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Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

Kongre Başkanı 
 

Değerli bilim insanları,   

28 KASIM 2020 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile altıncısını İstanbul’da düzenlemiş oldu-

ğumuz 6. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONG-

RESİ’ne gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize beş farklı dünya ülkesinden 6 davetli konuşmacı iştirak etmiştir. 

Bunlar Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND), Assist. Prof. Sabyasachi PRAMANİK (HİNDİSTAN), 

Assist. Prof. Esenbaev Dulat BEHBUTOVICH (KAZAKİSTAN), Sayed AHMED (BANGLA-

DEŞ)’dir. Tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 28 farklı ülkeden 15 bilim insanı 10 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Türkiye’den 

4 yerli bilim insanı da 4 sözel bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve ya-

bancı sözel bildiri sayısı 72 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen 

bildirilerin sadece 4+10  (14) sözel kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri özetleri yine kongremiz bilim 

kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve 14 bildirinin sözel bildiri ola-

rak sunulmasına karar verilmiştir. Kongremizde sözel olarak sunulan bildiri özetlerine Kongre Bildiri-

leri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 48 farklı dünya ülkesinden bilim insanlarına 

da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 14 farklı ülkeden sunum 
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yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri ve biz-

lerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de akademik 

faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. Kendilerine 

ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin yedinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcı-

larımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve ba-

şarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, ilgili yayınlanan yö-

netmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve üzeri yabancı katılımcıdan olu-

şup, ayrıca 5 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir.  

Saygılarımızla…  
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Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

Kongre Başkanı 
 

Distinguished Scientists,  

We sincerely thank you for your interest and contributions to our 6th INTERNATIONAL CONGRESS 

ON ECONOMY MANAGEMENT AND MARKET RESEARCHES organized in Istanbul with the 

REMOTE ACCESS system on 28 NOVEMBER 2020. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. 6 

invited speakers from five different world countries attended our congress. They are Prof. Dr. Moham-

mad HASAN (MALAYSIA), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assist. Prof. Rommel 

TABULA (THAILAND), Assist. Prof. Sabyasachi PRAMANIC (INDIA), Assist. Prof. Esenbaev Dulat 

BEHBUTOVICH (KAZAKHSTAN), Sayed AHMED (BANGLADESH). We extend our gratitude to 

all of our guest speakers.  

We are grateful to ORP Consultancy, who does not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress with their technical support, to members of science board and congress organization committee 

who provided full scientific support. We wish them continued success in the future. 

15 scientists from 28 different countries attended our congress with 10 verbal presentations. Also, 4 

Turkish scientists participated with 4 verbal presentations. The total number of local and foreign verbal 

presentations coming to our congress is 72. However, only 4+10 (14) of the papers received were ac-

cepted with the reason of remote access upon the decision of the regulatory board. The abstracts in 

question were evaluated by the members of the scientific committee of our congress and 14 papers were 

decided to be presented as verbal presentations. The abstracts presented verbally at our congress are 

included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 48 different countries around the world. Participations to our congress as a re-

sponse to our call were realized as presenters and audiences from 14 different countries. We also thank 

the foreign participants for their support and being with us. The work of scientists from different world 
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countries who perform academic activities in Turkey are included in our congress. We also thank them 

for their work they have produced and shared with us. 

We will organize the seventh meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, 

again with remote participation. In our congress, the plan is to meet different disciplines intertwined 

with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding thanks 

to this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the 

quality of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful 

congress, made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received a response to our invitations from public and private sector representatives and state 

administrators. On this occasion, the messages sent by our statesmen have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that we will be able to gather scientists from many countries of the 

world, especially our country, and to work with joint projects and products in the future.  

Distinguished scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate and thank our colleagues in the 

entire organization for your interest, support and contribution to our congress. We wish you all health, 

happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the scope of 

2019 academic incentive criteria and is evaluated within the scope of the relevant published regulations. 

The number of foreign participants is 51% and above and it also has invited speakers from 5 different 

world countries. 

Sincerely Yours…  
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TÜRKİYE’NİN KIRSAL VE ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI ÜZERİNE  

BİR ARAŞTIRMA: APİ TURİZM 

Binali KILIÇ1, Emel GÖNENÇ GÜLER2 

1T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul / Türkiye 
2Trakya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye 

Öz: Türkiye coğrafi konumu, tarihi, kültürü, faunası ve florası ile turizm çeşitliliği ve potansiyeli bakı-

mından zengin bir ülkedir. Bu zenginlik alternatif turizmin çeşitlenmesine neden olmuştur. Alternatif 

turizm hareketlerinden biri olan kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte destinasyonların kırsal kalkınma 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için çaba sarf etmeleri beklenmektedir. Burada önemli olan alternatif tu-

rizm kaynaklarına sahip destinasyonun kırsal turizm arz potansiyelinin bilincinde olması ve etkili bir 

lobi ve pazarlama çalışmasına katılmasıdır. Alternatif turizm; kırsal turizm, yayla turizmi, çiftlik tu-

rizmi, agro-turizm, yürüyüş, dağcılık, doğa turizmi, doğal yaşam incelemesi gibi birçok faaliyeti kapsa-

maktadır.  Arıcılık turizmi (Api turizm) de son yıllarda dikkat çeken alternatif turizm hareketlerinden 

birisidir. Arıcılık turizmi ise arıcılık ile ilgili etkinlikler olup hem bölgesel kalkınmaya olumlu yönde 

etki eden hem de arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere ek gelir sağlayan, hem de turistlere farklı deneyimler 

kazandıran bir turizm türüdür. Arı ürünleri sağlık turizmi alanında da kullanılmaktadır.  Bu çalışmanın 

amacı, dünyada kırsal kalkınma açısından ve alternatif turizm içerisinde payı gittikçe önemli bir şekilde 

artan Api turizminin (arıcılık turizmi) Türkiye’de gerçekleştirilmesi için gerekli olan etkinliklerin ger-

çekleşme düzeyi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin 81 ilde örgütlenmiş olan arı ve arıcıların 

temsil edildiği tek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) il baş-

kanlarına yönelik yapılmıştır. Çalışmada, Türkiye’nin Api turizm potansiyelinin mevcut durumu araştı-

rılmış ve ileriye dönük çalışmalar konusunda öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Kırsal Kalkınma, Alternatif Turizm, Kırsal Turizm, Arıcılık, Api Turizm 

 

GİRİŞ ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm ilk insanların merak içgüdüsü ile başlamıştır. Günümüzde ise dünyanın en önemli endüstrisini 

oluşturmaktadır. Turizm, kentte yaşayanların gelir düzeylerinin ve yaşam standartlarının yükselmesi, 

iletişim, ulaşım ve teknolojik gelişmeler sayesinde hızla büyümeye devam etmektedir (Acuner, 2006: 

1). Türkiye’de ve dünyada gelişme gösteren en büyük hizmet kollarından birisi kuşkusuz turizm en-

düstrisidir. Turistlerin seyahat etme sebepleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle turistik ürünlerde 

çeşitlenmeye gitmek bir zorunluluktur (Karadağ ve Marangoz, 2017: 30). Günümüzde kişilerin farklı 

istek, ihtiyaç ve özellikleri nedeniyle alternatif turizm ortaya çıkmıştır. Ülkelerin turizm hareketini ar-

tırma isteği alternatif turizmin çeşitlendirilmesi için bir zorunluluktur (Güllü ve Yaşar, 2019: 108). Tu-

rizm politikalarının belirlenmesinde bozulmamış çevre ve yerel halkın ihtiyaçlarına vurgu yapılması 

alternatif turizmin odak noktasıdır (Baytok vd., 2017: 5).  

Dünyada birçok destinasyon doğal güzelliklerin korunması sayesinde turistler için cazip merkezler ol-

muştur (Tuncer ve Çavuş, 2017: 53). Son yıllarda dağcılık, tırmanış, trekking, kamp-karavan, vb. tu-

rizm türleri hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir (Uğuz ve Çelik Uğuz, 2013: 343). Örneğin, Türk 

gastronomi kültürü birçok etnik mutfağı barındırmaktır. Söz konusu gastronomi kültürü destinasyonla-

rın cazibe merkezi olmasına katkı sunmaktadır (Zengin ve Kapucuoğlu, 2019: 311).  Görüleceği üzere 

turizm anlayışının değişmesi ile alternatif turizm çeşitleri artmıştır.   
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Destinasyonların daha fazla gelir elde edebilmesi alternatif turizm alanlarının ve çeşitlerinin geliştiril-

mesi ile mümkündür (Yurdakul ve Özgencil, 2017: 184). Literatür incelediğinde kırsal turizm tanımla-

malarında ülkelere ve yazarlara göre farklılıklar görülmektedir. Kırsal turizm, kırsal alanlardaki tüm 

turizm faaliyetleridir (Doğan ve Özaslan, 2017: 63). Kırsallığı tanımlamada doğal, ekonomik ve kültü-

rel özellikler diğer belirleyiciler arasındadır.  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne göre kültürel 

kimlik, miras ve sosyal yapıda gelenekselliğin korunması kırsal alanların özellikleri arasındadır. Kırsal 

turizm yerel kültür, doğal çevre ve tarımın bir arada olduğu ve diğer turizm çeşitleriyle rahatlıkla bü-

tünleştirilebilen bir turizm çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, kişileri seyahat kararına 

yönelten destinasyonun sunduğu tüm sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler bütünü olduğu söylenebilir  

(Taş vd., 2016: 880). Kırsal turizm, kırsal yerleşimlerde doğal kaynaklara dayalı bir turizm çeşididir 

(Ukav, 2014: 17).  

Kültür ve Turizm Bakanlığının alternatif turizm sınıflandırması şunlardır: Sağlık ve termal turizmi,  

kış turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi, golf turizmi, yat turizmi, ipek 

yolu, inanç turizmi, hava sporları, dağcılık, akarsu-rafting turizmi, su altı dalış, kuş gözlemciliğidir1. 

Görüleceği üzere turizmin önemi ancak farklı disiplin alanları ile birleştirildiğinde daha anlamlı bir 

kavram olabilmektedir. Bu nedenle turizm;  özellikle ve öncelikli olarak ekonomi, coğrafya,  gastro-

nomi, kültür,  tarih ve arkeoloji gibi pek çok bilim ile farklı disiplinlerle birlikte incelenmektedir 

(Suna, 2018: 44). Bu çerçevede sağlık turizminin alt bileşeni olan Apiterapi turizmi ve arıcılığın kırsal 

turizmde yararlanma alanı olan Api turizm etkinlikleri şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1:Apiterapi Ürünleri ve Api Turizm Etkinlikleri 

Şekil 1’de Api turizm ile ilgili yapılabilecek etkinlikler yer almaktadır. Api turizm etkinliklerinin bile-

şenleri şunlardır: Bal ürünleri satış pazarları, arıcılık müzesi, bal çiçek bahçelerine ziyaret, workshop-

lar, festivaller ve şenlikler, bal tadım etkinlikleri, Apiterapi masaj hizmetleri, bal yapım atölyeleri, bal 

hasat etkinlikleri, yarışmalar ve eğitici etkinliklerdir. Arıcılıktan; bal,  balmumu,  polen, arı sütü, arı 

                                                            
1 https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html 

ARI ÜRÜNLERİ VE TURİZMİ

(Apterapi Ürünleri ve Api Turizm)  

Sağlık Turizmin'de  
(Apiterapi) Kullanılan Arı 

Ürünleri

Bal Bal Mumu

Arı Sütü Polen 

Arı Zehiri Propolis 

Arıcılık Turizmi (Api Turizm) 
Kapsamında Yapılan Etkinlikler

Bal Ürünleri 
Satış Pazarları

Arıcılık Müzesi

ApiterApi 
Masaj Salonları

Çiçek Bahçeleri

Bal Yapım 
Atölyeleri

Workshoplar

Eğitici 
Etkinlikler

Festivaller ve Şenlikler

Bal Hasat 
Etkinlikleri

Bal Tadım Etkinlikleri

Yarışmalar

https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html
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zehiri ve propolis gibi birçok ürün elde edilebilmektedir. Arıcılık ürünleri gıda maddesi ve birçok has-

talıkların tedavisinde kullanıldığı görülmektedir. Dünya çapında arıların ekonomide yarattığı katma 

değer yaklaşık 250 milyar Avro’dur (Suna, 2018: 47). 

