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PREFACE 

 

Dear participant, 

We are pleased to hold the sixth International Congress on Political, Economic and Social 

Studies (ICPESS 2022) in Sakarya, TÜRKİYE. The aim of this congress is to bring the researchers of 

different disciplines together and disseminate the knowledge in a multidisciplinary setting. Hundreds of 

the papers will be presented and their authors and the participants will exchange ideas and search for 

possible collaborations. 

We would like to thank all the members of ICPESS organizing committee and scientific 

committee for their hard work. Special thanks goes to the Sakarya University for their support and 

hospitality. 

Enjoy your time here in Sakarya. Please do follow us on our official websites www.pesa.org.tr 

and www.icpess.org for upcoming ICPESS events. 

Yours sincerely, 

ICPESS 2022 Sakarya/TÜRKİYE 

Organizing Committee 
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ÖZET   

 

Teknolojideki hızlı gelişim ile beraber hem ticari faaliyetlerde hem de insanların hayatlarında ve 

alışkanlıklarında değişimler yaşanmıştır. Alışılagelmiş ticaret şekilleri yerine e-ticaret sisteminin sağlamış 

olduğu avantajlar kısa bir zaman diliminde kullanıcıları tarafından kabul görmüştür. Fakat e-ticaretteki hızlı 

değişim ve gelişim neticesinde vergisel sorunlar da söz konusu olmaktadır. Nitekim e-ticarette yaşanan kayıt 

dışı ticaret, sosyal medya uygulamaları yoluyla gerçekleşen satışlara fatura kesilmemesi gibi durumlar vergi 

gelirlerini sekteye uğratmaktadır. Ayrıca uluslararası alanda yaşanan vergi rekabeti dolayısıyla sermaye 

gelirlerinden elde edilen vergilerde görülen azalış, ülkelerin vergi gelirlerinde aşınmaya yol açmaktadır. E-

ticaret ile beraber ekonomideki dijitalleşme yüzünden vergilendirilmedeki fiziksel varlık önemini 

kaybetmektedir. Aynı zamanda ülkelerin vergi sistemlerinin yaşanan hızlı dijital dönüşüme ayak 
uyduramamaları, potansiyelleri yüksek vergi gelirlerini kavrayamamalarına ve büyük vergi kayıplarıyla karşı 

karşıya kalmalarına yol açmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı; e-ticaret ile beraber meydana gelen vergisel sorunları belirleyip bu yönde politika 

önerileri geliştirmektir. 2015 yılında OECD’nin yayınladığı Yurtiçi Vergi Matrahı Erozyonu ve Kârın 

Aktarılması (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) eylem planı raporunda, vergiler açısından dijital ekonomi 

yüzünden ortaya çıkan vergisel sorunlar; sabit iş yeri, veri ve gelirin niteliği başlıkları altında toplanmıştır. 

Ekonomide yaşanan dijital dönüşümün yarattığı vergisel problemlere karşı OECD ve G-20 ülkelerinin 

kapsayıcı eylem planında çizdikleri çerçeve dahilinde iki sütunlu yaklaşımla vergilendirme yetkilerini ülkelerin 

lehine ne şekilde tahsis edilebileceğine odaklanarak vergi sorununa kalıcı biçimde çözüm getirme 

arayışındadır. OECD’nin eylem planında vergi sorunlarıyla ilgili çizmiş olduğu yol haritasıyla beraber e-

ticaretteki hızlı gelişmenin yarattığı vergi sorunlarının çözümü için her devletin iyi bir vergi politikası 

geliştirmesi, dijital vergi uygulamalarının teşviki için girişim desteklerini arttırması ayrıca vergi gelirlerini 
azaltıcı eylemlere karşı caydırıcı cezaları uygulaması ve alış-satış işlemlerinin kontrol altına alınması için kredi 

kartı kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlaması gerekir. Bunun yanında işletmeler, ilgili dernekler ve e-ticaret 

uygulamaları devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bulunarak çeşitli eğitimler ve 

konferanslar düzenleyerek “bilinçli alıcı ve satıcı” sloganıyla toplanan vergiler arttırılabilir ve söz konusu 

sorunlar ortadan kaldırılabilir. 

 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  E-Ticaret, OECD, Vergi 
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ABSTRACT  

 

With the rapid development in technology, there have been changes in both commercial activities and people's 

lives and habits. The advantages provided by the e-commerce system, instead of the traditional forms of 

commerce, were accepted by the users in a short period of time. However, tax problems arise as a result of 

rapid change and development in e-commerce. As a matter of fact, situations such as unregistered commerce 

in e-commerce and not being invoiced for sales realized through social media applications hinder tax revenues. 

In addition, the decrease in taxes from capital income due to tax competition in the international arena causes 

erosion in the tax revenues of countries. Due to the digitalization in the economy together with e-commerce, 

physical presence in taxation loses its importance. At the same time, the inability of countries' tax systems to 

keep up with the rapid digital transformation leads them to fail to grasp the high potential tax revenues and to 
face huge tax losses. 

The main purpose of this study; To determine the tax problems that occur with e-commerce and to develop 

policy proposals in this direction. In the Domestic Tax Base Erosion and Profit of shifting (BEPS) action plan 

report published by OECD in 2015, the tax problems arising from the digital economy in terms of taxes; fixed 

workplace, data and nature of income. Against the taxation problems created by the digital transformation in 

the economy, it seeks to find a permanent solution to the tax problem by focusing on how the taxation authorities 

can be allocated in favor of the countries with a two-column approach within the framework drawn by the 

OECD and G-20 countries in their inclusive action plan. Along with the roadmap drawn by the OECD 

regarding tax issues in its action plan, each state should develop a good tax policy for the solution of tax 

problems caused by the rapid development in e-commerce, increase entrepreneurial support for the promotion 

of digital tax practices, and apply deterrent penalties against actions that reduce tax revenues. -In order to 

control sales transactions, it should ensure the widespread use of credit cards. In addition, businesses, related 
associations and e-commerce applications can increase the taxes collected with the slogan of "conscious buyer 

and seller" by organizing various trainings and conferences in cooperation with the relevant institutions and 

organizations of the state and these problems can be eliminated. 

 
© 2022  PESA All rights reserved. Keywords:  E-Commerce, OECD, Tax  
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ÖZET   

 

Borçlanma özellikle Neo-liberal politikaların ortaya çıktığı 1980’li yıllar ile birlikte ülkelerin vazgeçemediği 

gelir kaynağı olmuş ve bütçe açıklarının finansmanında en çok tercih edilen kaynak haline gelmiştir. Ülkelerin 

yüksek düzeyde borçlanmayı kontrol altında tutabilmesi amacıyla kamu borç yönetimi ve borçlanma politikası 

önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte borçlanma politikası orijinal günah kavramı ile 
yakından ilişkilidir. Ülkeler uygun bir borçlanma stratejisi oluşturup, uygulamaları durumunda orijinal 

günahın derecesi de azalmış olacaktır. 

   Orijinal günah kavramı yurtiçi ve yurtdışı orijinal günah olarak iki şekilde ifade edilmektedir. Yurtiçi orijinal 

günah, bir ülkenin yurtiçi piyasalarda yerli para üzerinden sabit faizle ve uzun vadeli borçlanılamayacağın 

açıklarken yurtdışı orijinal günah ise yerli para birimi üzerinden yurtdışı piyasalardan borçlanılamayacağını 

göstermektedir.  Bu çalışmanın amacı iç borçlanma politikası açısından Türkiye’de 2000-2021 dönemlerinde 

ve özellikle Covid-19 sürecinde yurtiçi orijinal günahın ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Çalışmada Hausmann ve Panizza’nın hesaplama yöntemine yer verilmiştir. Türkiye’de yurtiçi 

orijinal günahın 2018 yılından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izlediği iç borçlanma stratejileri 

sonucunda artığı ve Covid-19 döneminde döviz cinsinden iç borçlanmanın yüksek miktarda olmasından dolayı 

bu artışın devam ettiği tespit edilmiştir. 
 

© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  
İç Borçlanma Politikası, Yurtiçi Orijinal Günah, Hausmann ve Panizza’nın 

Hesaplama Yöntemi 

  
ABSTRACT  

 

Borrowing has become an indispensable source of income for countries, especially with the emergence of neo-

liberal policies in the 1980s, and has become the most preferred source for financing budget deficits. Public 

debt management and borrowing policy stand out as an important element in order for countries to keep high 

levels of borrowing under control. However, the policy of borrowing is closely related to the concept of original 

sin. If countries create and implement an appropriate borrowing strategy, the degree of original sin will also 

be reduced. 

The concept of original sin is expressed in two ways as domestic and foreign original sin. While domestic 

original sin explains that a country cannot borrow in domestic currency at fixed interest and long-term, foreign 

original sin indicates that it cannot be borrowed from foreign markets in domestic currency. The aim of this 

study was to determine the level of domestic original sin in terms of domestic borrowing policy in Turkey in the 

2000-2021 periods and especially in the Covid-19 process. The calculation method of Hausmann and Panizza 
is included in the study. It has been determined that domestic original sin in Turkey has increased as a result of 

the domestic borrowing strategies followed by the Ministry of Treasury and Finance since 2018, and this 

increase continues due to the high amount of domestic borrowing in foreign currency during the Covid-19 

period. 
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ÖZET   

 

Orta gelir tuzağı kavramı ilk kez Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda kullanılmıştır. Bu kavramın 

literatürde net bir tanımı bulunmamakta ve genel olarak, orta gelir düzeyindeki ülkelerin düşük gelirli ülkelerle 

yüksek gelirli ülkeler arasında sıkışıp kalması şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye 2004 yılından beri yüksek 

orta gelirli ülke grubunda yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkışının 
sağlanması için maliye politikası araçlarından biri olan vergi politikalarının rolünü ortaya koymaktır. 

Türkiye’de vergi gelirlerinin büyük çoğunluğunu dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Dolaysız vergi 

sınıflandırması içinde yer alan Gelir ve Kurumlar Vergisi tasarruf hacmini ve yatırımları doğrudan 

etkilemektedir. Bu vergilerde yapılacak indirim, istisna ve muafiyetler yeni girişimleri teşvik edebilmektedir. 

Dolayısıyla vergi indirim ve teşviklerinin ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylemek 

mümkündür. Ekonomik kalkınmanın sağlanması orta gelir tuzağından çıkışa katkıda bulunacaktır. Bu 

bağlamda orta gelir tuzağının önlenmesinde dolaysız vergilerin rolünün daha fazla olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte dolaylı vergiler ekonomik konjonktüre göre uygulandığında dolaysız vergiler kadar olmasa da 

ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Fakat yaşanılan çağın koşullarına uygun olmayan vergi sistemine 

sahip olan ülkelerde dolaysız vergilerin tahsili zorlaşmakta ve dolaylı vergiler daha çok tercih edilmektedir. 

Bunun için Türkiye’de vergi politikaları dizayn edilirken etkin bir vergi sistemi oluşturulmalı, kayıt dışı ekonomi 
kayıt altına alınmalı ve vergilemede gönüllü uyum arttırılmalı ve böylece ekonomik kalkınmaya katkı 

sağlanarak orta gelir tuzağından çıkış hızlandırılmalıdır. 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  Orta Gelir Tuzağı, Vergi Politikaları, Dolaylı-Dolaysız Vergi 

  
ABSTRACT  

 

The concept of the middle income trap was used for the first time in the report published by the World Bank. 

