinlik açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması 

amaçlanmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL 

KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE ANALİZİ 

 

Araş. Gör. Hüseyin İÇEN205 

 

Bu çalışmada Türkiye’de dış borçların sürdürülebilirliği 1998:01 – 2016:03 dönemi 

için dış borç göstergesi olarak yaygın şekilde kullanılan dış borçların GSYİH’ya oranı 

ele alınarak araştırılmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri 

açısından dış borçlanma önemli bir unsurdur ve dış borçların sürdürülebilir olması da 

önemli bir kredibilite göstergesidir. Dış borç göstergesi olarak ele alınan serinin 

durağanlığı dış borçların sürdürülebilirliğini ifade etmektedir. Yapısal kırılmanın var 

olması durumunda geleneksel birim kök testlerinin durağan olmama yönünde eğilimli 

sonuçlar vermesi dolayısıyla bu analizde iki yapısal kırılmanın varlığını dikkate alan 

Lee ve Strazicich (2003) birim kök testi kullanılmıştır. Hem sabitte hem trendte iki 

yapısal kırılmaya izin veren model sonuçlarına göre elde edilen yapısal kırılmaların 

Türkiye ekonomisinde 2001 yılında yaşanmış finansal krize ve tüm dünya 

ekonomilerini etkilemiş olan 2008 global krizine tekabül ettiği görülmüştür. Aynı 

zamanda söz konusu yapısal kırılmalar altında Türkiye için dış borçların sürdürülebilir 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
Doç. Dr. Veli YILANCI206    Arş. Gör. MücahitAYDIN207 

 

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

Türkiye için 1990-2012 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, 

serilerin durağanlık dereceleri kırılmalı birim kök testleri yardımıyla test edilecektir. 

Yapılacak durağanlık analzinin sonucunda serilerin birim köklü olması halinde 

değişkenler arasındaki uzun döenmli ilişki kırılmaların içsel olarak belirlendiği 

yapısal kırılmaya izin veren eşbütünleşme testleri yardımıyla analiz edilecektir. 

Değişkenler arasında uzun döenmde bir ilişki bulunması halinde ise FMOLS ve DOLS 

tahmin yöntemleri kullanılarak ilişkinin yönü ve gücü tahmin edilecektir. Serilerin 

durağan olması durumunda ise değişkenler arasındaki ilişki nedensellik testleri 

yardımıyla analiz edilecektir.  
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DÖVİZ KURU İLE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK 

PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ 

 
Arş. Gör. MücahitAYDIN208  Doç. Dr. Veli YILANCI209 

 

Bu çalışmada, BRICS ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 

döviz kuru ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılacaktır. Döviz kuru 

değişkenini temsilen ülke yerel paralarının ABD doları karşısındaki değeri 

kullanılacakken, faiz oranlarını temsilen ise seçilen ülkelerdeki mevduat faiz oranları 

kullanılcaktır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişki Yılancı ve Aydın (2016) 

tarafından literatüre kazandırılan panel asimetrik nedensellik testi yardımıyla 

incelenecektir. Kullanılacak yöntemin bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlar i) birim 

kök ve yatay kesit bağımlılığı gibi önsel bir teste ihitiyaç olmaması ii) değişkenler 

arasındaki ilişkiyi panelde negatif ve pozitif şokların ayrıştırılmasına izin verecek 

şekilde araştırabilmesi iii) panelde yer alan tüm yatay kesit birimlri için ayrı ayrı 

inceleyebilmesidir. Buna göre çalışmanın sonunda ülke bazlı sonuçlar elde 

edilebilicektir.  
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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Mehmet AYDIN 210, Gürkan MALCIOĞLU211 

 

Bu çalışmada döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa ve uzun dönemli 

ilişkiler 2006:12-2016:12 dönemini içeren aylık gözlemlerden oluşan veri seti 

kullanılarak araştırılacaktır. Döviz kuru ve tüketici güven endeksi değişkenleri zaman 

boyunca dalgalı bir seyir izlemesinden yani serilerdeki oynaklığın fazla olasından 

dolayı aralarındaki ilişki asimetrik nedensellik analizi yardımıyla incelenecektir. 