Apiterapi Turizmi Kapsamı ve Önemi  

Apiterapi, Latince Arı anlamına gelen “Apis” kelimesinden türetilmiş bir terim olup kısaca arının şifa 

amaçlı kullanılmasıdır. Apiterapi, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014’de çıkan Ge-

leneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde; arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı 

hastalıkların tedavisinde destek olarak kullanılması biçimi olarak tanımlanmıştır. T.C. Sağlık Bakan-

lığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları 

Daire Başkanlığı tarafından izin verilen ve yetkilendirilen Apiterapi Uygulama Merkezlerinin sayısı 39 

adettir.2 Api terApi uygulamaları Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen merkezler ve tamamlayıcı 

sağlık ile ilgili eğitim alan hekimler tarafından yapılmaktadır. 

Bal ile ilgili ilk kitap Sir John Hill tarafından 1759 yılında Londra’da basılmıştır. Anadolu’da bal ile 

ilgili ilk resmi dokümanlar Çatalhöyük’te bulunmuştur. M.Ö. 5000 yıllarında Sümerlerin yazılı belge-

lerinde bal ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır.  Yazıtlardan edinilen bilgiye göre, arı yetiştiriciliğinin eski 

Mısır’da başladığı görülmektedir. Daha sonra, Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa’ da gelişim göster-

miştir. Arıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen ürünler; bal, bal mumu, polen, propolis, arı sütü ve arı 

zehiri gibi ürünlerdir. Bu ürünler halk arasında birçok hastalıklara karşı tedavi amacıyla kullanıldığı 

bilinmektedir. Son yıllarda dünyada “Apiterapi“ adı verilen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızlı bir 

gelişme göstermiştir (Ulusoy, 2012: 89). 

Sağlık turizmi, tıbbın ve turizmin bir araya geldiği bir alandır. Sağlık turizmi, hastaların herhangi bir 

sağlık hizmeti için farklı ülkelerden veya şehirlerden destinasyona gelmesi olarak da tanımlanabilir 

(Suna, 2018: 46). Dünyada sağlık hizmeti giderek çeşitlenmektedir. Bu nedenle tedavi amaçlı seyahat-

ler giderek artmaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde tüketicilerin, istedikleri bilgiye ko-

layca ulaşması tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü olduğu görülmektedir (Aydın, 2012: 92).  Son yıl-

larda yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre;  tıp dünyasında bal, arı sütü, polen, arı zehiri ve 

propolis ürünlerinin tedavi amaçlı uygulamalarda kullanıldığı ve Apiterapi olarak genel kabul gör-

meye başladığı görülmektedir. Başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hastalıkları yalnızca 

arı ürünleriyle tedavi eden Apiterapi merkezlerinin giderek yaygınlaştığı bilinmektedir (Bölüktepe ve 

Yılmaz, 2008: 57). 

Türkiye,  zengin bitki örtüsü ve bal arısı popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik bakımından çok büyük 

arıcılık potansiyeline sahip bir ülkedir.  Dünyada mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerin yüzde 75’i Tür-

kiye’de bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye büyük bir doğal zenginlik olarak ön plana çıkmaktadır. Arı 

ve arı ürünleri denince ilk akla gelen ürün baldır.  Ancak bal dışında arıdan elde edilen ve geleneksel, 

tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp uygulamalarında kullanılan polen, propolis, bal mumu, arı sütü, hatta arı 

zehri gibi çok sayıda arı ürünü bulunmaktadır (Marangoz ve Dolu, 2019: 112-113). Bal, propolis, arı 

sütü, polen, Apilarnil vb. arı ürünleri antioksidan değeri yüksek ürünlerdir ve özellikle bağışıklık siste-

mini düzenleyici ve destekleyici olarak kullanılabilmektedir.3  

                                                            
2 https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36688,1--istatistik-ve-bilgilendirme-sunumu-5-mart-2020pdf.pdf?0  
3 https://Apider.org/medipol-Apiterapi-merkezi/ 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36688,1--istatistik-ve-bilgilendirme-sunumu-5-mart-2020pdf.pdf?0
https://apider.org/medipol-Apiterapi-merkezi/
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Api Turizmi ve Önemi  

Apis mellifera (APİ) turizmi, sürdürülebilir turizm ve alternatif turizm kapsamında ele alınmalıdır. Bal 

üretimi merkezlerinin doğal güzelliklerinin korunmasını, o yöre halkına bal üretimi gelirinin yanı sıra, 

turizm geliri sağlanmasını amaçlayan bir turizm türüdür. Api turizmi kapsamında; arı ve bal ürünleri-

nin yer aldığı satış ofisleri, arıcılık müzesi, Apiterapi salonları, çiçek bahçeleri, bal yapım atölyeleri, 

workshoplar, okul öncesi ve genç yaş gruplarına yönelik eğitici etkinlikler yer almaktadır (Suna, 2018: 

43). Türkiye tarım potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu nedenle, kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal kal-

kınma hamlelerini gerçekleştirmek mümkündür (Çeken vd., 2017: 2). Arı turizmi, turistlerin veya gez-

ginlerin arıların ve balın gizemli dünyasına merak, sağlık, kırsal turizm ve argo turizm hareketleri ne-

deniyle farklı beklentilerini karşılayan bir turizm türüdür. Arı turizmi, açık havada arı hareketlerini, 

arıcılık müzelerini, kovanları, bal yapımı ile ilgili teknik ve araç gereçleri ve diğer ürünlerin üretimini, 

kapsayan özel bir turizm hareketidir. Api turizm; arı kültürü ile başlayan, çevre ve insan hayatının so-

rumluluk bilinci ile seyahat ve eğitim deneyimlerinin bir araya getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

(Suna, 2018: 48). Api turizm türü, arı yetiştiricilerinin çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Bu du-

rum sürdürülebilir turizm anlayışına katkı sağlayacaktır. Böylece Api turizm ekonomik ve kırsal kal-

kınmaya doğrudan etkisi olacaktır. Dünyada; Almanya, İngiltere, Mısır, Polonya, Slovenya, Polonya 

ve Şili gibi ülkelerde Api turizm yaygındır (Suna, 2020: 20). Api turizmin amacı; arı yetiştiricilerinin 

faaliyetlerini turizm sektörü içinde inceleyerek sinerji yaratarak kırsal kalkınma ve kırsal alanlarda 

çevre bilincini geliştirmeye öncelik vermektir. Önemi ise, Api turizm ile yeni iş ve hizmet imkânı ya-

ratmaktır  (Suna, 2018: 48). 

YÖNTEM  

Araştırmanın amacı, dünyada kırsal kalkınma açısından ve alternatif turizm içerisinde payı gittikçe 

önemli bir şekilde artan Api turizminin (arıcılık turizmi) Türkiye’de gerçekleşme düzeyini ortaya çı-

karmaya çalışmaktır.  Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine bağlı 81 ilin il birlikleri başkanlıkla-

rına Api turizm faaliyetleri ile ilgili anket gönderilmiştir. 50 ilin birlik başkanı ankete cevap vermiştir. 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine kayıtlı üye sayısı 72.048’dır. Trakya Üniversitesi Rektör-

lüğü,  Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığından anket ile ilgili Etik Kurul 

Kararı alınmıştır ( Evrak Tarih ve Sayısı: 23/10/2020-469235).  

BULGULAR 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine bağlı il birlik başkanlıklarından alınan cevaplar aşağıda 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 2: Arıcılık turizmi (Api turizmi)  ile ilgili herhangi bir ankete katıldınız mı? 

Şekil 2’de Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine bağlı il başkanlarının daha önce Api turizm ile 

ilgili ankete katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 47 il başkanı ankete katılmadıklarını 3 il başkanı ise 

ankete katıldıklarını bildirmiştir.  

3

47

Evet

Hayır



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 
 

21 

 
Şekil 3: İlinizde Apiterapi merkezi var mı? 

Şekil 3’de görüleceği üzere 49 il başkanının bulunduğu ilde Apiterapi merkezi bulunmamaktadır.   

 
Şekil 4: İlinizde arıcılık ile ilgili turizm turları düzenleniyor mu? 

Ankete katılan 50 il başkanının bulundukları illerde Api turizm ile ilgili turistik turlar düzenlenme-

mektedir.  

 
Şekil 5: Arıcılığın turizmde kullanılabileceğini biliyor musunuz? 

Şekil 5’de görüleceği üzere 41 il başkanı arıcılığın turizm endüstrisinde kullanılabileceğini bilmekte-

dir. 

 
Şekil 6: Arıcılığın turizme kazandırılması ile ilgili işbirliği yaptığınız kurumlar var mı? 

Şekil 6’te sadece 10 il başkanı arıcılığın turizme kazandırılması için diğer kurumlarla işbirliği içinde 

olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 7: İlinizde arıcılık müzesi var mı? 

Şekil 7’de görüleceği üzere ankete katılan il başkanlarının bulunduğu bir ilinde arıcılık ile ilgili müze 

bulunmaktadır.  

 
Şekil 8: İlinizde arıcılar eşliğinde çiçek bahçelerine turistik ziyaret ve gezi düzenleniyor mu? 

Arıcıların rehberliğinde çiçek bahçelerine turistik ziyaret yapan il sayısı 2’dir.  

1

49
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Hayır

0

50
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1
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Şekil 9: İlinizde bal yapım atölyelerine turistik ziyaret düzenleniyor mu? 

Sadece 5 ilde bal yapım atölyelerine turistik ziyarette bulunulmaktadır.  

 
Şekil 10: Dünyada arıcılık ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor musunuz? 

36 il birlik başkanının verdiği bilgiye göre arıcılık ile ilgili bilgilendirilmektedirler.   

 
Şekil 11: İlinizde öğrencilere yönelik arıcılık ile ilgili eğitici gezi düzenleniyor mu? 

Arıcılık ile ilgili sadece 10 ilde öğrencilere yönelik eğitici gezi düzenlenmektedir.  

 
Şekil 12: İlinizde bal ile ilgili festival ve şenlikler düzenleniyor mu? 

Arıcılık il birliklerinin sadece 23 ünde bal ile ilgili festival ve şenlikler düzenlenmektedir.  

 
Şekil 13: İlinizde bal ile ilgili yarışma düzenleniyor mu? 

Şekil 12’de görüleceği üzere 19 ilde bal ile ilgili yarışma düzenlenmektedir.  

 
Şekil 14: İlinizde bal ile yapılan yemek yarışması düzenleniyor mu? 

Bal ile ilgili 5 ilde yemek yarışması düzenlenmekte olup 45 ilde bal ile ilgili herhangi bir yarışma dü-

zenlenmemektedir.  
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Şekil 15: İlinizde bal şarabı yapılıyor mu? 

Ankete cevap veren il başkanlarının bulunduğu illerde hiçbirinde bal şarabı yapılmadığı görülmekte-

dir.  

 
Şekil 16: İlinizde “bal ile masaj” hizmeti veren yerler var mı? 

Bal masajı hizmeti veren il sayısı 4 adettir.  