There is no clear definition of this concept in the literature and it is generally defined as middle-income 

countries being stuck between low-income countries and high-income countries. Turkey has been in the group 

of high middle income countries since 2004. This study aims to reveal the role of tax policies, which are one of 

the fiscal policy tools to ensure Turkey's exit from the middle income trap. Indirect taxes constitute the vast 

majority of tax revenues in Turkey. Income and Corporate Income Tax included in the direct tax classification 

directly affects the volume of savings and investments. Discounts, exceptions, and exemptions to these taxes 

may encourage new initiatives. Therefore, it is possible to say that tax deductions and incentives positively effect 
on economic development. Ensuring economic development will contribute to the exit from the middle income 

trap. In this context, it can be said that direct taxes have more significant role in preventing the middle income 

trap. At the same time when indirect taxes are applied according to the economic conjuncture, they will 

contribute to economic development, although not as much as direct taxes. But in countries with a tax system 

that is not suitable for the conditions of the current era, it becomes difficult to collect direct taxes, and indirect 

taxes are preferred more. For this purpose, an effective tax system should be created when designing tax policies 

in Turkey, the informal economy should be registered and voluntary compliance in taxation should be increased, 

and thus the exit from the middle income trap should be accelerated by contributing to economic development. 
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ÖZET   

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde, faiz haddinin ekonominin gelir ve enflasyon seviyesine uyum 

sağlayacağını ifade eden Taylor Kuralı’nın geçerliliği 2005:Ocak-2021:Kasım dönemi için Sanayi Üretim 

Endeksi (2005=100), Enflasyon Oranı (TÜFE, 2010=100), Nominal Döviz Kuru ($/TL) ve Kısa Vadeli Faiz 

Oranı değişkenleri baz alınarak araştırılmıştır. Ampirik analiz aşamasında Fourier Eşbütünleşme nedensellik 
testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de söz konusu dönemde Taylor Kuralı’nın geçerli 

olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi için kurala dayalı para politikalarının uygulanması 

para politikasının kredibilitesini ve etkinliğini arttıracaktır. 

© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  
Taylor Kuralı, Para Politikası, Kurala Dayalı Para Politikaları, Fourier 

Nedensellik 

 
 

 
ABSTRACT  

 

 

In this study, the validity of the Taylor Rule, which states that the interest rate will adapt to the income and 

inflation level of the economy, in the Turkish economy 2005:January-2021:Industrial Production Index 

(2005=100), Inflation Rate (CPI, 2010=100), Nominal It has been researched based on the Exchange Rate 

($/TL) and Short Term Interest Rate variables. During the empirical analysis, Fourier Co-integration causality 

tests were applied. According to the results obtained, it is seen that the Taylor Rule was not valid in Turkey in 

the said period. In this context, the implementation of rule-based monetary policies for the Turkish economy 

will increase the credibility and effectiveness of monetary policy.  
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ÖZET   

 Bu çalışmada Kırılgan Beşli olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye 

ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) teorisinin geçerliliği Bahmani-Oskooee vd. (2018) tarafından 

geliştirilen Fourier Kuantil birim kök testi kullanılarak analiz edilmektedir. Ülkeler arasındaki fiyat 

farklılıklarının ortadan kaldıran SGP ile ekonomilerin gelişmişlik düzeyi etkin bir şekilde 

karşılaştırabilmektedir. SGP teorisine göre uzun dönemde reel döviz kuru sabit kalmaktadır. Bu bağlamda 

çalışmada Kırılgan Beşli’de SGP teorisinin geçerliliği Ocak 1994- Şubat 2022 dönemine ait reel döviz kuru 
değişkeni kullanılarak analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, Kırılgan Beşli ülkelerinde reel döviz 

kuru sabit bir ortalama etrafında seyretmekte ve uzun dönem denge değerinden fazla uzaklaşmamaktadır. 

Böylece Kırılgan Beşli ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi teorisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  Satın Alma Gücü Paritesi, Kuantil, Fourier, Birim Kök, Kırılgan Beşli 

  
ABSTRACT  

 

 

In this study, validity of Purchasing Power Parity (PPP) theory in Brazil, India, Indonesia, South Africa and 

Turkey countries called Fragile Five is analyzed using the Fourier Quantile unit root test developed by 

Bahmani-Oskooee vd. (2018). With the PPP, which eliminates price differences between countries, the level of 

development of economies can be compared effectively. According to the PPP theory, the real exchange rate 

remains constant in the long run. In this context, the validity of the PPP theory in Fragile Five is analyzed by 

using the real exchange rate variable for the period January 1994-February 2022. According to the results 

obtained, the real exchange rate in Fragile Five countries hovers around a fixed average and does not deviate 

much from the long-term equilibrium value. Thus, it is concluded that purchasing power parity theory is valid 

in Fragile Five countries. 
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ÖZET   

 

Pamuk, tarımda “beyaz altın” olarak adlandırılan stratejik bir üründür. Türkiye'de tekstil ve hazır giyim 
sektörünün en önemli hammaddelerinden biridir. 

Türkiye, dünya pamuk üretim ve tüketiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Buna göre, Türkiye dünya lifli pamuk 

üretiminde Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Pakistan'dan sonra 6., tüketimde ise Çin, Hindistan ve Pakistan'dan 

sonra 4. sırada yer alan önemli bir pamuk ülkesidir. Ayrıca, Türkiye dünya’da üretilen GDO’suz pamuk 

üretiminde birinci sırada, dünya lif pamuk verimliliğinde Avustralya’nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, dünya pamuk üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturan az sayıda ülke arasında yer alan 

Türkiye’nin pamuk sektörünün dış ticaret yapısını incelemek, dünya pamuk üreticisi ülkelerle karşılaştırmalı 

bir analiz yapmak, analiz sonucunda pamuk sektörünün geleceği için önerilerde bulunmaktadır. Çalışma 2010-

2021 dönemini kapsamaktadır. Yöntem olarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi ve Net Ticaret 

Endeksi kullanılmıştır. Endeks sonuçları, başlıca pamuk üreticisi ülkeler içinde Türkiye’nin pamuk sektöründe 

net ithalatçı ve rekabet gücüne sahip olduğunu göstermiştir. 
Dünya lif pamuk verimliliğinde Avustralya’nın ardından ikinci sırada yer almasına rağmen 2021 yılı itibariyle, 

Türkiye’de üretilen pamuk yurtiçi talebin %42’sini karşılamıştır. Özellikle son dönemde tedarik zincirinin 

kırılması ile orta ve uzun vadede ucuz pamuk ithali yoluyla pamuk ihtiyacının karşılanması tehlikeye girmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında yerli pamuk üretiminin yurtiçi pamuk talebi içerisindeki payının kademeli bir şekilde 

arttırılmasına yönelik teşvik edici politikaların uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için pamuk ekim 

alanları arttırılmalıdır. İkincisi, son dönemde başta mazot ve gübre olmak üzere enflasyona bağlı üretim 

maliyetlerinin aşırı yükselmesine karşı pamuk üreticileri desteklenmelidir. Dünyada üretilen GDO'suz pamuk 

üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye'nin bu avantajlı konumu korunmalıdır. Ayrıca tüm bu önlem veya 

politikalar, Türkiye'nin ihracatında lokomotif sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet 

gücünün sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
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ABSTRACT  

 

Cotton, called also “white gold”, is a strategic product in agriculture. It is one of the most important raw 

materials for textile and apparel sector in Turkey. 

Turkey is one of the leading countries in the world in the cotton production and consumption. Turkey is the sixth 

largest cotton producing country in the world, after India, China, the USA, Brazil and Pakistan, and fourth 

largest country in the cotton consumption, after China, India and Pakistan. In addition, Turkey ranks first in 

the production of GMO-free cotton produced in the world and second in world fiber cotton productivity, after 

Australia. 

The aim of the study is threefold: to explore the foreign trade structure of the cotton sector of Turkey, which is 

among the few countries that make up approxiamtely 80% of the world cotton production, to make a 
comparative analysis with the world cotton producing countries, and finally based on these findings to make 

suggestions for the future of Turkey’s cotton sector. The study covers the period between 2010 and 2021. The 

study employs the Revealed Comparative Advantage Index and the Net Trade Index as a research methodology. 

The index results showed that Turkey, among the leading cotton producing countries, is a net importer and has 

competitiveness in the cotton sector. 

Although Turkey ranked second after Australia in world fiber cotton productivity as of 2021, Cotton produced 

in Turkey could only meet 42% of domestic demand. Especially in the recent period, with the distruption of the 

supply chain, meeting the cotton need by imporing the cheap cotton in the medium and long term was put in 

danger. Thus, it is necessary to implement incentive policies aimed at gradually increasing the share of domestic 

cotton production in domestic cotton demand. At the top of these policies is increasing the area for cotton 

growing. Secondly, cotton farmers should be supported against the excessive increase in inflation-related 

production costs, especially diesel and fertilizer, in the recent period. This advantageous position of Turkey, 
which ranks first in the production of GMO-free cotton produced in the world, should be maintained.  

Furthermore, all these measures or policies are important for the sustainability of the competitiveness of the 

textile and apparel sector, which is one of locomotive sectors in Turkey's exports. 
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ÖZET   

 
Altın diğer kıymetli metallerin fiyat oluşumunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla yatırımcıların altında görülen 

fiyat hareketlerinin diğer kıymetli metal fiyatlarına nasıl yansıyacağını bilmesi ve o doğrultuda portföylerini 

yönetmesi önemli olacaktır. Çalışmada 04.01.2010–06.04.2022 dönemine ait günlük veriler kullanılarak, altın 

ile diğer kıymetli metallerden olan paladyum, platin ve gümüş arasındaki asimetrik ilişkilerin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmanın 

analiz sonuçları doğrultusunda altının pozitif şoklarından paladyumun pozitif şoklarına doğru ve altının negatif 

şoklarından paladyum negatif şoklarına doğru nedensellik tespit edilmiştir. Dolayısıyla altın fiyatlarında 

yaşanacak artış paladyum fiyatlarını artırıcı roller üstlenirken, altın fiyatlarında yaşanacak azalışlar paladyum 

fiyatlarını azaltıcı roller üstlenmektedir. Dahası paladyum fiyatı, altın fiyat artışlarından ziyade altındaki fiyat 

düşüşlerine daha duyarlıdır. Bu sonuçların aksine hem altındaki fiyat artışı hem de altındaki fiyat azalışı ne 

platin fiyatında ne de gümüş fiyatında bir etkiye neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada paladyum, platin ve gümüş 
fiyatlarını etkileyecek negatif bir şokun altın fiyatlarında negative bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle paladyum, platin ve gümüş sektöründe yaşanacak olumsuz gelişmelerin altının fiyatını 

azaltıcı etkiler barındırdığı anlaşılır. Ancak paladyum, platin ve gümüşteki fiyat artışları altında fiyat 

artışlarına neden olmadığı tespit edilmiştir. Daha açık bir ifade ile paladyum, platin ve gümüş piyasalarında 

yaşanacak olumlu gelişmeler altın fiyatlarını etkilememektedir. Çalışmamız kıymetli metal yatırımcıları ve 

portföy yöneticileri açısından faydalı bilgiler sunmaktadır. 
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ABSTRACT  

 

Gold can affect the price formation of other precious metals. Therefore, it will be important for investors to 

know how the price movements seen in gold will reflect on the prices of other precious metals and to manage 

their portfolios accordingly. The aim of the study is to investigate the asymmetric relationships between gold 
and other precious metals such as palladium, platinum, and silver using daily data for the period between 

January 04, 2010 and April 06, 2022. For this purpose, the asymmetric causality test of Hatemi-J (2012) was 

used in the study. In accordance with the analysis results of the study, causality was found from positive shocks 

of gold to positive shocks of palladium and from negative shocks of gold to negative shocks of palladium. 

