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Editörden
E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası
akademik bir dergidir. Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile
işletme, ekonomi alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almış
olsa da, 2015 yılı içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan
hakem değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamış olan çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir.
Derginin amacı akademik olarak bilimsel açıdan üst düzeyde. nitelikli ve alanında özgün çalışmaları yayınlamak,
üretilen bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak, yapılan çalışmaların uluslararası literatürde yer almasını
sağlamaktır.
E-Journal of Yasar University dergisinin kırkaltıncı sayısında ekonomi, finans, lojistik ve işletme alanlarında beş
Türkçe, iki İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Özel sektör çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin
tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi ortaya çıkarmaya çalışan Ebru Boymul ve Eda Yasa Özelturkay, İş Tatmini
ve Örgütsel Bağliliğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Bir Sanayii Kuruluşunda Iç Müşteriler Üzerine Bir Alan
Araştırması başlıklı çalışmalarında Mersin ilinde faaliyet gösteren ve çalışmaya izin veren bir özel sektör
kuruluşunda çalışan 387 kişiye anket uygulamış ve işin doğası, duygusal bağlılık, ücret ve yan haklar, çalışanlar
arasındaki iletişimsizlik ve iş belirsizliğinin tükenmişlik üzerindeki etkisinin incelemişlerdir. Bekir Şendilmen’e
ait Reel Efektif Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye ve ABD arasındaki Ticarete Etkisi: ARDL Yaklaşımı adlı
çalışma, reel efektif döviz kuru volatilitisi ile Türkiye-ABD ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir.
Araştırma sonucunda diğer çalışmalardan farklı olarak, çalışmada sektör bazlı, aylık veri kullanılarak, on farklı
sektör için sektöre özgün etkileri ortaya çıkarılmaktadır. Uzun vadeli ilişki incelendiğinde ise, sadece bir sektörde
döviz kur volatilitesinin anlamlı bir açıklayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Mercan Hatipoğlu, Nurullah
Uçkun’un Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği başlıklı çalışması
Haziran 03, 2004 ile Haziran 03, 2014 dönemi kapsamında Morgan Stanley Capital International-Emerging
Market endeksine dahil olan on iki ülkenin borsa serileri incelemektedir.Uygulanan GARCH-M modeline gore
risk ve getiri arasında anlamsız ilişki bulunmuştur. Zeki Yüksekbilgili’ye ait Marka Beğenilirlik Ölçeğinin
Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması başlıklı çalışmada, bir markanın kullanıcısı tarafından
beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBİ) Türkçeye
uyarlanmaya çalışılmıştır. Ampirik analiz bölümünde 1568 denek kullanılmış, geçerliliği ölçmek için Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Y jenerasyonunun farklılaşan iş değerleri ve liderlik algılamaları’nı
inceleyen Buse Yalçın ve Derya Kelgökmen İlic’a göre Teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda meydana
gelen gelişmeler toplumların kültür yapılarında değişimlere sebep olmakta ve buna bağlı olarak farklı zaman
diliminde doğan kuşaklar farklı karakteristik özellikler göstermektedir.Bu özellikleri test etmek için çalışma
hayatındaki yönetimi ve liderliği devralacak Y kuşağı çalışanlarının iş değerleri ve liderlik beklentileri analiz
edilmiştir.. Araştırma sonucunda katılımcı farklı kuşak temsilcilerinin iş değerleri, kuşaklara göre etkili liderin
kişisel özellikleri, etkili liderlik stili, liderin etkileme mekanizması ve lider üye etkileşimi temaları hakkında farklı
görüşlere sahip olduğu, buna karşılık liderin koçluk ve mentorluk, arabuluculuk, değişim yönetimi, farklı kuşakları
anlama becerileri ile kararlara katılım konularında ortak görüşler izlediği gözlemlenmiştir. Savunma harcamaları
ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen Gülbahar Üçler’in Türkiye’de Savunma Harcamaları ve İşsizlik Oranları:
1980-2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz adlı çalışması Türkiye’de savunma harcamalarının işsizlik
üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en küçük kareler
(DOLS) yöntemi kullanılan çalışmada,savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasında negatif yönde ilişkiye
dair bulgular elde edilmiştir. Avrupa Dönüşüm Ekonomilerinde DYY ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi’ni
inceleyen Yağmur Sağlam, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme atasındaki ilişkiyi 1995-2014
yıllarını kapsayan bir dönemde on dört Avrupa dönüşüm ekonomisi için incelemektir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme Durbin-Hausman ve nedensellik ilişkisi Dumetriscu-Hurlin (2012) testleri uygulanmıştır. Sonuçlara
gore, DYY ve bileşik endeksten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu güçlü bir şekilde
desteklemektedir.
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2017 yılının Temmuz ayında çıkacak olup yeni sayıda yine
kendi alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder,
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
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