 
Şekil 17: İlinizde hediyelik eşya dükkânlarında arıcılık ile ilgili minyatürler veya hediyelik eşya-

lar satılıyor mu? 

Arıcılık ile ilgili hediyelik eşya satılan il sayısı 7’dir.  

 
Şekil 18: Bal hasat dönemlerinde etkinlikler düzenleniyor mu? 

Bal hasat döneminde sadece 23 ilde etkinlik düzenlendiği görülmektedir.  

 
Şekil 19: İlinizde bal, cilt bakımı için kullanılıyor mu? 

Balın cilt bakımı için kullanıldığı il sayısı 16 olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 20: İlinizde bal tadım yarışmaları düzenleniyor mu? 

Sadece 11 ilde bal tadım yarışmalarının yapıldığı görülmektedir.  

 
Şekil 21: İlinizdeki bal “coğrafi işaret” ile tescilli mi? 

10 ilin balı coğrafi işaret ile tescil edilmiştir. 40 il ise bal ürününü coğrafi işaret ile tescil ettirmemiştir. 

SONUÇ 
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine bağlı il birliklerinden alınan bilgilere göre, Türkiye’de arı 

turizmi (Api turizm) henüz yeteri kadar talep görmediği anlaşılmıştır. Api turizmin, kırsal kalkınma ve 

alternatif turizm açısından önemli bir kaynak olmasına rağmen turistik etkinliklerin ve faaliyetlerin etkin 

olarak yapılmadığı görülmektedir. Api turizmi için, öncelikle kalkınma ajanslarının; teknik destek, pa-

zarlama vb. konularda proje geliştirmelerine öncülük yapması önerilmektedir. Arıcılara, arıcılık turizmi 

ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalara yörenin doğal bitki özellikleri, balın mito-

lojisi, tarihçesi, yapım şekilleri gibi tüketicide de merak uyandırıcı bilgilendirmeler de dâhil edilmelidir. 

Arıcılar ve arı birliklerine Api turizm pazarlaması ile ilgili gerekli destek sağlanması ve bu konuda aka-

demik çalışmalar yapılması da önem kazanmaktadır. Türkiye’de Apiturizmin gelişmesi için tur opera-

törleri, seyahat acenteleri ve rehberlerin uluslararası uygulamaları dikkate alarak bu konuda yeni ürün 

geliştirme çabası içinde olmaları gerekmektedir.   
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0' A YÖNELİK TUTUM-

LARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE İNCELENMESİ   

(FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Necla YAŞAR1, Ali Serdar YÜCEL2 

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Y.L. Öğrencisi Elazığ/ Türkiye 
2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ/ Türkiye 

Öz: Bu çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada Spor bilimlerinde öğrenim gören öğ-

rencilerin Endüstri 4.0’a karşı tutumlarının teknoloji kabul modeliyle incelenmesi amaçlanmıştır. Spor 

Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin Endüstri 4.0’a yönelik tutumlarının Teknoloji Kabul Modeliyle 

incelenmesi için Torun vd. (2018)’in çalışmasında kullandığı ve  Turan (2011) Tarafından Türkçeye 

uyarlanmış olan ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın evreni; elazığ ili fırat üniversitesi Spor bilimleri fakül-

tesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler (n=1535) oluşturmaktadır. Örneklemini ise; Random yönte-

miyle seçilen (450) kişi oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin Endüstri 4.0’a karşı tutumları TKM 

ölçeği ile incelenmiştir. Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu ölçeğin kabul edilebilir uyum in-

deksi değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Yem modelindeki alt değişkenlerin de birbir-

leriyle uyumlu olduğu Modele ait yol kat sayılarının tümünün 0.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlı 

olduğu görülmüştür. Diğer çözümlemelerde ise; frekans, yüzde, independent t-test, one way anova, test-

leri yapılmıştır.  Araştırma da Spor Bilimleri Öğrencilerinin, Endüstri 4.0’a yönelik olumlu tutumlarının 

olduğu belirlenmiş olup, yapılan t-testi sonuçlarına bakıldığında cinsiyet değişkeni ile algılanan fayda 

ve kullanıma yönelik niyet boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılık bulunmamıştır.   

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Spor endüstrisi, Spor Teknolojileri 

 

GİRİŞ 

Endüstri 4.0 Bileşenleri ve Spor Endüstrisi 4.0 

Küreselleşme beraberinde neredeyse tüm yaklaşımları interdisipliner konumlandırmıştır. Günümüz ko-

şullarında karşılıklı etkileşimde bulunamayacak bir bilimin varlığı düşünülemez. Sosyal bilimler sporu,  

spor endüstriyi, endüstri imalatı, imalat üreticiyi, üretici süreci, süreç inovasyonu gerektirir 

(https://www.tepav.org.tr/ 20.04.2019). Teknolojide yeni bir inovasyon olan endüstri 4.0 bileşenlerinin 

örneklerini sporda görmek mümkündür.  

 Siber Fiziksel Sistemler (makinelerin diyalogu) 

 Nesnelerin İnterneti (IoT) 

 Artırılmış Gerçeklik 

 Bulut Teknolojiler 

 Eklemeli Üretim (3D yazıcılar) 

 Akıllı Fabrikalar (Akıllı Stadyumlar) 

 Akıllı Robotlar 

 Yatay ve Dikey Yazılım Entegrasyonu 

https://www.tepav.org.tr/


SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 
 

27 

Spor Endüstrisi ve Endüstri 4.0 

Sporun profesyonelleşmesiyle beraber büyük bir endüstri sektörü haline gelmesinin önü iyice açılmıştır. 

Spor endüstrisine yapılan harcamalar, sadece sporcular veya kulüplerle sınırlı kalmanın dışına çıkmıştır. 

Spor malzemeleri sektörü, Eğlence sektörü, turizm sektörü, müşterek bahis kolları, medya ve ulaşım 

sektörleri gibi doğrudan veya dolaylı spor endüstrisindeki değişimler takip edilmekte ve spor endüstri-

sinin her boyutundan yararlanılmaktadır. Aynı zamanda küresel alanda spor endüstrisinin büyüme ve 

gelişme göstermesiyle birlikte birçok TV yayın kuruluşları bu sektöre yakından ilgi göstermektedir (De-

vecioğlu, 2005). Spor endüstrisinin ilk sorumluluğu, spor faaliyetleri oluşturmaktır. Spor sektörünün 

ikinci sorumluluğu ise spor faaliyetleriyle alakalı ticari yaklaşımlarda bulunmaktır (Devecioğlu, 2005; 

https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-gelecege-bakis-ve-beklentiler/, erişim tarihi; 05.05.2019). 

Spor Bilimi yeni teknolojilerin tanıtımı ve bu teknolojilerin kullanımı olarak farkında olmadan farklı bir 

sanayi alanı oluşturmaktadır. Teknolojiyle bilim ilerledikçe spor da yol kat edecek spor ilerledikçe tek-

nolojik sistem inovasyonları da ilerleyecektir (Devecioğlu ve Altıngül, 2011). 

Giyilebilir sensörlere örnek vermek gerekirse; basınç ölçen sensörlerdir.  Özellikle snowboard sporunu 

idame ettiren sporcuların çeşitli ürünleri tercih etmesiyle beraber basınç ölçen sensörler ile müsabaka 

veya eğitim verilerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır (Tekin ve Karakuş, 2018). Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırmanın amacı  

Bu çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin endüstri 4.0'a yönelik tutumlarının teknoloji kabul 

modeliyle incelenmesi amaçlanmıçtır. Çalışmamız “Betimsel tarama modeli” niteliğindedir. Verilerin 

elde edilmesinde 2 bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Fırat üniver-

sitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler (n=1535) oluşturmaktadır. Örneklemi ise; 

Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük eğitimi, Rekreasyon lisans bölüm-

lerinden evrenin yaklaşık %29,31ine tekabül eden random yöntemiyle seçilen (450) kişi oluşturmuştur.  

Çalışmada, kişisel bilgi formu ile 15 ifadeden oluşan teknoloji kabul modeli alt boyutlarından’ Kullanım 

davranışı ile kullanıma yönelik niyet boyutları Hu  arkadaşlarının (2003) çalışmasından, Algılanan Kul-

lanım Kolaylığı ile Algılanan fayda Davis’in (1989) çalışmasından uyarlanarak Turan (2011) Tarafından 

Türkçeye çevrilen Torun (2019) tarafından uygulanan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde 

21.0 SPSS paket programı ve amos 20.0  programından yararlanılmıştır.  

  

https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-gelecege-bakis-ve-beklentiler/
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BULGULAR 

Tablo 1: Demografik Özelliklerin Bireysel Değişkenlere Göre Dağılımı 

Değişkenler Alt değişken Frekans Yüzde(%) 

Yaş  17-20 73 16,2 

21-24 318 70,7 

25 ve üzeri 59 13,1 

Cinsiyet  Erkek  318 70,7 

Kadın 132 29.3 

Toplam              450 100 

Tablo 1 verilerine göre katılımcıların yaşlarının çoğunluğunun (%70,7) 21-24 yaş aralığında ve (%70,7) 

erkek oldugu görülmektedir.  

Ölçüm Modeli  

Değişkenlerin uyum indeks değerlerinin kabul edilebilirliğine ilişkin değişkenlerin her birine doğrula-

yıcı faktör analizi yapılmış, bununla ölçüm modeli test edilmiş ve modellemenin doğruluğu için; 

RMSEA, X2/sd, TLI(NNFI), AGFI, IFI, CFI, GFI uyum indeksleriyle test edilmiştir. 

 

Şekil 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçüm Modeli 

11 madde ve 3 alt boyutlu teknoloji kabul modeli doğrulayıcı faktör ile analiz edilmiştir. Analiz sonu-

cunda (12,13,14,15.) Maddelerin faktör yükleri düşük yol kat sayıları anlamsız olmasından ötürü bu 

maddeler atılarak DFA yeniden yapılmıştır. Yeni çıkan sonuca göre ölçeğin kabul edilebilir uyum in-

deksi değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir.   

X2 = 130.866 DF=41 X2/sd = 3.192 RMSEA=.070 IFI=.97 CFI=.97 AGFI=.92 GFI= .95 TLI=.97 olarak 

ölçülmüştür. Endüstri 4.0’ın teknoloji kabul modeli ölçeğinin ölçüm modelinin uyum indeks değerleri 

kabul edilebilir olduğu incelenmiştir. 
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Şekil 2: Teknoloji Kabul Modelinin Açıklanmasına İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)  

Analiz Sonucu 

Modele ait yol kat sayılarının tümü 0.001 düzeyinde pozitif yönde anlamlıdır. Analiz sonucunda bulgu-

lar incelendiğinde modelin spor bilimleri örnekleminin verilerle uyumluluk sağlamış olduğu görülmek-

tedir.  

Tablo 2: Faktörlerin (YEM) analizi sonucu atanan regresyon katsayıları, t ve açıklanan  

varyans değerleri 

 p λ t R2 

KYN-AF .001 .50 6,590  

KYN-AKK .001 .33 4,244  

S1-AF .001 .86 19,060 .74 

S2-AF .001 .86 19,016 .73 

S3-AF .001 .87 19,318 .75 

S4-AF .001 .76  .58 

S5-AKK .001 .72 13,942 .51 

S6-AKK .001 .51 10,058 .26 

S7-AKK .001 .68 13,243 .46 

S8-AKK  .76  .57 

S9-KYN .001 .87 23,800 .76 

S10-KYN .001 .89 24,710 .80 

S11-KYN .001 .86  .74 
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Tablo 3: Model uyum indeksleri ve kabul edilebilir ölçütler 

Kabul edilebilir sınırlar İndeksler Model değerleri 

≥ 5 kabul edilebilir uyum, ≤ 3 mükemmel uyum  X2/sd 3,192 

.85 - .89 arası kabul edilebilir uyum, ≥.90 iyi uyum AGFI .92 

≤ .10 zayıf uyum, ≤ .08 iyi uyum, ≤ .05 mükemmel uyum RMSEA .070 

≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  TLI (NNFI) .96 

≥ .90 kabul edilebilir uyum ≥.95 iyi uyum ≥ .97 mükemmel uyum CFI .97 

. 85 - .89 arası kabul edilebilir uyum, ≥.90 iyi uyum GFI .95 

≥ .90 kabul edilebilir uyum, ≥ .95 iyi uyum  ≥.97 mükemmel uyum IFI .97 

Tablo incelendiğinde modele ilişkin uyum indekslerinin kabul edilebilir değerlere sahip olduğu görül-

mektedir.  