Therefore, increases in gold prices will increase palladium prices, while decreases in gold prices will decrease 

palladium prices. Moreover, the price of palladium is more sensitive to price decreases in gold than to price 

increases in gold. Contrary to these results, both the increase in the price of gold and the decrease in gold price 

cause neither the platinum price nor the price of the silver price. In addition, it was determined in the study that 

a negative shock that would affect palladium, platinum, and silver prices negatively affected gold prices. From 

this point of view, it is understood that the negative developments to be experienced in the palladium, platinum, 

and silver sectors have a decreasing effect on the gold price. However, it has been determined that it did not 
cause price increases under the price increases in palladium, platinum, and silver. At this point, positive 

developments in palladium, platinum and silver markets do not affect gold prices. Our study provides useful 

information for precious metal investors and portfolio managers. 
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ÖZET   

 

Küresel bir sorun olarak kabul edilen yoksulluk, günümüzde modern toplumların özellikle sosyal refah devletini 

benimseyen ülkelerin sosyal politikalar ile mücadele ettiği bir olgudur. Yoksulluk, toplumları sosyal ve 

ekonomik olmak üzere çeşitli açılardan olumsuz yönde etkilemekte ve özellikle gelir dağılımı adaletsizliğinin 

daha da derinleşmesine sebebiyet vermektedir. Yoksulluğun uzun vadede kısır bir döngü içerisinde devam 

etmesini engellemek amacıyla çocuk yoksulluğu kavramı, yoksulluk sorunundan ayrı olarak ele alınmaktadır. 
Günümüzde de yoksulluk karşısında en kırılgan yapıya sahip olan ve etkilenen kesimin çocuklar olduğu tespit 

edilmiştir. Bu nedenle çocuk yoksulluğu ile mücadele etmeye yönelik olarak devletler tarafından sosyal koruma 

harcamaları ve vergisel uygulamalar gibi çeşitli kamu politikaları sunulmaktadır. Söz konusu kamu politikaları 

içerisinde çocuklara yönelik olarak sunulan vergisel düzenlemelerin, çeşitli ülkelerde çocuk yoksulluğu ile 

mücadelede etkin yöntemlerden biri olduğu savunulmaktadır. Vergisel düzenlemeler kapsamında ülkeler, gelir 

vergileri ve harcama vergileri özelinde vergisel avantajlar sunmaktadırlar. Çalışmanın amacı, Türkiye’de ve 

seçilmiş bazı ülkelerde çocuk yoksulluğuna yönelik olarak sunulan vergi politikalarının etkisini tartışmak ve 

Türkiye için öneriler sunmaktır. Bu kapsamda öncelikle yoksulluk ve çocuk yoksulluğu kavramından 

bahsedilerek daha sonra Türkiye’de ve seçilmiş bazı ülkelerde çocuk yoksulluğu ile mücadele etmeye yönelik 

çeşitli vergisel avantajlar incelenmiştir. Literatürde genel olarak yoksulluk ve yoksullukla mücadele konuları 

ekonomik bakış açısı ile araştırma konularının odağındadır. Ancak yoksulluk ve çocuk yoksulluğu konusunda 
vergilerin sosyal amacı perspektifinden, teorik bakış açısı ile ilgili değerlendirmelerin yetersiz olduğu 

incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada çocuk yoksulluğu konusu yalnızca vergisel perspektiften 

değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT  

 

Poverty, which is considered a global problem, is a phenomenon in which modern societies today struggle with 

social policies, especially in countries that adopt the social welfare state. Poverty negatively affects societies in 

a variety of ways, including social and economic, and leads in particular to a deepening of the injustice of 

income distribution. In order to prevent poverty from continuing into a long-term cycle, the concept of child 

poverty is considered separately from the problem of poverty. Currently, it has been determined that children 

are the most vulnerable and most affected segment in the face of poverty. For this reason, various public policies 

such as social protection expenditures and tax practices are proposed by states to combat child poverty. In the 

public policies mentioned, it is argued that the tax regulations presented for children is one of the effective 

methods of fighting child poverty in different countries. Under tax regulations, countries offer advantages in 
terms of income taxes and expenditure taxes. The aim of the study is to discuss the impact of the tax policies 

presented for child poverty in Turkey and some selected countries and to provide recommendations for Turkey. 

In this context, firstly, the concept of poverty and child poverty was mentioned and then various tax advantages 

aimed at combating child poverty in Turkey and some selected countries were examined. In the literature, 

poverty and anti-poverty issues in general are the focus of research topics from an economic point of view. 

However, from the perspective of the social purpose of taxes on poverty and child poverty, it was examined that 

assessments related to the theoretical point of view are insufficient. Therefore, in the study, the issue of child 

poverty was evaluated only from a tax perspective. 
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ÖZET   

 

Bu çalışmada, COVİD-19 ile enfekte olmuş insanların resmi rakamlarının Türkiye enerji ve hisse senedi 

piyasalarının volatilitesi üzerinde ki etkilerini ampirik olarak incelemektedir. Sağlık krizinin 11 Mart 2020 ve 

12 Nisan 2021 arası pandemi döneminde hisse senedi fiyat endeksi (VIX), Borsa İstanbul endeksi (BİST-100) 

ve Brent petrol fiyatının (BRENT) volatiliteleri üzerindeki etkisini araştırıyoruz. Bulgularımız Otoregresif 

Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) için robasttır ve sonuçlar, korona virüs bulaşmış vaka sayısı arttıkça uzun 
vadede borsa belirsizliğinde bir artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca uzun vadede BRENT üzerinde olumsuz 

bir etki araştırılmıştır. Öte yandan, COVID-19 sayıları arttıkça BİST-100 endeksi üzerinde kısa vadeli dolaylı 

bir etki tespit edilmiştir. Bulgularımız, korona virüs pandemisinin uzaması durumunda, Türkiye'nin ekonomik 

durumuna ilişkin risk yönetimi faaliyetini zorlayıcı, uzun ve kısa vadede önemli bir finansal volatilite kaynağı 

olacağını göstermektedir. 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  COVİD-19; Korona virus salgını; VIX volatilitesi; BIST-100; Brent; ARDL. 

  
ABSTRACT  

 

This study empirically investigates the effect of the official statistics regarding the number of infected people 

with COVID-19, on the energy and stock markets volatility in Turkey. We investigate the sanitary crisis’ impact 

on the volatility of stock price index (VIX), Borsa Istanbul index (BIST-100), and Brent oil price (BRENT) 

during the pandemic period in March 11, 2020 and April 12, 2021. Our findings are robust to the Autoregressive 
Distributed Lag Model (ARDL) and the results show an increase in stock market uncertainty in the long run as 

coronavirus number of infected cases increase. Moreover, a negative effect on BRENT was investigated in the 

long run. On the other hand, a short run indirect effect on BIST-100 index was detected as COVID-19 numbers 

increase. Our findings suggest that the prolongation of the coronavirus pandemic is an important source of 

financial volatility in long and short run periods, challenging the risk management activity regarding the 

economic situation of Turkey. 
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ÖZET   

 

Döngüsel ekonomi, başta doğal kaynaklar olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılması, verimliliğin 

artırılması ve israfın en aza indirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapında bir sorun olarak, COVID-19 

pandemisinin çok uluslu ve iyi koordine edilmiş kurtarma önlemlerine ihtiyacı var. Döngüsel ekonomi ilkelerini 

ticaret politikasına ve tüketici davranışına entegre etmek, uluslar salgından kurtulurken gelecekteki katılım için 

önemli bir alan olacaktır. Türkiye'deki şirketler, COVID-19 krizinin neden olduğu ekonomik durgunluğa 
paralel olarak terimi daha düzenli değiştirmeye başladılar. 

Bu araştırma, Türkiye'de pandemiye yanıt veren mevcut döngüsel ekonomi yaklaşımlarını incelemekte ve 

bunların refah artışı, istihdam yaratma ve çevre baskısını azaltırken hayat kurtarmaya daha iyi hazırlanma 

üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmektedir. Bir yandan, bu bölüm, Türkiye'nin çeşitli tıbbi cihazları 

yeniden kullanarak, hastanelerin tedarik zincirlerini değiştirerek, kimyasalların geri dönüşümü ve halk 

sağlığını iyileştirmek için hava kirliliğini azaltarak döngüsel ekonomi bileşenlerini oluşturmaya yönelik 

doğrudan ve dolaylı çabalarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Öte yandan bu bölüm, politika yapıcıların 

sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma modeli oluşturarak pandemi sonrası çeşitli ekonomik sektörlerde nasıl 

yatırım fırsatları sunabileceğini gösterecek. 
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ABSTRACT  

 

The circular economy is defined as the efficient use of all resources, particularly natural resources, while 
enhancing efficiency and minimizing waste. As a worldwide issue, the COVID-19 pandemic needs multinational 

and well-coordinated recovery measures. Integrating circular economy principles into trade policy and 

consumer behavior will be a significant area for future involvement as nations recover from the epidemic. 

Turkey's corporations have begun to change the term more regularly in step with the economic recession 

resulted from COVID-19 crisis. 

This research examines the presently existent circular economy approaches in Turkey responding to the 

pandemic and considers their potential effect on prosperity growth, job creation while reducing environment 

pressure and be better prepared to save lives. On one hand, this chapter aims to summarize the direct and 

indirect efforts by Turkey towards establishing circular economy components through reusing various medical 

devices, altering hospitals supply chains, recycling of chemicals, and reducing air pollution to enhance public 

health. On the other hand, the chapter will demonstrate how policymakers can offer investment opportunities 

in various economic sectors post pandemic by building sustainable socio-economic model of development. 
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ÖZET   

 
Bu çalışma İslam maliye tarihi literatürüne bir katkı sunmak maksadıyla Nasiruddin Tusi’nin mali görüşlerini, 

“Risâle Der Resm vo Âyîn-e Îlkhânî”başlıklı çalışma kapsamında incelemektedir. Bilindiği üzere, günümüzde 

İslam ekonomisine yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Ancak bu yoğun ilgi maalesef ekseriyetle İslam finansı 

konularına yönelik olmakla birlikte İslam ekonomisi ve maliyesi alanlarında da çalışmalar ortaya 

konulmaktadır. Bu çalışma alanlarından farklı olarak, İslam iktisat ve maliye tarihi ile İslam iktisadi düşünce 

tarihi konularını düşündüğümüzde, literatürde bu konuların nispeten ihmal edildiği müşahede edilmektedir. Bu 

bağlamda İslam ekonomisi konusu bir bütün olarak ele alındığında, bu iki konunun da ilgili literatürde ele 

alınması ve tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu yönüyle mevcut çalışma, Nasiruddin Tusi’nin devlet 

gelirlerinden giderlerine ve kamu mali idaresine ilişkin görüşlerini ele almaktadır.  

Tusi, çalışmasında harac, damga, meralardan alınan vergiler, cizye gibi kamu gelirlerine ilişkin bilgiler 

aktarmaktadır. Kamu giderleri perspektifinden ise devlet başkanının masrafları, ordu ve memur masrafları, 
elçilikler için yapılan siyasi masraflar, muhtaçlara yönelik harcamalar ile ulaşım alanında yapılan 

harcamalardan söz etmektedir. Diğer yandan toplumda sosyal adaletin sağlanması noktasında devlete önemli 

vazifeler biçen Tusi, ayrıca vakıfların toplumdaki konumlarına ilişkin de tartışmalar gerçekleştirmektedir. 