Çalışmada değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiler ise etki tepki analizi ve 

varyans ayrıştırması yöntemleri kullanılarak araştırılacaktır. Çalışmanın sonunda elde 

edilen uygulama sonuçlarına yer verilerek politika önerilerinde bulunulacaktır. 
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HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KIRILGAN BEŞLİ 

ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 
 

Gürkan MALCIOĞLU212, Mehmet AYDIN213 

 

Bu çalışmada, Kırılgan Beşli ülkeleri hisse senedi piyasa endekslerinin Ocak 2001- 

Aralık 2016 dönemindeki haftalık kapanış verileri kullanılarak bu beş ülkenin 

sermaye piyasaları arasındaki ilişki ele alınacaktır. İlk aşamada değişkenlerin 

durağanlık yapıları incelenecektir. İncelenen değişkenlerin düzeyde birim kök 

içermesi durumunda değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki yapısal kırılmaları 

dikkate alan eşbütünleşme testleri yardımıyla incelenecek ve uzun dönemli bir ilişki 

bulunması durumunda, uzun dönem denge modeli DOLS yöntemi ile tahmin 

edilecektir. Tahmin edilen sonuçların anlamlı bulunması halinde, uzun dönem 

dengelerden sapmalara karşılık kısa dönemde değişkenlerin vereceği tepkiler hata 

düzeltme modeli aracılığı ile incelenecektir. Serilerin durağan olması halinde ise 

değişkenler arasındaki ilişki kırılmalı nedensellik testleri yardımıyla analiz 

edilecektir.  
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TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE FİYATLANDIRMA VE ETKEN HAMMADDE 

İTHALATI İLİŞKİSİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Candan214     Sima N. Çelik215 

 

 

İlaç insan sağlığıyla doğrudan ilişkili kimyevi maddelerden oluşan bir ürün olup, 

hastalığı yok etmede etkili temel hammaddesine etken veya aktif hammadde 

denilmektedir. Etken hammadde üretim maliyetlerinde en yüksek paya sahiptir ve 

Türk İlaç sektöründeki üreticiler tarafından genellikle ithal edilmekte fakat yardımcı 

hammaddeler genellikle düşük lojistik maliyetler sebebiyle yurtiçinden temin 

edilmeye çalışılmaktadır.  Etken maddenin menşei, ilacın kalitesini primer seviyede 

etkilemekte fakat asırlardır Avrupa ülkeleri aktif hammadde ihracatında başı 

çekmekteyken, son yıllarda yüksek fiyatlar nedeniyle Uzak Doğu ülkelerine sırayı 

kaptırmışlardır.  

Bu çalışmada Türk İlaç sektöründe yer alan örnek bir üretici firmada ruhsatlandırma 

ve fiyatlandırma çalışmaları incelenmiş, etken hammadde ithalatında satınalma 

fiyatlarının, ürün fiyatlarına doğrudan etkisi ortaya konulmuştur. 
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DİJİTAL EKONOMİDE ENFORMASYONUN ÖNEMİ VE E-TİCARET 

 
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Candan216     Sima N. Çelik217 

 

 

Bilişim teknolojilerinde artan gelişmeler, ticari işletmelerin ekonomilerinde de köklü 

değişiklikler meydana getirmiştir. Bilgi temelli ve dijitalleşen, neredeyse tüm üretim 

ve hizmet sektörlerini içeren yeni bir ekonomik anlayış gelişmiştir.  E-ticaret kavramı 

da bu yeni anlayışın merkezinde yer almakta ve hızla yükselen internet kullanımı ile 

ekonomideki payı gitgide artmaktadır.  

Bu çalışmada dijital ekonominin ülkemizde ve dünyadaki gelişimi kavramsal 

çerçevede ele alınmıştır. Ayrıca internet teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, 

e-ticaret yapan firma sayısındaki artış göz önüne alınmış, bilginin ekonomi üzerindeki 

etkisi değerlendirilmiştir. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                 
216 Sakarya Üniversitesi Finansal Ekonometri Bölümü, 54187 Serdivan, Sakarya, Türkiye 
217 Sakarya Üniversitesi Finansal Ekonometri Bölümü, 54187 Serdivan, Sakarya, Türkiye 