Tablo 4: Katılımcı görüşlerinin ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ortalama değer Analizi 

Alt boyutlar N Ortalama S.S 

Algılanan Fayda  450 3,89 ,92 

Algılanan Kullanım Kolaylığı  450 3,55 ,80 

Kullanıma Yönelik Niyet 450 3,79 1,02 

 

Tablo’da öğrencilerin endüstri 4.0’a yönelik tutumlarının ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ortalama değer 

analizi yapılmıştır.  

Tablo 5: Katılımcı görüşlerinin ‘’Cinsiyet’’ değişkenine göre t-Testi sonuçları 

Bağımlı Değişkenler Gru-

plar 

N % X  SS Sd t P 

Algılanan Fayda  Erkek 318 70,7 3.84 ,97 448 -1,83 .046 

Kadın 132 29,3  4.01 ,78 

Algılanan Kullanım Kolaylığı Erkek 318 70,7 3.46 ,82 448 -3,90 .098 

Kadın 132 29,3 3.78 ,70 

Kullanıma Yönelik Niyet Erkek 318 70,7 3.71 1,07 448 -2,62 .009 

Kadın 132 29,3 3.98 ,85 

 

Tablo incelendiğinde Spor Endüstrisi 4.0’ın Teknoloji kabul modeliyle incelenmesinde cinsiyet değiş-

keninin algılanan fayda ve kullanıma yönelik niyet boyutunda anlamlı farklılıklar bulunduğu, algılanan 

kullanım kolaylığı üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir.  
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Tablo 6: Öğrencilerin Spor Endüstrisi 4.0’a yönelik tutumlarının, Teknoloji Kabul Modeliyle 

incelenmesinde ‘’Yaş’’ değişkeni anova testi sonuçları 

 

 

Gruplar N % X  SS VK KT Sd KO F P 
Anlamlı 

Fark 

A
lg

ıl
a
n

a
n

 F
a
y
d

a
 17-20 73 16.2 3.88 .85 Grp. Ar .773 2 .387 

 

.450 

 

.638 
- 

21-24 318 70.7 3.87 .94 
Grup içi 383.732 447 .358 

25 Ve Üzeri    59 13.1 4.00 .91 

Toplam 450 100.0 3.89 .92 Toplam 384.505 449   

A
lg

ıl
a
n

a
n

 K
u

ll
a
n

ım
 

K
o
la

y
lı

ğ
ı 

17-20 73 16.2 3.54 .80 Grp.Ar .030 2 .015 

 

.023 

 

.977 
- 

21-24 318 70.7 3.56 .81 
Grup içi 287.331 447 .643  

25 Ve Üzeri 59 13.1 3.53 .72 

Toplam 450 100.0 3.55 .80 Toplam 287.361 449  

K
u

ll
a
n

ım
a
 Y

ö
n

el
ik

 N
iy

et
 17-20 73 16.2 3.71 .92 Grp. Ar 1.639 2 .819 

.784 .457 - 

21-24 318 70.7 3.78 1.07 
Grup içi 467.149 447 1.045  

25 Ve Üzeri 59 13.1 3.93 .84 

Toplam 450 100.0 3.79 1.02 Toplam 468.788 449  

 

Tablo’da öğrencilerin Spor endüstrisi 4.0’a yönelik tutumları, Teknoloji kabul modelinde yaş değişke-

nine göre incelenmiş ve üç alt boyutta da anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.  

TARTIŞMA  

Çalışmada ‘’cinsiyet’’ ile Algılanan Kullanım Kolaylığı alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık ol-

duğu gözlemlenmiştir. Torun ve Cengiz (2019) çalışmalarında Algılanan fayda, Algılanan Kullanım 

Kolaylığı ve Kullanıma Yönelik Niyet gibi 3 boyutta da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunama-

mıştır. Çalışmamızla karşılaştırdığımızda sonuçlarda farklılıklar görülmektedir. Aynı şekilde Kalınkara 

ve Sarı’nın (2018) çalışmalarında Teknoloji kullanımına yönelik tutumların toplam ve alt boyutlar üze-

rinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızdaki algılanan fayda ve kullanıma yönelik 

niyet alt boyutları ile alakalı benzer sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin spor endüstrisi 4.0’a yönelik tutumları, teknoloji kabul modelinde ‘’Yaş’’ değişkenine göre 

incelenmiş ve üç alt boyutta da (Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Kullanıma Yönelik 

Niyet) anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Akın (2008)’in çalışmasına göre e- spor başarı faktör-

leri ve yaş arasında yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre yaş ile arasında anlamlı farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Diğer bir değerlendirme ile e-spordaki başarı faktörlerinin tümü yaş gruplarına göre an-

lamlı bir biçimde değişmektedir. Çalışmalarda benzeşmeler görülmektedir. Fakat çıkan sonuçlar kıyas-
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landığında farklılaşmalar mevcuttur. Bu durum, yaşa göre teknolojinin sağladığı faydanın ve teknoloji-

lerin kullanım amacının farklılaştığını göstermektedir. Yükseltürk, Erbay ve Kutlu (2017) çalışmalarına 

göre yaş ilerledikçe farklı amaçlara uygun kinect üç boyutlu sanal spor platformu gibi uygulama ve 

projelerle spor yapılabilecek güncel ve gelişmiş teknolojilerin sağladığı olanaklar ile spor yapma olanağı 

bulamayanlara fiziksel olarak aynı ortamda olmaksızın, eğitmen kontrolünde spor yapabilme olanağı 

sunmak alternatif bir çözüm olarak farklı yaş grubundaki bireylere katkı sağlayacaktır.   

SONUÇ 

Araştırma da Spor Bilimleri Öğrencilerinin, Endüstri 4.0’a yönelik olumlu tutumlarının olduğu belirlen-

miş olup, yapılan t-testi sonuçlarına bakıldığında cinsiyet değişkeni ile algılanan fayda ve kullanıma 

yönelik niyet boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş değişkenine göre anlamlı farklılık bu-

lunmamıştır.   
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VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİNİN ELEKTRONİK BANKACILIKTA FİNANSAL DO-

LANDIRICILIKLARIN TESPİT EDİLMESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Solmaz APAK1, Farshad GANJI2 

1 Istanbul Aydin Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2 İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Muhasebe ve Finans Doktora  

Öğrencisi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Günümüzde veri, iletişim, üretim, sigorta, kredi kartı ve bankacılık gibi tüm sektörlerdeki mikro 

veya makro endüstri türü ne olursa olsun, çoğu şirketin iş sürecinin atan kalbi olarak kabul edilmektedir. 

E-ticaret ve bu tür kurumların muhasebe sisteminin internet üzerinden etkisinin incelendiği bu maka-

lede: Yeni ekonomi, ekonominin küreselleşmesi ve ekonomideki bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygu-

lamalı gelişimi ile yakınsaması sırasında oluşan yeni bir olgudur. Bireyler, şirketler ve hükümetler ara-

sındaki ekonomik ilişkilerde köklü değişiklikler oldu.  Depolanan verileri işleyebilen ve elde edilen bil-

gileri kullanıcılara sağlayabilen bir araçtır. Bu bağlamda, birçok kuruluş müşteri ilişkisinin tüm aşama-

larını yönetmeye yardımcı olmak için veri madenciliği kullanmaktadır. Elektronik bankacılığın varlığı, 

işlem bilgilerinin kaydını kolaylaştırır ve bu, nicel yöntemlerin nitel yöntemlerin yerini almasına neden 

olur. Veri madenciliği ve araçlar, banka müşterilerini belirlemek ve onlarla başa çıkmak için uygun 

stratejiler geliştirmek için kullanılır. Ayrıca, mali tablo sahtekarlıkları kamuoyunun, medyanın ve yatı-

rımcıların dikkatini önemli ölçüde çekmiştir ve mali ve parasal kurumlar, dolandırıcıların ve dolandırı-

cıların faaliyetlerini belirlemede eylemi hızlandırmak ve hızlandırmak için umutsuzca çabalamaktadır. 

Anormallik tespit yönteminde, müşteri davranışının geçmişi bir anormallik veya dolandırıcılık olarak 

kaydedilir. Kötüye kullanım yöntemi, belirli müşteri davranışlarına odaklanır ve tam olarak bilinen dav-

ranışları dolandırıcılık olarak varsayar. Yukarıdaki yöntemlerin karşılaştırılması ve buna dayalı meka-

nizmaların nasıl çalıştığını açıklamanın yanı sıra, elektronik bankacılıkta çeşitli dolandırıcılık tespit tek-

nikleri sunulacak ve dolandırıcılığı tespit etmek için kullanılan veri madenciliği yöntemleri, her birinin 

avantajları ve dezavantajları ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği- Elektronik Bankacılık- Müşteri İlişkileri Yönetimi- Dolandırıcı-

lık- Anormalliklerin Tespiti- Kötüye Kullanımın Tespiti 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Birçok şirket ve kurumun büyük miktarda bilgisi vardır. Veri tabanı sistemlerinin genişlemesi ve bu 

sistemlerde depolanan yüksek hacimli veri ile bu verileri işleyebilmek ve elde edilen bilgileri kullanıcı-

lara sağlayabilmek için bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu kanıtlamak veya çürütmek için, günü-

müzde bilgi keşfi denen yöntemlere, yani en az kullanıcı müdahalesi ile kalıpları ve mantıksal ilişkileri 

otomatik olarak ifade eden yöntemlere ihtiyacımız var. Verilerdeki faydalı kalıpları tespit etmek müm-

kündür, veri madenciliği, minimum kullanıcı müdahalesi ile ilişkilendirilen bu yöntem, onlara ve ana-

listlere kuruluşlarında bunlara göre önemli ve hayati kararlar almaları için bilgi sağlar. Veri madenciliği 

terimi, mega veya terabayt miktarında büyük miktarda veriyle karşılaştığımızda kullanılır. Bu, tüm veri 

madenciliği kaynaklarında vurgulanmıştır. Veri hacmi ne kadar büyükse ve aralarındaki ilişkiler ne ka-

dar karmaşıksa, verilerin içinde yer alan bilgilere erişmek o kadar zorlaşır ve bilgi keşfetme yöntemle-

rinden biri olarak veri madenciliğinin rolü o kadar açık olur. 
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Veri madenciliği, mevcut veri4 kümelerindeki gizli modellerin yarı otomatik tespiti anlamına gelir . Veri 

madenciliği, analitik modeller, bilgilerin sınıflandırılması, tahmini ve tahminini ve ilgili araçları kulla-

narak sonuçların sunumunu kullanır. Veri madenciliğinin mevcut veriler arasındaki gizli bilgileri ve 

ilişkileri keşfetmek ve bilinmeyen veya görünmeyen durumları tahmin etmek için çalıştığı söylenebilir. 