Netice itibariyle, İslam maliye tarihi literatürünün teşekkülüne zerre miktarı bir katkı sunmak amacıyla 

çalışmada, daha çok düşünür, matematikçi ve astronom kimliği ile tanınmış olan Tusi’nin ele almış olduğu 

“Risâle Der Resm vo Âyîn-e Îlkhânî” çalışmanın kamu maliyesi literatürü açısından değerlendirilmesi ortaya 

konulmuştur. 
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ABSTRACT  

 

This study examines the fiscal views of Nasiruddin Tusi within the scope of his study titled "Risâle Der Resm vo 

Âyîn-e Îlkhânî" to contribute to the literature on Islamic fiscal history. As it is known, there is an intense interest 

in Islamic economics today. However, unfortunately, this intense interest is mostly in Islamic finance, but there 

are also studies in the fields of Islamic economy and public finance. Unlike these issues, when we consider the 
history of Islamic economics and public finance and the history of Islamic economic thought, it is obvious that 

these areas are relatively neglected in the literature. In this context, when the subject of Islamic economics is 

considered as a whole, it is regarded that these two areas should be discussed in the relevant literature. To do 

so, the present study deals with Nasiruddin Tusi's views on public revenues, expenditures, and public financial 

administration. 

Tusi provides information on public revenues such as tributes, stamps, taxes on pastures, and jizya in his work. 

As for public expenditure, the author discusses the expenditures for the head of state, army, civil servants, the 

embassies as well as the expenses for the needy and public services. On the other hand, Tusi, who assigns 

important duties to the state in terms of ensuring social justice in society, also carries out discussions on the 

status of waqfs in society. 

As a result, this study investigates the views of Tusi, who is mostly known as a philosopher, mathematician, and 

astronomer, considering the study of Risâle Der Resm vo Âyîn-e Îlkhânî, to contribute to the formation of the 
Islamic finance history literature. 
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ÖZET   

 

Günümüzde çokça dile getirilen konulardan birisi de stokçuluk ve karaborsacılıktır. Devletler bunlarla 

mücadele etmek için bazı önlemler almaya çalışsalar da her zaman başarılı olamamaktadır. Aşırı kar elde 

etmek isteyen güçlü firmalar piyasadan mal çekip stokçuluk yaparak arz talep dengesini bozmakta ve fiyat 

artışlarına neden olmaktadır. Bu durum firmaların yüksek miktarda kar elde ederek haksız kazanç 

sağlamalarına neden olmaktadır. Bazen de bu firmalar spekülatif hareketlerde bulunmaktadır. Spekülatörler 

yüksek karlar elde ederken tüketicinin alım gücü düşmektedir. Buna bağlı olarak da toplumda gelir dengesi 

bozulmakta ve yoksul kesim daha da yoksullaşmaktadır. Stokçuluk yapanlar fiyatların yükselmesini beklemekte 
ve fiyatlar yükseldiği zaman mallarını raflara koyup satışa sunmaktadır. Bazen de firmalar raflarda olmayan 

malları el altından karaborsada yüksek fiyatlara satmaktadır.  

İslam dini karaborsacılığı ve haksız kazancı yasaklamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de stokçuluktan bahseden net 

ayet-i kerimeler olmasa da hadis-i şeriflerde ihtikardan (stokçuluk) bahsedilmektedir. Peygamberimiz (SAV): 

“Kim ihtikar yapar ve fiyatların artmasını murat ederse, şüphesiz o günahkardır” buyurarak karaborsacılığın 

İslam’la ve Müslümanlarla bağdaşmayacağını bildirmiştir. Bu çalışmada spekülasyonlar, stokçuluk ve 

karaborsacılığın zararları incelenip, İslami açıdan ve günümüz şartlarına göre çözüm önerileri sunulmaya 

çalışılacaktır. 
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ABSTRACT  

 

One of the most talked about topics today is stocking and black market. Although states try to take some 
measures to combat them, they are not always successful. Strong companies that want to make excessive profits, 

pull goods from the market and stockpile, disrupting the supply-demand balance and causing price increases. 

This situation causes companies to gain unfair profits by making high profits. Sometimes these companies make 

speculative movements. While the speculators make high profits, the purchasing power of the consumer 

decreases. As a result, the income balance in the society deteriorates and the poor are getting poorer. Stockists 

wait for prices to rise, and when prices rise, they put their goods on the shelves and put them up for sale. 

Sometimes, companies secretly sell goods that are not on the shelves at high prices on the black market. 

 The religion of Islam prohibits black market and unfair profits. Although there are no clear verses in the Qur'an 

that talk about hoarding, in hadith-i sharifs mention about stocking. Our Prophet (SAW): “Whoever stocks up 

and wants prices to rise she is certainly a sinner.” She stated that black market is incompatible with Islam and 

Muslims. In this study, the harms of speculation, stocking and black market will be examined and solutions will 
be tried to be presented in terms of Islam and according to today's conditions. 
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Strategic Approach of Kuşadası Marine Tourism Sector 

Arş. Gör. Gökçe TUĞDEMİR KÖK 
Dokuz Eylül Universitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, gokcetugdemir@hotmail.com, ORCID-ID:0000-

0002-9642-3985, İzmir/Türkiye  

Dr. Öğr. Üyesi Serim PAKER  
Dokuz Eylül Universitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, serim.paker@deu.edu.tr, ORCID-ID:0000-0002-
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ÖZET   

 

Turizm ve denizciliğin önemli bir parçası olan deniz turizmi, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ve çok 

çeşitli iş kollarını içinde bulunduran bir sektördür. Bu çalışmada, Kuşadası bölgesinin Deniz Turizmi 

potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi 

yapılmıştır. Kuşadası bölgesi deniz turizminin tüm bileşenlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede bir 
kruvaziyer terminali, bir marina, 32 su üstü spor merkezi, yedi su altı spor merkezi, 35 günübirlik gezi teknesi 

işletmesi ve bu ana hizmet sağlayıcılara hizmet veren ikincil hizmet sağlayıcılar bulunmaktadır. Merkezi ve 

yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bilgi üreten kurumlar da bölgede deniz turizminin mevcudiyeti ve 

devamlılığı için hizmet veren paydaşlardandır. Bu bağlamda, farklı deniz turizmi paydaşlarından oluşan 32 

aktör ile 15 Aralık 2021 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Analizler 

sonucunda öncelikle sektörün güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler genel olarak değerlendirilmiş, 

sonrasında kruvaziyer turizmi, yat turizmi, su sporları ve günübirlik gezi tekneciliği ayrı ayrı ele alınmıştır. 

GZFT analizi sonrasında ise TOWS matrisi ile Kuşadası deniz turizmi sektörü için kısa ve uzun vadeli stratejiler 

önerilmiştir. 
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ABSTRACT  

 

Marine tourism, an essential part of tourism and shipping, is a sector that contributes to the region's and 

country's economies and includes a wide range of business lines. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats) analysis is used in this study to evaluate the potential of marine tourism in the Kuşadası region. 

The Kuşadası region hosts all aspects of marine tourism. There is a cruise terminal, a marina, 32 water sports 

centers, seven underwater sports centers, 35 daily excursion tour operators, and secondary service providers 

within the region to support those primary service providers. Central administration and local authority, non-

governmental organizations, and information-producing institutions are among the stakeholders who 

contribute to the region's marine tourism's presence and sustainability. Face-to-face interviews with 32 actors 

from various marine tourism stakeholders are conducted in this context between the 15th of December 2021 

and the 20th of January 2022. As a result of the analysis, the Kuşadası marine tourism sector's general 

strengths, weaknesses, opportunities, and threats are evaluated first. Then cruise tourism, yacht tourism, water 
sports, and daily excursion tours are evaluated separately. After the SWOT analysis, short and long-term 

strategies were proposed for the Kusadasi marine tourism sector with the TOWS matrix.  

 
© 2022  PESA All rights reserved. Keywords:  Marine Tourism, SWOT, TOWS Matrix, Strategy, Kuşadası 

http://www.icpess.org/
http://www.pesa.org.tr/


 

16 (ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Abstracts Book  
(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiri Özetleri Kitabı 

 

 

INTERNATIONAL CONGRESS ON 

POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL 

STUDIES ABSTRACTS BOOK 
 

 

Uluslararası  

Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 
13-15 May 2022 Sakarya / TURKEY 

ISBN:  

Congress homepage: www.icpess.org  

PESA homepage: www.pesa.org.tr 
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The Effect of Tax Compliance on Economic Growth: The Case of Turkey 
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ÖZET   

 

Vergi, devlet açısından en önemli kamu gelirlerinden biridir. Mükellefler bakımından ise kendi kazançlarının 

bir kısmını devlete verdikleri psikolojik ve sosyal boyutları olan bir ödevdir. Vergilemede başarılı olmak için 

vergi uyumunu sağlamak amacıyla mükelleflerin vergiye bakışını olumlu etkileyecek ve vergi ödevlerini 

gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak düzenlemelerin devlet tarafından yapılması gereklidir. Vergileme 

sürecinin şeffaflığı, vergi oranlarının ekonomik konjonktüre uygunluğu, vergi sisteminin karmaşık olmaması 

gibi çeşitli faktörler vergiye uyumu kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki vergi mükelleflerinin 

vergiye uyumu ekonometrik analizler yardımıyla araştırılmaktadır. 
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ABSTRACT  

 

Tax is one of the most important public revenues for the state. In terms of taxpayers, on the other hand, it is a 

duty with psychological and social dimensions that they give some of their earnings to the state. In order to be 

successful in taxation, in order to ensure tax compliance, regulations that will positively affect the taxpayer's 

view of tax and make it easier for them to fulfill their tax duties should be made by the state. Various factors 

such as the transparency of the taxation process, the compatibility of tax rates with the economic conjuncture, 

and the complexity of the tax system facilitate tax compliance. In this study, tax compliance of taxpayers in 

Turkey is investigated with the help of econometric analysis. 
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Türkiye’de Tasarruf Yetersizliği ve Borçlanma İlişkisinin Değerlendirilmesi  

Evaluation of the Relationship Between Insufficient Savings and Borrowing in Turkey 
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ÖZET   

 

Gelirlerin tüketimden arta kalan kısmı olarak tanımlanan tasarruflar, yatırımların yapılması ve dolayısıyla 

sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ancak pek çok 

gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yatırımları karşılayabilecek seviyede gerçekleşmemektedir. 

Kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü ve katma değer yaratmayan yatırımların gerçekleştirilmesi tasarruf 

eğilimini olumsuz etkilemektedir. Bu şekilde yatırımların iç tasarruflarla karşılanamadığı durumda dış 

kaynaklara başvurma yoluna gidilmektedir. Tasarruf açıkları ve dolayısıyla başvurulan borçlanma, ülke 

ekonomilerini pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. Çalışmada Türkiye’de kamu ve özel sektör tasarruf 

oranlarının ne seviyede gerçekleştiği ve tasarrufların yatırımları karşılama düzeyi incelenmektedir. 
Tasarrufların yetersiz olduğu durumda başvurulan iç ve dış borç kaynaklarının kamu ve özel sektör oranları, 

kamu kesiminin borçlanma gereğinin tutarı ve tasarruf ile borçlanma ilişkisinin ülke ekonomisine etkileri 

değerlendirilmektedir. Türkiye’de tasarrufları arttıracak düzenlemeler yapılmış olsa da kalkınma amacını 

gerçekleştirecek yönde gelişme sağlanamamıştır.  Oluşan tasarruf açıklarını gidermek için de daha çok 

borçlanma yoluna başvurulmuş ve faiz-borç sarmalı oluşmuştur. Bu kapsamda borçlanma gereksinimini 

azaltacak şekilde tasarruf seviyenin sağlanabilmesi için ülkenin yapısal durumu göz önüne alınarak 

politikaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT  

 

Savings, defined as the remainder of income from consumption, are of great importance for making investments 

and thus realizing sustainable growth and development. However, as in many developing countries, it is not 
realized at a level that can meet the investments in Turkey. The low per capita income and the realization of 

investments that do not create added value negatively affect the saving tendency. In this way, in cases where 

investments cannot be met by domestic savings, external resources are resorted to. Savings deficits, and 

therefore borrowing, have a negative impact on national economies in many ways. In the study, the level of 

public and private sector savings rates in Turkey and the level of savings to meet investments are examined. 