Veri madenciliği işlemlerini gerçekleştirmek için mevcut verilerin önceden işlenmesi gerekir. Bilgileri-

nizi ön işleme eylemi iki bölümden oluşur: bilgileri azaltmak ve verileri özetlemek ve genellemek. Veri 

indirgeme, veri madenciliği operasyonları altında, birincil verilerdeki veri madenciliği sonuçlarına he-

men hemen aynı sonuçları veren daha küçük bir birincil veri setinin üretimidir5 . Bilgileri azalttıktan ve 

ilgisiz özellikleri sildikten sonra, verileri özetleme ve genelleme zamanı gelmiştir. Veri tabanlarındaki 

veriler genellikle düşük düzeyli bilgiler içerir, bu nedenle büyük bir veri kümesini özetlemek ve genel 

bir kavram olarak sunmak çok önemlidir. Bilginin genelleştirilmesi, bir veri tabanının çok sayıda kay-

dını kavramsal olarak daha yüksek bir seviyede sunan bir süreçtir. 

Veri madenciliğinin tarihçesi: 

Bilgi teknolojisinin ve veri üretim ve toplama yöntemlerinin büyümesi ile ticaret verileri, tarım, internet, 

telefon görüşmesi bilgileri, tıbbi veriler vb. İle ilgili veri tabanları her zamankinden daha hızlı toplan-

makta ve saklanmaktadır. Bu nedenle, 80'lerin sonlarından beri insanlar bu büyük veri tabanında yer 

alan bilgilere erişmeyi düşünüyor çünkü geleneksel sistemler bunu yapamıyordu. Siyasi, askeri, ekono-

mik ve bilimsel alanlardaki rekabet ve insan müdahalesi olmadan en kısa sürede bilgi elde etmenin 

önemi nedeniyle bilim ve veri analizi veya veri madenciliği alanına girdi. 

Veri madenciliği, 90'lı yılların başında tanıtılan ve veri tabanlarından bilgi çıkarma konusuna yeni bir 

yaklaşım getiren bir süreçtir. Veri madenciliği, 1995'ten beri istatistikte önemli bir konu olmuştur ve 

1996'da Journal of Knowledge Discovery'nin ilk sayısı yayınlanmıştır. Brachmann ve Anand 6(1996) 

gibi araştırmacılar, veritabanlarından bilgi keşfetmenin tüm gerçekçi ve ileri adımlarını fark ettiler. 

Şu anda veri madenciliği, büyük verilerin etkin kullanımı için en önemli teknolojidir ve önemi artmak-

tadır. Dünyadaki veri miktarının her 20 ayda iki katına çıktığı tahmin ediliyor. Veri toplayan çok büyük 

iş grupları üzerinde yapılan bir araştırma, bu grupların yüzde 19'unun 50 gigabayttan büyük veritaban-

larına sahip olduğunu ve yüzde 59'unun bunları beklediğini buldu. Yakın gelecekte böyle bir seviyede 

olmak  .  

Kredi kartları ve iletişim ve zincir mağazalar ve e-alışveriş ve barkod tarayıcılar gibi sektörlerde, her 

gün çok fazla veri üretilir ve depolanır. Bilgisayarların hızının artması, bilgisayarların kapasitesini ve 

hızını sınırlamadan çok yüksek analitik güce sahip algoritmaların oluşturulmasına yol açmıştır. 

1989 ve 1991'de, veri tabanlarından bilgi ve bilgiyi keşfetmek için çalış taylar Piatetski ve diğerleri7 

tarafından düzenlendi. 1991 ve 1994 yılları arasında, Fiyad ve Piatetsky ve diğerleri 8veri tabanlarından 

bilgi ve bilgiyi keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları düzenledi. Veri madenciliği terimi resmi olarak 

ilk kez 1995 yılında "Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği" konulu ilk uluslararası konferansta Fi yad tara-

fından icat edildi. Bugün, bu alanda çeşitli konferanslar dünya çapında düzenleniyor. 

Verilerin çoğalması, mühendislik ve iş dünyasında çalışmak için yeni fırsatlar yarattı. Veri madenciliği 

ve veri tabanlarından bilgi keşfi alanı, mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde yeni bir disiplin olarak 

                                                            
4 Dataset 
5 Knowledge Discovery in Database(KDD) 
6 Brachmann ve Anand 
7 Piatetski ve diğerleri 
8 Fiyad ve Piatetsky ve diğerleri 
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ortaya çıktı. Çeşitli alanlara ve benzersiz fırsatlara sahip endüstri mühendisliği, artık veri madenciliğini9 

uygulamaya ve veri tabanlarından bilgi keşfetmeye ve bu alanda yeni kavramlar ve yöntemler geliştir-

meye hazır. Ürün siparişlerinin kalitesini sağlamak ve ürün maliyetlerini düşürmek için birçok endüst-

riyel süreç artık otomatikleştirilmekte ve bilgisayarlaştırılmaktadır. 

Günümüzde müşteri ilişkileri yönetimi sadece bir rekabet avantajı değil, sadık müşterileri belirlemek, 

çekmek ve rekabetçi bir pazarda onları canlı tutmak esastır. Kısıtlı hizmet çeşitliliği ve basit kalite yön-

temleriyle müşteri bilgilerine erişim eksikliği nedeniyle geçmişte bankalar ve kredi kuruluşları. Eskiden 

müşterilerinin güvenilirliğini ölçüyorlardı, ancak günümüzde elektronik bankacılığın varlığı nedeniyle 

müşterilerin işlem bilgilerini kaydetmek daha kolay ve bu, nitel yöntemlerin yerini nicel yöntemlerin 

almasına neden oldu. 

Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana, seri üretim ve pazarlama teknikleri, müşterilerin ürünlere erişi-

mini artırarak rekabeti değiştirdi. Veri toplama ve işleme süreci hızla büyüdü ve çeşitli şirketler, günü-

müzün rekabetçi pazarlarında ayakta kalabilmek için büyük miktarda verinin deneyimine ve analizine 

büyük ölçüde güveniyor. 

Problem tanımı ve temel araştırma sorularının ifadesi: 

E-bankacılıkta önemli konulardan biri müşteri ilişkileri yönetimidir. Diğer bir deyişle, müşteri ilişkileri 

yönetimi, uzun vadede müşteri değerini optimize etmek için müşterileri sınıflandırmayı ve yönetmeyi 

ve bunu kullanacak kuruluşun kullanmasını amaçlayan bir yöntem, sistem ve en önemlisi iş dünyasında 

bir stratejidir. Müşteri ilişkileri yönetimi aslında bir müşteriyi bulma, ona yaklaşma, müşteri memnuni-

yetini yönetme, yaratma ve sürdürme sürecindedir Ad listen bu süreci müşteri yaşam döngüsü olarak 

tanımlamaktadır. : Müşteri kazanmak, müşteri değerini artırmak ve iyi müşterileri sürdürmek. 

Kuruluş, her müşteri için aşağıdaki gibi soruları yanıtlayabilmeli mi? 

1 - Müşteri karlı mı? 

2 - Müşteri bu işi neden organizasyonla yapıyor? 

3 - Müşteri yine organizasyondan hoşlanıyor? 

4 - Müşteri bu işi kuruluşun rakipleriyle yapıyor mu? 

1.3 .Araştırma yapmanın arka planı ve gerekliliği 

Harvard Business Review'e göre, bazı şirketler mevcut müşterileri elde tutmak için sadece yüzde beş 

daha fazla çaba göstererek karlarını yüzde 100'e çıkarıyorlar Yeni müşteriler çekmek, mevcut müşteri-

leri elde tutmaktan çok daha pahalıdır. Tüm müşterileri memnun etmek maliyet ve yatırım gerektirir ve 

bazen uygun maliyetli değildir, dolayısıyla bankalar için önemli olan konu, hangi müşterinin sürdürme 

kapasitesine sahip olduğudur  [1.]  

Veri tabanı ve veri madenciliğinden elde edilen bilginin keşfi, yararlı bilgileri veya ilgi alanlarını vur-

gulayarak kuruma yardımcı olabilecek en önemli müşteri ilişkileri yönetimi araçlarından biridir  [3,2.]  

                                                            
9 veri madenciliğini 
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Veri madenciliği İran bankalarının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için kullanılabilir. Müşteri 

ilişkileri yönetimi alanındaki veri madenciliği, bankanın müşterileri hakkında herhangi bir temas nok-

tasından veri toplamasına ve kapsamlı bir değerlendirme için Her müşteri bunları birleştirir ve bu bilgi-

leri her müşteri ve seğmen müşterisi için bir dosya oluşturmak ve bu kalemleri korumak için kullanır. 

Hedef: 

Bankaları ürün reklamlarında en üst düzeyde özelleştirmek ve müşterilerinin özelliklerine göre farklı 

ürünler oluşturmak ve daha iyi müşteri ihtiyaçları için müşteri etkileşimlerini güçlendirmek, müşteri 

memnuniyetini ve dolayısıyla bağlılıklarını ve daha uzun süre sürdürmek ve ayrıca Dolandırıcıların ve 

dolandırıcıların faaliyetlerini belirlemeye ve işletme maliyetlerini düşürmeye ve güvenilir ve güvenilir 

bir hizmet sağlayıcı olarak kalmaya çalışırlar. 

Uygulama: 

Bankacılıkta veri madenciliğinin temel uygulamalarından bazıları şunlardır: 

- Müşteri davranış analizi ve pazarlama 

- Kredi müşterilerinin doğrulanması 

- Her türlü bankacılık riskini yönetmek 

- Transfer maliyetlerini azaltın, bütçeleme, planlama ve kar analizini kolaylaştırın 

-Ve veri madenciliğinin en ilginç uygulaması kara para aklamadır. 

Bu nedenle banka, veri tabanlarını, veri tabanlarının iletişim bağlantılarını güçlendirerek ve temel bilgi-

lerin girilmesi ve kaydedilmesindeki doğruluğu artırarak ve veri madenciliği yöntemlerine güvenerek 

yukarıdaki alanların herhangi birinde önemli sonuçlar elde edebilir. 

 

Şekil 1: Veri madenciliği adımları 

Sonuçları ölçün: 

Ölçüm aslında sürekli iyileştirme için geri bildirim sağlar. Bir ölçü, veri madenciliğinin nedeninin ge-

rekçelendirilmesi ve başarısının veya başarısızlığının bir belgesidir. Veri madenciliğinin bu aşamasına 

rağmen, kuruluşlarda genellikle göz ardı edilmektedir. 
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Organizasyonlarda ölçümler genellikle ayrı olarak gerçekleştirilir ve genellikle ölçümlerin ve raporların 

hazırlandığı en kısa süre aylıkken, çoğu durumda bu süre gerekli önlemi alma fırsatının kaybolmasına 

neden olur. . Sürekli ölçüm yaklaşımı, kendisi de bir veri madenciliği konusu olan eşzamanlı analiz 

sürecidir. 

Uygun ölçümler, geçmiş ölçüm verileri (özellikle süreç analizi için), veri kullanılabilirliği ve kullanıla-

bilirliği, veri madenciliği fırsatının doğası ve kuruluşun mevcut durumu gibi faktörlere bağlıdır. Şimdi, 

sonuçları ölçme örneğine işaret etmek istersek, aşağıdaki soruları ele alabiliriz. 

Bu pazarlama yöntemi karlı müşterilerin ilgisini çekti mi? 

Yeni müşteri sadakati ortalamanın üzerinde mi? 

Bu pazarlama sayesinde sadık müşterilerin yüzde kaçı kazanılır? 