The public and private sector ratios of domestic and foreign debt resources applied in case of insufficient 

savings, the amount of public sector borrowing requirement and the effects of the relationship between savings 

and borrowing on the country's economy are evaluated. Although arrangements have been made to increase 

savings in Turkey, no progress has been made to achieve the development goal. In order to eliminate the savings 

deficits, more borrowing methods were used and an interest-debt spiral was formed. In this context, it is 

necessary to implement policies by taking into account the structural situation of the country in order to achieve 
the level of savings that will reduce the borrowing requirement. 
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ÖZET   

 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle enerji tüketiminde, küresel eğilim fosil yakıt tüketimini azaltma 

yönünde ilerlemektedir. Bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 

Türkiye’nin en büyük pazarı konumunda olan Avrupa Birliği ticari partnerlerinin de yenilenebilir enerjiye 

geçmesini bir yandan çeşitli fonlarla teşvik etmekte iken öte yandan sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerle 

mevcut ticaret hacmini tehdit etmektedir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji tüketimi sadece çevre ve ekosistemi 

değil aynı zamanda ekonomik faaliyetleri de etkilemekte böylece insani gelişim üzerinde çok boyutlu etkilerde 

bulunabilmektedir. Yapılan çalışma ile yenilenebilir enerji tüketimi, insani kalkınma ilişkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Türkiye örnekleminde yapılan çalışmada veri aralığı en kapsamlı olacak biçimde 1965-2018 

yılları olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir enerji tüketimi insani kalkınma ilişkisinin araştırılmasında öncelikle 

Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. 
Analiz sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkinin mevcudiyeti görülmüştür. Analizin ikinci 

basamağında ise serilere Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanarak nedensellik ilişkisi ve yönü 

araştırılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları İnsani kalkınmadan yenilenebilir enerji tüketimine 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin mevcut olduğunu göstermektedir. . Bu çalışma, söz Türkiye için çok 

boyutlu insani kalkınma endeksi ile yenilenebilir enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürdeki tek çalışma 

olması açısından benzersizdir. Farklı bölgeler ve ülkeler için benzer analizler yapılırken, zaman aralığının bu 

ölçekte alındığı ve yapısal kırılmaları dikkate alan bir yöntemle yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Analiz 

sonuçları politika yapıcılara insani kalkınmaya yatırım yapılmasını ve insani kalkınma arttıkça yenilenebilir 

enerji tüketimine olan talebin yükseleceğini göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 

As a result of global warming and climate change, the global trend is shifting away from fossil fuel consumption. 

This situation concerns developing countries such as Turkey closely. While the European Union, Turkey's 

largest market, promotes its commercial partners to migrate to renewable energy through various programs, it 

also threatens present trade volumes with rules such as carbon taxes at the border. As a result, renewable 

energy consumption affects not only the environment and ecology, but also economic activity, potentially having 

a multidimensional impact on human development. The purpose of this research is to investigate at the 

connection between renewable energy use and human development. The data range of 1965-2018 was chosen 

to be the most comprehensive in the study conducted with in sample of Turkey. First the Gregory-Hansen 

structural break cointegration test was used to evaluate the cointegration link between the series in the study of 
the association between renewable energy use and human development. As a result of the analysis, the existence 

of a cointegrating relationship between the series was discovered. In the second step of the analysis, the 

causality relationship and direction were investigated by applying the Toda-Yamamoto causality test. Toda-

Yamamoto causality test results show that there is a one-way causality relationship from human development 

to renewable energy consumption. This study is unique in that it is the only study in the literature that examines 

the relationship between the multidimensional human development index and renewable energy for Turkey. 

This study is significant in that it is the only study in the literature that examines the relationship between the 

multidimensional human development index and renewable energy for Turkey. While similar analyses are 

carried out for other regions and countries, no study has been conducted in which the time interval is measured 

at this scale and using a method that takes structural breakdowns into consideration. The results of the analysis 

show that policy makers should invest in human development and demand for renewable energy consumption 

will rise as human development increases. 
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ÖZET   

 
Bu çalışmamız üretim faktörleri arasındaki ikame esnekliğinin kişi başına üretime ve sermaye birikimine olan 

etkisini yeniden değerlendirmektedir. Çalışmamız kişi başına üretim ve kişi başına sermaye büyüme hızının 

ikame esnekliğinin azalan bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Büyüme ifadesinin yapısal parametrelerine 

ve bunların içsel özelliklerine bağlı olarak, sermaye-işgücü ikame esnekliği kişi başına üretimin büyüme hızını 

artırabilir ya da azaltabilir. Dolayısı ile,büyüme odaklı politikaları uygulayan politika yapıcıların, bu 

politkaları uygulamaya koyarken ülkenin ekonomik gelişimini ve teknolojik ilerleme seviyesini belirleyen 

başlangıç koşullarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.Öte yandan,düşük ikame esnekliğine sahip 

ülkeler, yüksek ikame esnekliğine sahip ülkeler ile kıyaslandıklarında daha farklı büyüme politikaları 

uygulamak zorundadırlar.Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik aktiviteyi zorlamakta olan talep ve arz şokları veri 

kabul edildiğinde, bir ekonomi politikası olarak maksimum marjinal üretim miktarını artırmak ekonomik 

büyüme hızını artırıcı etki yapacaktır ve gelecekte mümkün olarak görünen resesyonu engelleyecektir. 
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ABSTRACT  

 

This study redetermines the effect of production factors’ substitution on output per capita and on the 

accumulation of capital per labor, respectively. Our study shows that both output per capita and growth rate of 

capital per labor are decreasing functions of elasticity of substitution. Depending upon the structural 

parameters and their endogenous properties, capital-labor substitution may increase or decrease the growth 

rate of per capita output. Therefore, employing growth policies, the policy makers should take into account of 

those conditions initially determining the economic development of the country and its technological progress 

level. On the other hand, the countries with lower-than unity substitution elasticity should apply different growth 

remedies with respect to the countries having more elastic substitution levels. In the middle of demand and 

supply shocks weighing on developed economies, maximum marginal product of capital should be considered 
as an appropriate policy instrument to boost economic growth rate and eliminate the possibility of a 

forthcoming recession.   
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ÖZET   

Geleneksel pazarlama yöntemleri bilgi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişim göstermesi ve internetin 

yaygınlaşması ile dijital ortama taşınmıştır. Bu yeni nesil yaklaşım pazarlama karması kararlarına farklı bir 

boyut kazandırmıştır. Dijital pazarlama faaliyetlerinin pazarlama bütçesinde yer alan hacmi ve etkinliği orta 

ve uzun vadede gerçekleşecek pazarlama planında belirleyici rol üstlenmektedir. Maliyetleri daha şeffaf hale 

getiren, verimliliği teşvik eden, veri tabanı teknolojileri ve kurumsal ölçeklenebilir yazılımlar aracılığıyla 
işletme modellerine entegre edilerek kolaylıkla uygulanabilen modern maliyet yöntemlerinin dijital pazarlama 

sürecinde dikkate alınması süreç etkinliğini ve kapasite kullanımının ölçülmesini sağlamaktadır. Dijital 

pazarlama sürecinde kaynak kapasitesinin bütçelenmesi için kurumlara kaynak talebini tahmin etme imkânı 

sağlayan modern maliyet yöntemlerinden faaliyet tabanlı modeller, kurum çapında bilgisayar programları ve 

veritabanı teknolojileri yardımı ile kolayca uygulanabilmektedir. Modelin devamlılığı ucuz ve hızlı bir şekilde 

sağlanabilir. 

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinin basın, halkla ilişkiler ve tanıtım daire 

başkanlığı departmanında modern maliyet yöntemlerinden Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve 

Bütçeleme araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçları, zamanın maliyetin birincil itici gücü olduğunu, Dijital 

pazarlama sürecinde Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet yönteminin kullanılmasının sadece maliyetlerin 

belirlenmesine katkı sağlamadığı aynı zamanda stratejik pazarlama sürecinde planlanan faaliyetler için makul 
derecede doğru tahminler yapılarak gelecek planlarının hazırlanmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Aynı 

zamanda geleneksel bütçeleme sürecinden farklı olarak etkin ve verimli bir tutundurma faaliyet planlamasına 

imkân sağladığı görülmüştür. 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  Dijital Pazarlama, Maliyet Yönetimi, Bilgi Sistemleri 

ABSTRACT  

Traditional marketing methods have been transferred to digital platforms according to the developments in 

communication technologies and the dissemination of internet usage. This new generation approach contributes 

to marketing mix elements. The volume and effectiveness of digital marketing activities’ role in the budget have 

an important role in the marketing plan for the medium and long-term. Modern cost management methods 

which make the costs more transparent, encourage productivity and provide easy use by the integration to 

management models via database technology and scalable corporate software are able to measure the process 

efficiency and capacity utilization since it is considered to be paid attention in digital marketing processes. 

Modern cost management methods provide the estimation of the resource demand for budgeting resource 

capacity in the digital marketing process. Among these methods, activity-based models are applied conveniently 

across the institution through computer programs and database technologies. Model application can be 

continued in a cost-saving and rapid way.   

In this study, time and activity-based costing and budgeting research is made at the press, public relations and 
representation department of a foundation University in Turkey. Research results revealed that time is the main 

driving force of cost. Furthermore, the usage of the methods proved not only the determination of cost levels 

but also reasonable predictions for the digital marketing activities inside the strategic marketing planning 

decisions. It also enables the planning of more effective and productive promotion activities besides the 

traditional budgeting bringing. 
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  A Comparison of Multi-Criteria Decision Making Techniques: An Application on 

Banking Sector  

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırması: Bankacılık Sektöründe Bir 

Uygulama 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEÇME  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  gsecme@nevsehir.edu.tr, ORCID-ID:0000-

0002-7098-1583, Nevşehir/Türkiye 

ABSTRACT  

Multi-criteria decision making is based on determining the optimum solution by considering multiple factors 

together. Considering that almost all of the real world problems contain conflicting objectives and that many 

factors are effective on the problem, multi-criteria decision making techniques help to evaluate the problems 

more realistically. 

In this study, the performances of TOPSIS, ELECTRE, VIKOR and COPRAS methods, which are frequently used 

in the literature, were compared among themselves. In the comparison, the data of deposit banks in the banking 
sector, which is one of the economically strategic sectors of Turkey, was used. The performances of deposit banks 

were evaluated for each method using financial indicators and the results were compared for the methods 

according to the performance order. In comparisons, selected financial ratio data related to capital adequacy 

ratios, liquidity ratios, balance sheet structure ratios, asset quality ratios and profitability ratios obtained from 

the web page of the Banks Association of Turkey were used. 

As a result of the analysis, it has been seen that as a result of the use of public banks as market makers, it is in 

the last place for all methods in the performance ranking. Similar and different ranks are explained by showing 

the performance rankings obtained for each method. In addition, it has been observed that the rankings vary 

during economic contraction periods, and the policies implemented in these periods changed the rankings by 

reflecting on the performance rankings. 

 
© 2022 PESA All rights reserved. Keywords:  Multi Criteria Decision Making, Financial Performance, Banking Sector  

  
ÖZET   

 

Çok kriterli karar verme birden çok faktörün birlikte dikkate alınarak optimum çözümün belirlenmesini esas 

almaktadır. Gerçek dünya problemlerinin hemen hepsinin birbiriyle çelişen amaçlar içerdiği ve çok sayıda 

faktörün problem üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde çok kriterli karar verme teknikleri problemleri daha 

gerçekçi olarak değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmada literatürde sıklıkla kullanılan TOPSIS, ELECTRE, VIKOR ve COPRAS yöntemlerinin 

performansları kendi aralarında göreli olarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada Türkiye’nin ekonomik olarak 

stratejik sektörlerinden bankacılık sektöründeki mevduat bankalarının verileri kullanılmıştır. Mevduat 

bankalarının performansları finansal göstergeler kullanılarak her bir yöntem için değerlendirilmiş ve elde edilen 

sonuçlar performans sıralamasına göre yöntemler için karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda Türkiye Bankalar 

Birliği web sayfasından temin edilen Sermaye yeterliliği oranları, likidite oranları, bilanço yapısı oranları, aktif 
kalitesi oranları ve karlılık oranları ile ilgili seçilmiş finansal oran verileri kullanılmıştır.  

Analizler sonucunda kamu banklarının piyasa yapıcı olarak kullanılmalarının da bir sonucu olarak performans 

sıralamasında tüm yöntemler için son sıralarda yer aldığı görülmüştür. Her bir yöntem için elde edilen 

performans sıralamaları gösterilerek benzer ve farklı sıralar açıklanmıştır. Ayrıca ekonomik daralma 

dönemlerinde sıralamaların değişkenlik gösterdiği, bu dönemlerde uygulanan politikaların performans 

sıralamalarına yansıyarak sıralamaları değiştirdiği görülmüştür. 
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Lider Üye Etkileşimi İle İş Tatmini Arasindaki İlişkide Yaş ve Cinsiyetin Rolü: 

İstanbul’da Sigorta Sektörü Örneği
1
 

  The Role Age and Gender In The Relationship Between Leader-Member Exchange And Job 

Satisfaction: A Research Of The Insurange Sector in Istanbul 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ertuğrul ÇAPAN  
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri 

İlişkileri BD, ertugrul.capan1@ogr.sakarya.edu.tr, ORCID-ID: 0000-0002-8981-2763, Sakarya/Türkiye 

 

ÖZET   

 

Lider-Üye Etkileşimi teorisine göre; liderle¬rin üyeleriyle karşılıklı etkileşimleri sonucunda farklı kalitede 

etkileşim gelişmektedir. Bu etkileşimler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Bu durumun iş 

tatmine bir rolü olduğu/olacağı da bilinen bir gerçektir. Nitekim bu doğrultuda literatürde araştırmalar 

yaygındır. Ancak sigorta sektöründe araştırmalar beklenildiği kadar da yaygın değildir. 
Bu çalışmanın amacı lider-üye etkileşimi ve işe tatmini arasındaki ilişkide yaş ve cinsiyet değişkenlerinin söz 

konusu ölçeklerde farklılaşıp farklılaşmadığını belirleme amacını taşımaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 

evren olarak İstanbul ili seçilmiş ve araştırma sigorta sektörü ile sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda 241 

katılımcıya ulaşılmıştır. Toplanan veriler IBM SPSS programı ile analiz edilmiş ve sonucunda değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini, Sigorta Sektörü 

  
ABSTRACT  

According to the Leader-Member Interaction theory; As a result of the mutual interaction of the leaders with 

their members, different quality of interaction develops. These interactions can be positive or negative. It is also 

a known fact that this situation has/will have a role in job satisfaction. As a matter of fact, studies in this 

direction are widespread in the literature. However, research in the insurance sector is not as common as 

expected. 

The aim of this study is to determine whether age and gender variables differ in the relationship between leader-
member interaction and job satisfaction. In order to achieve this aim, the province of Istanbul was chosen as 

the universe and the research was limited to the insurance sector. Accordingly, 241 participants were reached. 

The collected data were analyzed with the IBM SPSS program and as a result, it was determined that there was 

a significant relationship between the variables. 
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1 Bu araştırmada ‘Sigorta Sektöründe Lider Üye Etkileşiminin Çalışan Performansı ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi’ adlı yüksek 

lisans tezi verilerinden yararlanılmaktadır. 
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Rusya-Ukrayna Savaşının Avrupa’ya Etkileri: Ukrayna Menşeli Düzensiz Kitlesel Göçe 

Dair Bir Değerlendirme  

  Impacts of the Russia-Ukraine War on Europe: An Evaluation of the Irregular Mass 

Migration from Ukraine 
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ÖZET   

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaştan Ukrayna kadar Avrupa ülkeleri de etkilenmiştir. Bu etkiler arasında 

Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine yaşanan düzensiz kitlesel göç önemli bir yere sahiptir. Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Konseyi verilerine göre savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçen yaklaşık bir buçuk 

ayda 4 milyondan fazla Ukraynalı, can güvenliklerini sağlamak için Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda 

kalmıştır. Ukraynalı sığınmacıların Avrupa’da en fazla geçiş yaptıkları ülke ise yaklaşık 2,5 milyon kişinin geçiş 

yaptığı Polonya olmuştur. Polonya’yı yaklaşık 650.000 kişinin geçiş yaptığı Romanya takip etmiştir. Bu şartlar 

altında Avrupa kıtası, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez böylesi seri, kitlesel ve düzensiz göç dalgasına 

muhatap olmuştur. Öte yandan 2015’teki düzensiz kitlesel göç krizinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika menşeli 

sığınmacılara yönelik izlenen kısıtlayıcı politikalara karşın Avrupa ülkeleri, bu sefer Ukraynalılara yönelik tam 

tersi bir tutum sergileyerek açık kapı politikası izlemeye yoluna gitmiştir. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği 
(AB), 2001’de kabul ettiği Geçici Koruma Yönergesini o günden beri ilk kez Ukraynalı sığınmacılar için 

yürürlüğe koyma kararı almıştır. Böylece tüm AB üyesi ülkelerde geçerli olmak üzere Ukraynalı sığınmacılara 

bazı özel haklar sağlanmıştır. 2015’te benzer bir kriz yaşandığı halde AB’nin bu yönergeyi uygulamaması ise 

açıkça siyasi bir paradoksa işaret etmektedir. Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ülkeleri üzerinde yarattığı 

etkilerden düzensiz göç meselesine odaklanan bu tebliğ, Avrupa ülkelerinin süreç boyunca konuyla ilgili nasıl 

bir tutum sergiledikleri sorusuna cevap aramaktadır. 
© 2022 PESA Tüm hakları saklıdır. Anahtar Kelimeler:  Avrupa, Düzensiz Göç, Ukrayna 

  
ABSTRACT  

 European countries were affected as much as Ukraine by Russia’s war on Ukraine. Among these effects, 

irregular mass migration from Ukraine to European countries has an important place. According to the data 

of the United Nations Human Rights Council, since the war started on February 24, 2022, more than 4 million 

Ukrainians passed to the European countries to ensure their safety. The country to which Ukrainian asylum 
seekers transited the most in Europe was Poland, where approximately 2.5 million people transited. Poland 

was followed by Romania, where approximately 650.000 Ukrainians passed through. Under these 

circumstances, the European continent has been the first to encounter such a mass and irregular migration 

wave since the Second World War. On the other hand, despite the restrictive policies pursued towards the 

refugees originating from the Middle East and North Africa in the irregular mass migration crisis in 2015, 

European countries took an opposite approach towards the Ukrainians and followed an open door policy this 

time. In addition to these, the European Union (EU) has decided to put the Temporary Protection Directive, 

which it accepted in 2001, into effect for the first time since that day for Ukrainian asylum seekers. Thus, some 

special rights have been provided to Ukrainian valid in all EU member states. The fact that the EU did not 

implement this directive despite the similar crisis that took place in 2015 clearly points to a political paradox. 

Focusing on the issue of irregular migration, one of the effects of the Russia-Ukraine war on the European 
countries, this paper seeks an answer to the question of what kind of attitude the European countries have taken 

on the subject throughout the process. 
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Reklamda Sloganın Önemi: Korku Öğesinin Kullanıldığı Reklamlar  

  The Importance of the Slogan in Advertising: Ads Using the Element of Fear 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Tuğba ÖZKAN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, tubaozkn01@gmail.com, ORCID-ID:0000-0002-5472-9484, Afyon/Türkiye 

 

ÖZET   

 

Günümüzde işletmeler hızla gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurabilmek için ve her geçen gün artmakta olan 

rakipleriyle başa çıkabilmek adına farklı stratejilerden yararlanmaktadır. Reklamlar bu rekabet ortamından 

kaynaklı olarak sık sık tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Reklamın tercih edilme nedenleri; tüketicinin 

bilgilendirilebilmesi, tüketiciye kolaylıkla ulaşılabilmesi, tüketicinin satın alma karar sürecini etkilemesi ve ikna 

edebilme kolaylığıdır. Eğer reklam doğru yerde, doğru zamanda kullanılırsa geniş kitlelere ulaşır ve işletmeler 

için avantaj sağlar. Reklamlar ile tüketicilerin dikkatini çekmek isteyen işletmeler sloganlardan 

yararlanılmaktadır. Reklam slogan sayesinde kısa bilgiyle tüketicinin zihninde yer edinebilmektir. Tüketiciyle 
ürün arasında bir bağ kurulması beklendiği için sloganları belirlerken işletmeler son derece dikkatli 

olmalıdırlar. Sloganlar markayla özdeşleşerek reklamlarla tüketiciye sunulmaktadır. Slogan markanın 

kişiliğini ortaya çıkarmaktadır ve marka imajını desteklemektedir. Sloganlarda dikkat çekmek için farklı öğelere 

başvurulmaktadır. Reklamda ünlü kullanmak, korku öğesinden yararlanmak, zıtlıklara yer vermek bunlardan 

birkaçıdır.  Bu öğeler arasında işletmeler dikkat çekmek ve ürünün tüketici tarafından satın alınmasını 

sağlamak için korku öğesinden de yararlanmaktadırlar. Çalışmada son yıllardaki reklam sloganları incelenmiş 

ve reklam sloganlarında korku öğesinin nasıl kullanıldığı ortaya konulmuştur. 
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ABSTRACT  

 

Today, businesses benefit from different strategies to keep up with the rapidly developing technology and to 

cope with their increasing competitors. Advertisements frequently encounter consumers due to this competitive 
environment. The reasons for preference of advertisement are that it can inform the consumer, it can reach 

him/her easily, it affects the process of consumer’s purchasing decision and it can persuade them easily.  If the 

advertisement is used in the right place and at the right time, it reaches large masses and provides advantages 

for businesses. Businesses which want to attract the attention of consumers with advertisements benefit from 

slogans. Advertisement, thanks to the slogan, can be imprinted on the consumer’s mind with short information. 

For it is expected to establish a connection between the consumer and the product, businesses should be 

extremely careful while determining the slogans. Slogans are presented to the consumer through advertisements 

by being identified with the brand. The slogan reveals the personality of the brand and supports the brand 

image. Different elements are used in slogans to attract attention. Using celebrities in advertisements, making 

use of fear, and including contradictions are some of them. Among these elements, businesses also make use of 

the fear element to attract attention and ensure that the product is purchased by the consumer. In this study, 
advertising slogans in recent years were investigated and how the fear element was used in them was presented. 
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  Understanding Inward-Looking Nationalism: An Instrumentalist Approach in 

Analyzing the People’s Alliance in Turkey 

İçe Dönük Milliyetçiliği Anlamak: Araçsalcı Bakış Açısıyla Türkiye’deki Cumhur İttifakının 

İncelenmesi 

Doç. Dr. Sertan AKBABA 
Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, sertan.akbaba@bozok.edu.tr, ORCID-

ID:0000-0002-4278-1170, Yozgat/Türkiye 
 

ABSTRACT  

Many theories, approaches, definitions have been laid down for the understanding of nationalism, which is 

simultaneously producing many questions to answer ahead. One of the recent debates is the ‘inward looking’ 

nature of nationalism. Whether it is the recent pandemic, the Brexit, Russian-Ukrainian war, or alarming rates 

of Islamophobia in the West, with an identity populist flavor, the issue pertains to nationalism or for some 

nativism, currently with an ‘inward looking’ instrumentalist nature, uncovering new debates arising out of the 
conflicts in today’s nation-states. One of these appears to be the ruling coalition known as People’s Alliance 

(de facto alliance between the Justice and Development party (AKP) and the National Movement Party (MHP) 

in Turkey thanks to its nationalist rhetoric, yet with an ‘inward looking’ pace. The deepening of polarization is 

causing a mutual fear, mistrust, and antipathy among the people in Turkey. As the coalition is aiming to re-

invigorate the nation, the opponents are claiming it as a dissemination of hatred. This political rift is deepening 

via the political discourse and atmosphere and, the goal of this study is to inquiry into this via a critical 

discourse analysis. The discourse displays an inward-looking nationalist rhetoric, upon evidence from party 

leaderships, circling around three prominent issues: the proclamation of opponents as traitors via a blame 

shifting rhetoric, the protection of the fate of the coalition as the savior of the country, and finally who adheres 

to the nation or not via the nativeness debate. 