-Elektronik Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetim: 

 Günümüzde müşteri ilişkileri yönetimi sadece bir rekabet avantajı değil, sadık müşterileri belirlemek, 

çekmek ve rekabetçi bir pazarda onları canlı tutmak esastır. Kısıtlı hizmet çeşitliliği ve basit kalite yön-

temleriyle müşteri bilgilerine erişim eksikliği nedeniyle geçmişte bankalar ve kredi kuruluşları. Eskiden 

müşterilerinin güvenilirliğini ölçüyorlardı, ancak günümüzde elektronik bankacılığın varlığı nedeniyle 

müşterilerin işlem bilgilerini kaydetmek daha kolay ve bu, nitel yöntemlerin yerini nicel yöntemlerin 

almasına neden oldu. Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana, seri üretim ve pazarlama teknikleri, müş-

terilerin ürünlere erişimini artırarak rekabeti değiştirdi. Veri toplama ve işleme süreci hızla büyüdü ve 

çeşitli şirketler, günümüzün rekabetçi pazarlarında ayakta kalabilmek için büyük miktarda verinin de-

neyimine ve analizine büyük ölçüde güveniyor. 

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 

CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi teriminden türetilmiştir ve İran'da müşteri ilişkileri yönetimi olarak 

bilinir.CRM kullanılarak, müşterilerin kuruluşla ilişkileri ve ihtiyaçları ilke olarak incelenir ve analiz 

edilir. Aslında, CRM Etkin ve amaca yönelik olarak kullanmak için bilgi toplama ve entegre etme süre-

cidir. Bu bilgiler müşterilerle iletişim, satış, etkili pazarlama, duyarlılık veya pazar ihtiyaçları olabilir. 

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri özelliklerinin tüm yönlerini ele alan, müşteri bilgisi oluşturan, müş-

teri ilişkilerini şekillendiren ve kuruluşun ürün veya hizmetleri hakkında algı oluşturan bir iş sürecidir. 

Müşteri ilişkileri yönetimi, basit bir çerçevenin dört öğesiyle tanımlanır: bilgi, amaç, satış ve hizmet. 

Diğer bir deyişle, daha eksiksiz bir müşteri ilişkileri yönetimi, uzun vadede müşteri değerini optimize 

etmek için müşterileri sınıflandırmayı ve yönetmeyi ve onu kullanacak olan organizasyonun iş dünya-

sında bir yöntem, sistem ve en önemlisi stratejidir. Müşteri ilişkileri yönetimi, aslında bir müşteri bulma, 

ona yaklaşma, müşteri memnuniyetini yönetme ve yaratma ve bakım süreçlerinde Ad -listen bu süreci 

müşteri yaşam döngüsü olarak şu şekilde tanımlamaktadır: Müşteri kazanın, müşteri değerini artırın ve 

iyi müşteriler elde edin. 

-İlişki10: 

Müşteri yaşam döngüsü terimi, müşteri ve işletme arasındaki farklı iletişim düzeylerini ifade eder. Müş-

teri yaşam döngüsü önemlidir çünkü doğrudan müşterinin geliri ve faydası ile ilgilidir. Satıcılar, müşteri 

değerini artırmanın üç yolu olduğuna inanıyor: 

                                                            
10 Relation 
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1 .Müşterinin daha önce satın almış olduğu ürünleri satın alma oranını artırmak 

2 .Müşterilere daha yüksek kar marjlı ürünler satmak 

3 .Müşteriyi daha uzun süre elinizde tutun 

-Müşteri değeri piramidi: 

Müşteri pazarlama ve müşteri piramidi kavramı, müşteri davranışını tanımak ve analiz etmek için bir 

araç olarak 2001 yılında tanıtıldı.  

Aşağıdaki piramidi şu şekilde yorumluyoruz: Aktif müşteriler: Belli bir süre içinde mal veya hizmet 

satın alan kuruluşlar veya şirketler Aktif müşteriler 4 bölüme ayrılır: yüksek, keten, orta ve küçük.  

Pasif müşteriler: Daha önce hizmet satın almış ancak bunu belirli bir zaman dilimi içinde yapmamış 

şirketler. Pasif müşteriler önemli bir potansiyel gelir kaynağıdır. Onlar da değerli bilgilerdir ve bu bil-

giler aracılığıyla Aktif müşterilerin pasif hale getirilmesi engellendi. 

• Potansiyel veya potansiyel müşteriler: Organizasyonla bir şekilde ilişkili olan ancak henüz mal veya 

hizmet satın almamış şirketler Potansiyel müşteriler, yakın gelecekte aktif müşterilere terfi edilmesini 

beklediğimiz şirketlerdir. 

 •Müşterileri tahmin edin: uzun vadede aktif müşterilere ürün veya hizmetlere yaklaşabilen şirketlerdir. 

Diğerleri: Şirketler çok basittir, mal ve hizmetleri kullanmakla ilgilenmeye gerek yoktur. Bu pazarlama 

grubundan bu grupla asla iş yapmayacak kişiler ve şirketler ile iletişim kurarken. , Belirlenecek. 

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, müşteri piramidi aracılığıyla aşağıdaki üç bölüme tanıtılabilir: 

1 )Müşteri piramidine yeni müşteriler çekin 

2 )Müşterileri piramidin tepesine yükseltin 

3 )Müşterileri piramidi terk etmekten koruyun 

Meta Görüp, müşteri ilişkileri yönetimini üç kategoriye ayırır: 

 •Müşteri İlişkileri Yönetimi İş süreçlerinin otomatikleştirilmesiyle ilgili işlemler, müşteri iletişim nok-

talarını içerir. Beck ve Summer ile ilgili olarak, bu yazılımlar satış otomasyonu, müşteri hizmetleri ve 

pazarlamayı içerir. 

Analitik müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri verilerinin analiz, modelleme ve değerlendirme için kulla-

nılmasını içerir. Ayrıca veri madenciliği ve OLAP ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı gibi yöntemleri 

de uygular. 

 •Ortaklık müşteri ilişkileri yönetimi, organizasyon ile kanalı arasında etkileşim kurmak için ortaklık 

hizmetlerinin ve altyapısının kullanılmasını içerir. 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, müşteri ilişkileri yönetimi yazılım uygulamalarında bir patlama gördük. 

Yazılım merkezli yönetim yazılımındaki her öğe, müşteri ilişkileri yönetimi araçlarından biri olarak 

kabul edilir. Verilerdeki modelleri keşfetmek ve geleceği tahmin etmek için veri madenciliği teknikleri 

kullanılmıştır. Bu teknikler, müşteri merkezli organizasyonu destekler ve iletişim kuruluşlarının müşte-

rileri tarafından üretilen büyük miktarda veriden yararlanmasına yardımcı olur. 
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Veri madenciliği, müşteri davranışını sömüren ve tahmin edebilen bir model sağlayabilir. Ancak bu, 

daha büyük bir sürece doğru sadece bir adımdır. Veri madenciliğinde başarı, iş süreci, özellikle faali-

yetlerin pazarlanmasıyla tanımlanır. Çünkü pazarlamacılar, müşteri ilişkileri yönetiminin ilk kullanıcı-

larıdır. Biseni pazarlamacılarının, iş dünyasında kullanmadan önce veri madenciliğinin sonuçlarını bil-

meleri gerekir. Veri madenciliği müşteri davranışındaki gizli kalıpları ortaya çıkarmaya başladığında, 

bu sonuçları anlamak karmaşık olabilir. Ancak bu yönetimi iyileştirmek özellikle önemlidir. Veri ma-

denciliği yazılımı, müşteri odaklı bir yaklaşımla reklam yönetimi yazılımı ile birlikte kullanılmalıdır. 

Veri madenciliği, pazarlama modellemesi ve optimizasyonuna yanıt olarak pazarlama için kullanılabilir. 

Veri madenciliği teknolojisi müşteri ilişkileri stratejisini destekler, ancak teknoloji tek başına strateji ile 

aynı şey değildir. Teknolojiyi stratejiyle karıştırmak, birçok müşteri ilişkileri yönetimi yatırımının doğru 

potansiyeli sunmamasının ana nedenidir. Şekil 2'te gösterildiği gibi, organizasyon bir müşteri ilişkileri 

yönetimi stratejisi ile başlamalı ve bu strateji iş sürecini yönetmelidir. Veri madenciliği, iş faaliyetlerinin 

stratejiyi uygulamasına yardımcı olabilir. Ancak kuruluşun müşteri odaklılığa doğru ilerlediğini garanti 

edemez. Müşteri ilişkileri yönetiminde başarının anahtarı strateji geliştirme ve uygulamadır. 

Müşteri 

Şekil 2. İş süreci yönetimi: 

Kümelerin yoğunluğunu hesaplamak için, yazılıma göre F(k) =
1

𝑘
 ∑ 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑖, 𝑧𝑗)𝑘

𝑖=1  alt rutini kullana-

rak Visual Basic yazılmış ve elde edilen kümelerin yoğunluğu hem bulanık hem de bulanık olmayan 

yöntemlerle hesaplanmıştır. Tablo 1'te gösterildiği gibi, bulanık yöntemle oluşturulan kümelerin yoğun-

luğu daha düşüktür ve bu yöntem kümeleme için daha uygundur.  Tablo 1, Bulanık olmayan ve bulanık 

yöntemler kullanarak küme sıkıştırmış: 

                               Tablo 1. Bulanık olmayan ve bulanık yöntemler kullanarak küme sıkıştırma 

Bulanık olmayan yöntem 0.5 

Bulanık yöntem 0.1 

              

Optimal küme sayısını belirlemek için genetik algoritma kullanıldı. Bu amaçla, müşteri kümelemesi için 

genetik algoritma kodu MATLAB yazılımı kullanılarak yazılmıştır. Aşağıda yazılı kodun bir bölümü 

bulunmaktadır. 

  

Çekirdek Strateji

Iş Süreci

Veri Madenciliği
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𝑁𝑝𝑜𝑝 = 5500 

𝐸𝑛𝑑 

𝑁𝑝𝑜𝑝 = 5500; 

𝑁𝑣𝑎𝑟 = 200; 

𝑃𝑐 = 0.8; 

𝑁𝑐 = 2 ∗ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑝𝑐 ∗ 𝑛𝑝𝑜𝑝/2); 

𝑀𝑢 = 0.2; 

𝑁𝑚𝑢 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑚𝑢 ∗ 𝑛𝑝𝑜𝑝); 

𝑃𝑜𝑝 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑡(𝑛𝑝𝑜𝑝, 𝑛𝑣𝑎𝑟) 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑡 = 400; 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑝𝑜𝑝 = 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡, 𝑛𝑣𝑎𝑟); 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 = 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡, 1) 

𝐹𝑜𝑟 𝑖𝑡 = 1: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 

%𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 = 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑝𝑜𝑝) 

%𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 

[𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑑] = 𝑠𝑜𝑟𝑡(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠) 

𝑃𝑜𝑝 = 𝑝𝑜𝑝(𝑖𝑛𝑑(1: 𝑛𝑝𝑜𝑝): ); 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠(1: 𝑛𝑝𝑜𝑝) 

%𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑜𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑝𝑜𝑝(𝑖𝑡, ) = 𝑝𝑜𝑝(1) 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠(𝑖𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠(1) 

%𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 

𝐷𝑖𝑠𝑝 ([′𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛′𝑛𝑢𝑚2𝑠𝑡𝑟(𝑖𝑡)′: 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 = ′𝑛𝑢𝑚2𝑠𝑡𝑟(𝑏𝑒𝑠𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠(𝑖𝑡) 

𝐼𝑓 𝑖𝑡 == 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘; 

𝐸𝑛𝑑 

MATLAB tarafından genetik algoritmanın kodunun bir parçası: 

Aşağıdaki tabloya göre µ parametresi için sonuç formülüne göre: 𝜇 = ∑ 𝜇𝑖𝑘
𝑖=1  Tablo 2'ye göre µ değer-

lerinin 𝑘 =  5 için daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle 𝑓 = 1 𝜇 ⁄ formül numarasına göre 

𝑓′nin değeri küçüktür ve en iyi küme sayısı 5'tir. Tablo 3: Farklı küme sayılarına sahip µ için elde edilen 

değerler yeralmaktadır: 

                         



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 
 

41 

Tablo 3: Farklı küme sayılarına sahip µ için elde edilen değerler 

Çalıştırma süreleri Küme sayısı -3 Küme sayısı -5 

1 212.12 876.87 

2 198.42 857.57 

3 219.09 843.98 

4 205.68 869.69 

 

Küme analizi: 

Şimdi müşteri değerini yenilik (𝑅) tekrarlama (𝐹) parasal değer (𝑀) kriterlerine göre ölçüyorum. 

Son müşteri yönlendirmesi kriteri müşterinin bankaya en son ne zaman başvurduğunu gösterir. Bu de-

ğişkenin değeri 0 ile 365 arasındadır, yani 365 puan, yani müşterinin yakın zamanda bankaya başvur-

duğu anlamına gelir. 

𝑅(𝑐𝑖) =
𝑄𝑅 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝑅

𝑄𝑀𝑎𝑥
𝑅 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝑅  

R değeri her müşteri için hesaplanır. Son 1 yıl içinde müşteri yönlendirmelerinin tekrar sayısı bu değiş-

kenin 0 𝑖𝑙𝑒 30 arasında olduğunu ve denklemi kullanarak: 

𝑅(𝑐𝑖) =
𝑄𝐹 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝐹

𝑄𝑀𝑎𝑥
𝐹 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝐹  

Dönem sonunda kalan her müşteri için 𝐹 değeri dikkate alınır: 

𝑀(𝑐𝑖) =
𝑄𝑀 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝑀

𝑄𝑀𝑎𝑥
𝑀 − 𝑄𝑀𝑖𝑛

𝑀  

𝑀 değeri her müşteri için hesaplanır. Daha sonra kümelerin değeri hesaplanır. 

Referansların tekrarlanmasının önemi nedeniyle 0,5 kabul edilir. Denklemlere göre: 

𝑅(𝑂𝑛) =
∑ 𝑅(𝑐𝑖)𝑐𝑖⊂𝑂𝑛

||𝑂𝑛||
 

𝐹(𝑂𝑛) =
∑ 𝐹(𝑐𝑖)𝑐𝑖⊂𝑂𝑛

||𝑂𝑛||
 

𝑀(𝑂𝑛) =
∑ 𝑀(𝑐𝑖)𝑐𝑖⊂𝑂𝑛

||𝑂𝑛||
 

Son zamanlarda müşteri ziyareti, her küme için parasal değerin tekrarı belirlenir. Sonra denklemi kulla-

narak: 

𝑉(𝑄𝑛) = 𝑊𝑅 ∗ 𝑅(𝑂𝑛) + 𝑊𝐹 ∗ 𝐹(𝑂𝑛) + 𝑤𝑀 ∗ 𝑀(𝑂𝑛) 

Aylık kullanım gibi zaman verileri incelenebilir. Ancak ortalama üç aylık kullanımlarındaki değişimin 

hesaplanması ve tahmin olarak kullanılması önerilmektedir. Çağrı sayısı ve ortalama çağrı sayısındaki 
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değişim gibi diğer bazı faktörler iyi göstergelerdir. Ters dönüşü tahmin etmek için birkaç farklı teknik 

kullanılmıştır. Ancak en ünlüleri şunlardır: 

 •Karar ağacı 

•Nöral ağlar 

 •gerileme 

Ters tahmin modeli, tüm müşteri tabanını veya özellikle bir kısmını geliştirebilir. Birkaç model oluştu-

rulması ve daha iyi veri madenciliği sonuçları ile birleştirilmesi önerilmiştir. 

Veri madenciliği modeli bakım sürecinde uygulanmalıdır. Destek sistemlerine herhangi bir yeni yatırım 

yapılmadan bu yaklaşım, müşteriyi elde tutmada temel iyileştirmeler sağlar. Bununla birlikte, teknolojik 

araçlar sapmaları tespit etmek için önemli olsa da, yine de yeterli değiller. Organizasyondan ayrılmak 

isteyen müşterilere odaklanarak uygun bir bakım stratejisi geliştirmek çok önemlidir. 

 

Şekil 3. Veriler normal davranışa göre nasıl sınıflandırılır 

Kötüye kullanımı tespit etme yönteminden farklı olarak anormallikleri tespit etme yöntemi, önceden 

bilinen çözümlere ve imzalara dayanmaz, ancak mekanizması müşteri davranışının deneyimine ve ana-

lizine dayanır. Analiz edilir ve müşteri tarafından performans geçmişinden farklı bir şekilde yeni bir 

işlem yapılırsa bu işlem dolandırıcılık olarak tanımlanabilir ancak bu mekanizma dolandırıcılığın büyük 

bir bölümünü kapsar. Ve bazı açılardan kötüye kullanım tespit yöntemine göre bir avantaj olarak kabul 

edilebilir, ancak herhangi bir sapmayı saldırı olarak algılayabildiği için doğruluğu düşüktür ve aynı za-

manda normal bir müşteri davranışı olarak da hizmet edebilir. Bir sahtekarlık olarak kabul edin. 

Üç genel anomali yöntemi vardır: 

1 )Nokta anormallikleri11): Bireysel böbrekleri ifade eder Şekil 1'e göre, norm dışındaki noktalar, O1 ve 

O2 noktaları gibi bu tiptedir. 

2 )Metin anormallikleri12): Bu tür anomali de denir. Geçmişi olan tüm bireysel veriler bu tür anomali 

olarak kabul edilir. Şekil 2'de belirtilen noktalar bu tür anomalidir. 

                                                            
11 Points Anomalies  
12Contextual Anomalies  
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Şekil 4. Metin anormalliği 

3 )Büyük anormallikler13): 

Bir veri kümesi birlikte sıra dışı olduğunda, tek bir veri bir anormallik olarak kabul edilmediğinde, o 

zaman büyük bir anormallik yaşarız. Sekil 3, bu tür bir anormallik örneğini gösterir. 

 

Şekil 5. Kütle anormalliği 

Anormallik tespit yönteminin avantajı, sisteme yönelik yeni saldırıları tespit etmenin mümkün olmasıdır 

ve bu, kullanıcının mevcut davranışının, kullanıcının geçmiş performans geçmişinin istatistiksel modeli 

ile karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Sen de bağlı değilsin. Bununla birlikte, bu yaklaşımın de-

zavantajları vardır ve bu, yüksek yanlış alarm olasılığıdır, bu da bazen meşru ve hatta anormal eylemle-

rin bir çelişki olarak görülebileceği anlamına gelir. Bu yaklaşımın bir sonraki dezavantajı, bu yöntemde 

bir kullanıcının karakteristiğinin istatistiksel olarak ölçülmesinin kademeli olarak öğrenilebilmesidir; bu 

nedenle dolandırıcıların, gayri meşru saldırılarını normal bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için belirli 

bir süre içinde bu sistemler üzerinde eğitilebilmesidir. Bu yöntemde belirli bir saldırı türünü tespit etmek 

de mümkün değildir. Aynı zamanda, her kullanıcının geçmişini ve tarihsel etkisini koruma ihtiyacı ne-

deniyle, anomali tespit yöntemi hesaplama açısından çok pahalı bir yöntem olarak kabul edilmektedir.  

Dolandırıcılık tespit tekniği14: 

Anormallik tespiti ve kötüye kullanım tespiti yaklaşımına göre, dolandırıcılığı tespit etmek için birkaç 

teknik tasarlanmış ve uygulanmıştır, bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

Uzman sistem: 

Uzman sistemler, problem çözme ve çözüm sunma bakış açısıyla zengin bilginin bazı alanlarında sunma 

ve muhakeme yeteneğine sahip hesaplama sistemleri olarak tanımlanır. 

Uzman sistem detektörleri, bilgiyi hukuk formunda kodlar, yani kanunla ne olacağını ve sonra ne ola-

cağını belirlerler. 

                                                            
13  Conditional Anomalies 
14 Conditional Anomalies 
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Örneğin, SRI tarafından uygulanan NIDES sistemi, kullanıcı aktivitesini çevrimiçi olarak izleyerek 

cümleleri tanımlamak için uzman bir sistem yaklaşımı kullanır. 

SONUÇ 

Suiistimaline tespiti ve anormalliklerin tespiti yöntemlerinde dolandırıcılığın tespiti ile ilgili çalışma-

larda ifade edilenlerden, suiistimali tespit etme yaklaşımına dayalı tekniklerin; Zaten bilinen ve imzaya 

dayalı olarak müşterilerin mevcut davranışları incelenebilir Doğal olarak, müşterilerin önceki davranış-

larının tam olarak bilinmesi nedeniyle, bu yöntemde dolandırıcılık tespitinin doğruluğu çok yüksektir. 

Bu, yalnızca en az bir kez meydana gelen veya dolandırıcılık tespit sistemine gönderilen dolandırıcılık-

ların tespit edilip kontrol edildiği anlamına gelir. 

Aksine, anormallik tespitine dayalı yaklaşımlar müşterinin gelecekteki davranışını tahmin etmeye çalışır 

ve sırayla davranışının geçmişini inceler. Bu tür yöntemlerde yön için sabit kurallar tanımlanmaz, nor-

mal davranış ve Normal müşteriye dolandırıcılık tespit sistemi öğretilir ve bu sistemden herhangi bir 

sapmanın dolandırıcılık olduğu varsayılır. 

Müşterilerin normal davranışlarını tespit etmek için müşteri işlemlerinin geçmişi kullanılır ve normal 

davranışı dikkate alınır. Bu yöntem kötüye kullanım yaklaşımına göre çok doğru değildir ve normal 

işlemlerin hileli olduğu varsayılabilir. Dolayısıyla bu yöntemin doğruluğu kötüye kullanım yaklaşımın-

dan çok daha azdır, ancak bu yöntemin avantajı daha geniş bir saldırı yelpazesini ve yasadışı işlemleri 

kapsaması ve görünmeyen dolandırıcılığı tahmin etme imkânı da bu yöntemin avantajlarından biridir. 

Genel olarak ticari sistemlerde hem kötüye kullanım hem de yanlış uygulama tespit yöntemlerini içeren 

hibrit sistemler performans açısından en iyi sonuçlara sahiptir. Bu nedenle uygulanan sistemler, bu iki 

yaklaşımı bir araya getirerek ek olarak Yüksek doğrulukla, müşteri davranışını tahmin edebilir ve anor-

mal davranışların neden olduğu dolandırıcılıkları belirleyebilir. 

Teknik tartışmanın yanı sıra, burada bankaların, finans ve kredi kuruluşlarının finansal hizmetlerinin 

elektronik olarak ülkede artması ve elektronik bankacılık hizmetlerinin kullanıcılarının jenerasyonunum 

artması nedeniyle; Dolandırıcıların ve e-bankacılığın e-bankacılığa yaklaşımı da artıyor. Böylelikle pek 

çok endişeye neden olmuş ve çok ilgi çekmiştir. Elbette, mali dolandırıcılık tespiti alanında da önemli 

değişikliklere tanık olunmuştur. Özellikle, veri madenciliği finans dünyasında yaygın bir ilgi gördü ve 

artan bir popülerlik kazandı. Veri madenciliğinin başarılı uygulamaları rapor edilmiş ve araştırmalar 

veri madenciliğinin Ve profesyonellik arttı. Profesyonel muhasebe kuruluşları da veri madenciliğini 

yeni yüzyıl için önemli bir teknoloji olarak kabul ettiler [45]. Finansal dolandırıcılığı tespit etmek için 

kullanılan ana yöntemler lojistik regresyon modelleri, sinir ağları ve ağlardır. Bayesci çıkarım ve karar 

ağaçlarının tümü, dolandırıcılık verilerini algılama ve sınıflandırmada içsel sorunlara önemli çözümler 

sunar. 