 

 
© 2022 PESA All rights reserved. Keywords:  Nationalism, Nation-State, Identity, Instrumentalism, People's Alliance  

  
ÖZET  

 

Milliyetçiliği anlamaya yönelik tartışmalar birçok yaklaşımı, teoriyi ve tanımı ortaya koymaktadır, lakin 

tartışmaların birçok soruyu da beraberinde ürettiği açıktır. Son zamanlarda hararetle tartışılan konulardan 

biri milliyetçiliğin ‘içe dönük’ doğasıdır. İster küresel pandeminin yarattığı kırılma, isterse Brexit meselesi veya 

Rusya-Ukrayna savaşı, ya da batı merkezli popülist İslamofobi olsun, konunun merkezinde araçsalcı bir 

milliyetçilik veya bazılarına göre yerlilik siyaseti yatmaktadır. Bu gelişmelerden birine örnek teşkil eden, 

Türkiye’deki Cumhur İttifakının milliyetçi söyleminin ‘içe dönük’ bir siyaset ile araçsallaştırma gayretinde 

olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’de kutuplaşmanın derinleşmesi neticesinde halk arasında korku, 

güvensizlik ve antipati yaratmaktadır. Cumhur İttifakı milliyetçi söylemi ile ulus kavramını yeniden 

şekillendirmek isterken, muhalefet bu durumun öteki söylemine dönüşmesinden rahatsızlık duymaktadır. Bu 
söylem ve atmosfer, siyasi açmazı giderek derinleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı ise eleştirel söylem analizi 

noktasında bu süreci ve retoriği sorgulamaktır. Eleştirel söylem analizi, parti liderlerinin verdiği demeçler ve 

konuşmalar ele alınarak üç temel retorik üzerinden uygulanmıştır. Bunlar, karşıt görüşlü gruplara yönelik 

geliştirilen vatan hainliği söylemi, beka meselesi üzerinden ittifakın sürekliliği noktasında vatan kurtarıcısı 

olarak Cumhur İttifakı söylemi ve yerli/milli aidiyet söylemidir. 
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ÖZET   

 

Bu çalışmada Lübnan’da yaşanan toplumsal hareketler derinden bölünmüş toplum yaklaşımı çerçevesinden 

incelenmiştir. Çalışmanın teorik çerçevesini çizmek amacıyla derinden bölünmüş toplum yaklaşımının neyi 

ifade ettiği belirtilmiştir. Ardından Lübnan’ın bu yaklaşıma uyan yönleri verilerek çalışmanın genel çerçevesi 

çizilmiştir. Çalışmada incelenecek olan toplumsal hareketler için zaman aralığı 2005 yılı ve sonrası olarak 
belirlenmiştir. 2005 yılından itibaren Lübnan’da ortaya çıkmış olan toplumsal hareketlerin özellikleri ve 

katılımcı profilleri analiz edilmiştir. Başlangıç noktası olarak 2005 yılının seçilme nedeni Suriye’nin bu tarih 

itibariyle Lübnan topraklarından fiilen çekilmiş olmasıdır. 

Derinden bölünmüş toplumlarda toplumdaki grupların her alanda farklı şekilde hareket etmesi beklenmektedir. 

Toplumsal grupların düşüncelerini doğrudan, aracı olmadan ortaya koydukları toplumsal hareketlerde 

bölünmüşlük durumunun somut bir şekilde yansıması beklenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde Lübnan’ın 

bu genel kanının dışına çıktığı görülmüştür. Dinsel, mezhepsel, toplumsal ve siyasi olarak bölünmüş olan 

Lübnan toplumunun ülkedeki yönetimsel sorunlar nedeniyle aynı toplumsal hareket çatısı altında birleştikleri 

görülmüştür. Bu durumun görülmesinde Lübnan hükümetlerinin istikrarsız ve kısa ömürlü olmaları nedeniyle 

ortaya çıkan başta ekonomik sorunlar olmak üzere temel kamu hizmetlerinin aksaması, su krizi ve enerji krizleri 

gibi sorunların etkili olduğu görülmüştür. Yaşanan krizler Lübnan toplumunun derinden bölünmüşlüğünün 
toplumsal hareketlere yansımasının önüne geçmiştir. 
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ABSTRACT  

  

In this study, the social movements in Lebanon were examined within the framework of a deeply divided social 

approach. In order to draw the theoretical framework of the study, it is stated what the deeply divided society 

approach means. Then, the general framework of the study was outlined by giving the aspects of Lebanon that 

fit this approach. The time period for the social movements to be examined in the study was determined as 2005 

and later. The characteristics and participant profiles of the social movements that have emerged in Lebanon 

since 2005 have been analyzed. The reason for choosing 2005 as the starting point is that Syria has actually 

withdrawn from Lebanese territory as of this date. 

In deeply divided societies, groups in society are expected to act differently in every field. It is expected that the 

division situation will be reflected in a concrete way in the social movements where social groups put their 
thoughts directly and without intermediaries. As a result of the examination, it was seen that Lebanon went 

beyond this general opinion. It has been observed that Lebanese society, which is divided religiously, 

sectarianly, socially and politically, unites under the same social movement due to administrative problems in 

the country. It has been observed that problems such as disruption of basic public services, water crisis and 

energy crises, especially economic problems that arise due to the unstable and short-lived Lebanese 

governments, are effective in seeing this situation. The crises have prevented the deep division of Lebanese 

society from being reflected in social movements. 
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ÖZET   

 

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler hem bireylerin hem de örgütlerin ayakta kalabilmelerini her geçen gün 

zorlaştırmaktadır. Hızına ayak uydurmakta zorlandığımız bu gelişmeler, örgütlerin söz konusu değişimlere 

ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüz iş dünyası, VUCA olarak isimlendirilen değişken dünyanın 

ortaya çıkarttığı değişimlere ayak uydurabilmeli, var olan yetkinlik ve stratejilerini gözden geçirerek, yen dünya 

düzenine göre yol haritaları oluşturmalıdırlar.  

VUCA dünyasının bir bileşeni olan Metaverse kavramı ise, milyonlarca insanın ve dijital ikizlerin gerçek 

zamanlı etkileşime gireceği devasa bir sanal dünyayı ifade etmektedir. Bu dünya sanal ortamda kişileri ve 

örgütleri bir araya getirerek, birbirleriyle ve çevreyle etkileşime girebilecekleri, iş kurup alışveriş 

yapabilecekleri ve fiziksel dünyayı belirli değişikliklerle çoğaltabilecekleri üç boyutlu bir sanal alanı 
barındırmaktadır. Böyle bir oluşumun kurumlar ve bireyler açısından birçok yansıması ve sonuçları 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, bireyler ve örgütler için belirsiz ve kaotik durumları ifade eden VUCA kavramının özellikleri ve 

bileşenlerine yer verilmiş, 2020 yılı teknoloji dünyasının en ilgi çeken kavramlarından biri olan Metaverse 

kavramı ve özellikleri tüm yönleri ile ele alınarak, söz konusu kavramların iş hayatı ve örgütlere yansımaları 

araştırılmıştır. 
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ABSTRACT  

 

Digitalization and technological developments make it difficult for both individuals and organizations to 

survive. These developments, which we have difficulty in keeping up with, require organizations to keep up with 
these changes. Today's business world should be able to keep up with the changes brought about by the changing 

world called VUCA, review their existing competencies and strategies and create road maps according to the 

new world order. 

The concept of Metaverse, which is a component of the VUCA world, refers to a huge virtual world where 

millions of people and digital twins will interact in real time. This world contains a three-dimensional virtual 

space where individuals and organizations can interact with each other and the environment, establish business 

and shop, and reproduce the physical world with certain changes, by bringing individuals and organizations 

together in the virtual environment. Such a formation has many reflections and consequences for institutions 

and individuals. 

In this study, the features and components of the concept of VUCA, which expresses uncertain and chaotic 

situations for individuals and organizations, are included, the concept of Metaverse, which is one of the most 
interesting concepts of the technology world in 2020, and its features are handled with all its aspects, and the 

reflections of these concepts on business life and organizations are investigated. 
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ABSTRACT   

 

In business life, we can sometimes witness or be directly exposed to uncivil behaviour of our colleagues. 
Incivility remains as an existing reality of daily business life and leads many negative outcomes such as lowering 

job satisfaction, trust, work effort, quality of services rendered and violating social norms. Therefore, incivility 

issues in workplace is as significant now as ever. Nevertheless, fewer researches have been conducted regarding 

to witnessed incivility in workgroups in public organisations. In this paper, it is argued that even though 

witnessed workgroup incivility may decrease job satisfaction of employees, this decline may be limited if 

perceived organizational support is satisfying. Overall, the main hypothesis of this paper is that perceived 

organizational support mediates the relationship between witnessed workgroup incivility and job satisfaction. 

The hypothesized model is contained three scales, including workgroup incivility scale, perceived 

organizational support scale and job satisfaction scale. 

 

 

© 2022  PESA All rights reserved. Keywords: 
Workgroup İncivility, Witnessed İncivility, Perceived Organisational Support, 

Job Satisfaction, Public Sector. 

  
ÖZET  

İş hayatında bazen çalışma arkadaşlarımızın medeni olmayan davranışlarına bizzat şahit olabiliyor veya 
doğrudan maruz kalabiliyoruz. Kabalık, günlük iş hayatının mevcut bir gerçeği olarak kalmaya devam ediyor 

ve iş tatminini, güveni, çalışma çabasını, verilen hizmet kalitesini düşürme ve sosyal normları ihlal etme gibi 

birçok olumsuz sonuca yol açıyor. Bu nedenle, işyerinde kabalık sorunları örgütler ve çalışanlar açısından 

önem arz etmektedir. Bununla birlikte, kamu kuruluşlarında çalışma gruplarında tanık olunan nezaketsizliğe 

ilişkin sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, tanık olunan grup nezaketsizliğinin çalışanların iş 

tatminini azaltabileceği, ancak algılanan örgütsel desteğin tatmin edici olması durumunda bu düşüşün sınırlı 

olabileceği tartışılmaktadır. Genel olarak, bu makalenin ana hipotezi, algılanan örgütsel desteğin, tanık olunan 

çalışma grubu kabalığı ile iş tatmini arasındaki ilişkiye aracılık ettiğidir. Öngörülen model, çalışma grubu 

kabalık ölçeği, algılanan örgütsel destek ölçeği ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç ölçek içermektedir. 
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ÖZET   

 

Birey ve iş dünyası açısından sürdürülebilir iş, nitelikli işgücü ve istihdam edilebilirlik kavramları ülkemizi ve 

dünyayı ekonomik, psikolojik ve pek çok açıdan sarsan Covid-19 salgını ile bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanılan 
bu dönem beraberinde başta teknolojik olmak üzere, ekonomik ve toplumsal alanda birçok etki yaratmış, aynı 

zamanda işgücü piyasasında belirsizlik, istihdam güvensizliği, işsizlik gibi bir takım dramatik sonuçlara da yol 

açmıştır.  

Bireyin arzuladığı işe girme, ya da çalışmakta olduğu halihazırdaki işinde çalışmaya devam edebilme yeteneği 

olarak ifade edilen istihdam edilebilirlik kavramı, işsizliğin her geçen gün arttığı iş dünyasında birey açısından 

oldukça önemli bir kavramdır. Bu noktada istihdam edilebilirliği sağlama ve arttırmada kurumları bir takım 

roller düşmektedir.  

Günümüz iş dünyasında örgütler, nitelikli çalışanları örgüte çekme, geliştirme ve elde tutma sayesinde rekabet 

avantajı elde edebilmektedirler. Bu nedenle, işe alınan kişilerin örgüte uyum ve istihdam edilebilirliği konusu 

giderek önem kazanmaktadır. Bu noktada karşımıza örgütsel sosyalizasyon kavramı çıkmaktadır.  Örgütsel 

sosyalizasyon; örgüte yeni giren bireyi örgütün amaçlarına, kurallarına, örgüt kültürün ve yapması gereken 
davranışlara yöneltme süreci olarak ifade edilmektedir.  Bu çalışmada, Covid-19 salgını sonrasındaki dönemde 

yaşanan ve gittikçe artan işsizlik kavramına ilişkin, bireylerin istihdam edilebilirlik bağlamında örgütsel 

sosyalizasyon kavramı ve uygulamaları ele alınmaktadır. 
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ABSTRACT  

 

The concepts of sustainable business, qualified workforce and employability in terms of the individual and the 

business world have been understood once again with the Covid-19 epidemic, which shook our country and the 

world economically, psychologically and in many ways. This period has created many effects in the economic 

and social areas, especially in the technological field, but also led to some dramatic results such as uncertainty 

in the labor market, employment insecurity and unemployment. 

The concept of employability, which is expressed as the ability of an individual to get the job they desire or to 

continue working in their current job, is a very important concept for the individual in the business world where 

unemployment is increasing day by day. At this point, institutions have a number of roles in providing and 

increasing employability. 
In today's business world, organizations can gain competitive advantage by attracting, developing and retaining 

qualified employees. For this reason, the issue of adaptability and employability of hired people to the 

organization is becoming increasingly important. At this point, the concept of organizational socialization 

emerges. Organizational socialization; It is expressed as the process of directing the new entrants to the 

organization's goals, rules, organizational culture and behaviors. In this study, the concept of organizational 

socialization and its applications in the context of employability of individuals, related to the concept of 

unemployment, which is experienced and increasing in the period after the Covid-19 epidemic, is discussed. 
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ÖZET   

 

İngilizce öğrenmek isteyen insan sayısının artması ve buna bağlı olarak dünya çapında ana dili İngilizce 

olmayan öğretmenlerin sayısının artmasıyla birlikte, İngilizce’nin Yabancı Dil olarak öğretilmesi bağlamında 

yerlicilik ve yerlici olmama algısına daha fazla dikkat çekildi (Pokrivcakova, 2021). Anadili İngilizce olan 

Öğretmenlerin ve Anadili İngilizce Olmayan Öğretmenlerin avantajları ve dezavantajları konusunda 

literatürde bir tartışma olduğundan, bu çalışma bu konudaki literatürü gözden geçirmiştir. Hem öğretmenlerin 
hem de öğrenenlerin algılarına ilişkin yaklaşık yirmi araştırma incelenmiş ve bulguları karşılaştırılmıştır. 

Bulgular, sadece Anadili İngilizce olan Öğretmenlerin değil, aynı zamanda Anadili İngilizce Olmayan 

Öğretmenlerin de öğrenme ve öğretme bağlamında avantaj ve dezavantajları olduğunu göstermiştir. Buna göre, 

Anadili İngilizce olan Öğretmenler ile Anadili İngilizce Olmayan Öğretmenlerin arasında bir iş birliğinin daha 

faydalı olacağı önerilmiştir. Ayrıca, okulların Anadili İngilizce Olmayan Öğretmenleri işe almakta ısrar etmek 

yerine dil öğretim fırsatlarını geliştirme eğiliminde olmaları gerektiği ima edilmiştir. 
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ABSTRACT  

 

With the extending number of people who wants to learn English and consequently growing number of non-

native teachers around the world, greater attention has been driven to the perception of nativism and non-

nativism in the EFL context (Pokrivcakova, 2021).  Since there is a controversy in the literature regarding the 
advantages and disadvantages of Native English Speaker Teachers (NESTs) and Non-Native English Speaker 

Teachers (NNESTs), this study reviewed the literature on that issue.  Approximately twenty studies regarding 

the perceptions of both teachers and learners were reviewed and their findings were compared. The findings 

showed that not only the NESTs but also the NNESTs have advantages and disadvantages in the learning and 

teaching context. Accordingly, it was suggested that a cooperation between NESTs and NNESTs would be more 

beneficial. Furthermore, it was implicated that schools should be in tendency to enhance their language 

teaching opportunities instead of insisting on hiring NESTs. 
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ÖZET   

 

Tarihsel süreç içerisinde savaş, birçok değişim ve dönüşüm sürecine maruz kalmıştır. Geçmişten günümüze bu 

değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak, savaş kavramı bağlamında ele alınan unsurlar da giderek 
farklılaşmıştır. Burada ifade edilen unsurlar arasında elektronik savaş kavramı, son dönemde özellikle 

muharebe alanlarındaki öneminin giderek artmasına bağlı olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışma 

hazırlanırken yapılan literatür incelemesi neticesinde, son dönemde önemi giderek artan, elektronik savaş 

kavramının, özellikle yerli literatürde yeterince incelenemediği görülmüş ve literatürdeki bu boşluğun 

doldurulması amaçlanarak, konu ile ilgili detaylı bir analiz yapılmıştır. Hazırlanan bu çalışma kapsamında, 

yapılan detaylı analizlerle, dönüşen savaş anlayışı açısından son derece kritik bir konu olan, elektronik savaş 

kavramının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapılan bu çalışmayla beraber, elektronik savaş 

kavramının literatürdeki yeri ve önemi de ortaya koyulmuştur. Bu çalışmanın amacı elektronik savaş üzerine 

yazılmış literatürü irdelemektir. Çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Rstudio tabanlı çalışan 

Bibliometrix programında Web of Science’dan çekilen 1426 tane veri incelenmiştir. Çalışma neticesinde 

ulaşılan sonuçlar ise şu şekildedir; elektronik savaş alanında en çok çalışma ve atıf Richard A. Poisel’e aittir. 

En çok çalışma yayınlayan dergi ise Microwave Journal, en çok çalışma yapılan kurum ise Aselsan’dır. En çok 
atıf alan çalışma ise “The advanced multifunction RF concept” başlıklı makaledir. Alanda en çok çalışmanın 

yapıldığı ülke Çin, en çok atıf alan ise ABD’dir. 
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ABSTRACT  

 

In the historical process, war has been exposed to many changes and transformations. Depending on this 

change and transformation process from the past to the present, the elements discussed in the context of the 

concept of war have also gradually differentiated. Among the elements expressed here, the concept of electronic 

warfare has started to come to the fore in recent years, especially due to its increasing importance on the 

battlefields. As a result of the literature review made during the preparation of this study, it was seen that the 

concept of electronic warfare, whose importance has increased recently, has not been adequately examined, 
especially in the domestic literature, and a detailed analysis was made on the subject, aiming to fill this gap in 

the literature. Within the scope of this study, the importance of the concept of electronic warfare, which is an 

extremely critical issue in terms of transforming war understanding, has been tried to be emphasized through 

detailed analyzes. In addition, with this study, the place and importance of the concept of electronic warfare in 

the literature have been revealed. The aim of this study is to examine the literature on electronic warfare. The 

bibliometric analysis technique was used in the study. In the Rstudio-based Bibliometrix program, 1426 data 

from Web of Science were analyzed. The results obtained as a result of the study are as follows; Most of the 

work and citation in the field of electronic warfare belongs to Richard A. Poisel. The journal that publishes the 

most studies is Microwave Journal, and the institution that has the most studies is Aselsan. The most cited work 

is the article titled “The advanced multifunction RF concept”. The country with the most studies in the field in 

China, and the USA is the most cited. 
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ÖZET   

 

Yapay zeka tekniklerinin gelişmesi ve optimizasyon problemlerinde kullanılması ile meta-sezgisel optimizasyon 

algoritmaları çözümü zor bir çok problemde etkin olarak kullanılmıştır. Çoğunlukla probleme özgü ve alan 

bilgisine ihtiyaç duyan meta sezgisellerden farklı olarak Üst sezgisel yaklaşım (Hyper-heuristic approach), 

problemle ilgili alan bilgisine ihtiyaç duymadan optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılabilen bir 

tekniktir. Üst sezgisel yaklaşımda amaç genel bir problem çözücünün elde edilmesi ve tüm problem ailesi/sınıfı 

için çözümler üretebilmektir.  

Üst sezgisel yaklaşımda meta-sezgisel yöntemlerdeki problemin çözüm uzayında direkt olarak arama yapmak 

yerine problemin çözümünde kullanılabilecek alt sezgiseller uzayında arama yapılır. Yani problemin 

çözümünde kullanılacak basit sezgisellerin (sıralama gibi) hangi sırada ve ne aşamada kullanılabileceğine 
yönelik sezgiseller arama uzayında arama yapar.  

Bu çalışmada üst sezgisel yaklaşımın problem çözümünde kullanabildiği alt sezgiseller uzayındaki arama süreci 

ve bu sürecin öğrenebilme yeteneğinin olup olmadığı montaj hattı dengeleme (MHD) problemleri özelinde 

incelenmektedir. Basit montaj hattı dengeleme ve paralel montaj hattı dengeleme problemi olarak iki MHD 

problemi türünde uygulama yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üst sezgisel yaklaşımın problem 

çözümünde kullandığı alt sezgisellerin seçiminde iteratif süreç içerisinde alt sezgisellerin seçim değerlerinde 

farklılaşma olduğu görülmüştür. Yani üst sezgiselin problemin çözüm sürecinin farklı aşamalarında farklı alt 

sezgisellerin çalıştırılmasını sağladığı, çözüm aşamasına göre etkili tercihler yaparak bir tür öğrenme sürecinin 

gerçekleştiği görülmüştür. 
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ABSTRACT  

 

With the development of artificial intelligence techniques and their use in optimization problems, meta-heuristic 

optimization algorithms have been used effectively in many difficult problems. Unlike meta-heuristics, which 

are mostly problem-specific and require domain knowledge, the Hyper-heuristic approach is a technique that 

can be used in solving optimization problems without the need for domain knowledge about the problem. In the 

hyper-heuristic approach, the aim is to obtain a general problem solver and to produce solutions for the entire 

problem family/class. In the hyper-heuristic approach, instead of searching directly in the solution space of the 

problem in metaheuristic methods, a search is made in the space of sub-heuristics that can be used in solving 

the problem.  

In this study, the search process in the sub-heuristics space, which the metaheuristic approach can use in 
problem solving, and whether this process has the ability to learn or not, is examined in particular for assembly 

line balancing (MHD) problems. Two types of MHD problems are applied as simple assembly line balancing 

and parallel assembly line balancing problem. As a result of the analysis, it was seen that there was a 

differentiation in the selection values of the sub-heuristics during the iterative process in the selection of the 

sub-heuristics used by the hyper-heuristics. It has been seen that the hyper-heuristic enables different sub-

heuristics to be run at different stages of the solution process of the problem, and a kind of learning process is 

realized by making effective choices according to the solution stage. 
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