Veri madenciliği tekniklerini kurumsal finansal tablolardan çıkarılan finansal oranlara ve diğer mevcut 

bilgilere uygulamak, denetçilerin dolandırıcılığı tespit etmelerine yardımcı olabilir, böylece bu analiz-

lerin sonuçlarını bir uyarı işareti olarak kullanabilirler. Mali tablo dolandırıcılığının olası oluşumu Mali 

tablo dolandırıcılık göstergeleri mali tablo dolandırıcılığının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Ayrıca, farklı endüstrilerdeki dolandırıcılık ve sahtekarlık alkollerinin türleri zaman içinde değişmiştir. 

Hile planlarının nasıl geliştiğini anlamak da önemlidir. Bu alandaki araştırmalar, daha güçlü iş süreçle-

rinin yanı sıra dolandırıcılık yönetimi / önleme / tespit için uyarlanabilir dolandırıcılık tespit mekaniz-

maları geliştirmek için yararlı olan önemli sonuçlara sahip olabilir. 
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Teklifler 

1 .Yöneticilerin veri madenciliği teknolojisi ve faydaları hakkındaki bilgilerini artırmak 

2 .Entegre bilgi altyapısının ve normal veri tabanının varlığı 

3 .Veri tabanı programcıları, bankanın yeni teknolojiyi uygulamak için gerekli bazı bilgilere ihtiyaç 

duyduğunun farkındadır 

4 .Veri tabanı alanındaki tüm bilgilerin kaydını tamamlayın 

5 .Yöneticilerin değerlendirmenin karlılığı konusundaki farkındalığını artırmak 

6 .Performans kalitesi sorunlarına ve organizasyon el bir pozisyon için yönetimin nasıl seçileceğine 

dikkat etmek 

7. Müşteri anket kurslarını artırın ve müşteri istek ve ihtiyaçlarına saygı gösterin. 
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PANDEMİ (COVID 19) SÜRECİNDE EKONOMİNİN TÜRKİYE YANSIMASI 

Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2 

1Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 
2Trakya Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye 

Öz: 2019 yılı sonlarında başlayan COVID 19 salgın süreci, başta Türkiye olmak üzere global bir dünya 

sağlık sorunu haline gelmiştir. Hızla yayılması nedeni ile toplum ve bireyleri birçok farklı açıdan olum-

suz anlamda etkilemektedir. Halen devam eden bu sorun birçok dünya ülkesini sağlık sorunları başta 

olmak üzere birçok açıdan olumsuz etkisi altına almıştır. Biz bu çalışmada pandemi sürecinde ekonomik 

olumsuzluğun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini USD ve EURO döviz kuru rakamları ile incele-

meye çalıştık. Çalışmada kullandığımız veri olarak pandemi dönemi ve öncesindeki döviz kuru verile-

rini karşılaştırmak koşulu ile analiz ettik. Uygulama ve analizde TCMB ve TUİK in web sitesinde ya-

yınlamış olduğu verileri kullanarak sonuca ulaşmaya çalıştık. Çalışmanın uygulama/analiz kısmında 

farklı istatistik ve analiz yöntemlerini kullandık.  Elde edilen veri ve analiz sonrasında COVID 19 pan-

demi süreci USD ve EURO döviz kuru üzerinde önemli bir etki oluşturmuş ve ekonomik anlamda olum-

suzluk yaşanmasına neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Döviz, Kur, Ekonomi, Etki 

 

GİRİŞ  

Küresel bir sorun haline gelen COVID 19 krizi başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ekonomisini 

derinden sarsmış ve ülkelerin geleceğe yönelik ekonomilerini tehdit altına almıştır.15 Pandemi süreci 

hem ekonomik hayatı hem de ekonominin yönetimini işlemez hale getirmekle birlikte dünya ticari ha-

yatını olumsuz anlamda derinden etkilemiştir. Koranavirüs nedeni ile olumsuz etkilenen ekonomilerin 

düzelmesi ve yeniden sistemli bir hale gelmesi uzunca bir süreye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 16 

COVID 19 pandemi döneminde döviz kurları üzerindeki hızlı yükseliş ve ticari hayatı olumsuz etkile-

mekle birlikte piyasaların seyrini de değiştirmiştir. 17 

VERİLERİN SEÇİMİ  

Bu çalışmada Covid pandemisinin ekonomi üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma için TCMB ve 

TUİK web sitelerinden elde edilen Enflasyon, Faiz oranları ve USD & EURO Döviz kuru rakamları 

kullanılmıştır.  

KAPSAM 

Bu araştırmada 2018 – 2020 Ekim dönemleri arası aylık toplam 34 döneme ait veri incelenmiştir. Veriler 

TCMB ve TUİK web sitelerinden derlenmiştir.  

ANALİZ ve BULGULAR  

Bu analizde Eviews 8 ve PASW 18 yazılımları kullanılmıştır.  

                                                            
15 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/pandemi-sonrasi-dunya-ve-ekonominin-gelecegi/1898368 
16 https://fikirturu.com/ekonomi/ekonomide-pandemi-etkisi-buyuk-buhrana-hazir-olun/ 
17 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/zeynel-balci/piyasalarda-pandemi-tedirginligi-41651063 
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Temel istatistikler değişkenler hakkında özet bilgi edinebilmek amacıyla kullanılmıştır. Birim kök ana-

lizi değişkenlerin birim köke sahip olup olmadıklarını dolayısıyla uzun dönemli analizlerde kullanılabi-

leceğini test etmek için kullanılmıştır. Korelasyon analizi değişkenler arasındaki temel ilişkinin ve kuv-

vetinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Granger Nedensellik analizi değişkenler arasındaki ilişkinin yö-

nünü belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Regresyon analizi bağımlı değişken ile bağımsız değişken ara-

sındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünün belirlenmesi için kullanılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 

anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.  

DEĞİŞKEN AÇIKLAMALARI 

usdrate DOLAR KURU TCMB Dolar Kuru 

eurrate EURO KURU TCMB Euro Kuru 

intrate FAİZ ORANI TCMB Faiz Oranı 

infrate ENFLASYON ORANI TUİK Enflasyon Oranı 

TEMEL İSTATİSTİKLER 

TUİK ve TCMB’den elde edilen döviz fiyatları, faiz ve enflasyon ile ilgili istatistiklere göre; 

 Yapılan grafik analizlerine göre, 2018 yıl başına göre, 2020 Ekim ayında dolar kuru %108, Euro 

kuru %101 oranında artmıştır. 2020 Ekim ayı, döviz kurunun en yüksek olduğu aydır. Covid pandemi-

sinin başladığı Mart ayından, Ekim ayına dolar kuru %25, Euro kuru %33 artmıştır.  

 2018 yıl başına göre, 2020 Ekim ayında faiz oranı %11 azalmış, Enflasyon oranı %14 oranında 

artmıştır. 2018 Ekim ayı, faiz ve enflasyonun en yüksek olduğu aylardır. Covid pandemisinin başladığı 

Mart ayından, Ekim ayına faiz oranı %28 artarken, enflasyon oranı aynı kalmıştır. 
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KORELASYON ANALİZİ 

Döviz kuru ile faiz ve enflasyon arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. 

 Dolar kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü orta derecede bir ilişki 

 Euro kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü orta derecede bir ilişki 

 Dolar kuru ile Tüfe endeksi arasında ters yönlü zayıf derecede bir ilişki 

 Euro kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü zayıf derecede bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 Faiz ile Tüfe arasında aynı yönlü çok kuvvetli bir ilişki olduğu bulunmuştur.  
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Correlations 

  USD EUR FAIZ TÜFE 

USD 

Pearson Correlation 1 ,985 -,241 -,053 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,169 ,768 

N 34 34 34 34 

EUR 

Pearson Correlation ,985 1 -,227 -,068 

Sig. (2-tailed) ,000   ,197 ,704 

N 34 34 34 34 

FAIZ 

Pearson Correlation -,241 -,227 1 ,870 

Sig. (2-tailed) ,169 ,197   ,000 

N 34 34 34 34 

TÜFE 

Pearson Correlation -,053 -,068 ,870 1 

Sig. (2-tailed) ,768 ,704 ,000   

N 34 34 34 34 

 

BİRİM KÖK ANALİZİ 

Döviz, faiz ve enflasyon endekslerine ait birim kök araştırması ADF analizi ile incelenmiştir. Birim kök 

analizi verilerin dönemler arasında değişkenlik gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılmakta-

dır. Birim kök içermeyen zaman serilerinin uzun dönemli veri analizlerinde güvenli bir şekilde kullanı-

labileceği belirtilmektedir. Temel Hipotez serinin birim kök içerdiğini belirtmektedir.  

Yapılan birim kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden büyük olması sebe-

biyle H0 hipotezi kabul edilmemektedir. Dolayısıyla değişkenlerin birim kök içermediği bundan dolayı 

da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. 
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Group unit root test: Summary   

Series: USDRATE, EURRATE, INTRATE, INFRATE 

Sample: 2018M01 2020M10  

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags 

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.27417  0.3920  4  127 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-

stat   0.55724  0.7113  4  127 

ADF - Fisher Chi-square  4.52940  0.8065  4  127 

PP - Fisher Chi-square  4.38769  0.8206  4  132 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

Döviz kurları, faiz ve enflasyon endekslerine ait değişkenler arası nedensellik araştırması Granger testi 

ile incelenmiştir. Temel Hipotez iki seri arasında nedensellik olmadığını belirtmektedir. 

Analiz sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

 Faiz oranı, dolar kurunun bir nedenidir.  

 Enflasyon oranı, dolar kurunun bir nedenidir.  

 Faiz oranı, euro kurunun bir nedenidir.  

 Enflasyon oranı, euro kurunun bir nedenidir.  

 Faiz oranı, enflasyon oranının bir nedenidir.  
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Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 2018M01 2020M10 

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     EURRATE does not Granger Cause 

USDRATE  32  0.21823 0.8053 

 USDRATE does not Granger Cause EURRATE  0.47782 0.6253 

    
     INTRATE does not Granger Cause 

USDRATE  32  2.31640 0.0048 

 USDRATE does not Granger Cause INTRATE  0.62949 0.5405 

    
     INFRATE does not Granger Cause 

USDRATE  32  2.22531 0.0098 

 USDRATE does not Granger Cause INFRATE  2.19047 0.1313 

    
     INTRATE does not Granger Cause EUR-

RATE  32  2.41412 0.0006 

 EURRATE does not Granger Cause INTRATE  0.44463 0.6457 

    
     INFRATE does not Granger Cause EUR-

RATE  32  2.21685 0.0064 

 EURRATE does not Granger Cause INFRATE  1.70744 0.2003 

    
     INFRATE does not Granger Cause INT-

RATE  32  1.77456 0.1888 

 INTRATE does not Granger Cause INFRATE  0.63387 0.0082 

    
     

COVID’İN DÖVİZ, FAİZ VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Döviz kurları, faiz ve enflasyon endekslerine ait değişkenler üzerinde Covid pandemisinin etkisinin olup 

olmadığı Chow Breakpoint testi ile belirlenecektir. Temel Hipotez Covid döneminin etkili olmadığını 

belirtmektedir. 

Analiz sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  
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DOLAR KURU ÜZERİNDE COVİD ETKİSİ 

Dolar kuru üzerindeki Covid etkisini belirlemek için Mart öncesi ve sonrası dönemler arasındaki fark 

incelenerek, Mart 2020 döneminde bir kırılma olup olmadığı Chow Breakpoint testi ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul 

edilmemektedir.  

Covid öncesi ve sonrası dönem arasında dolar kuru üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

Chow Breakpoint Test: 2020M03   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 2018M01 2020M10  

     
     F-statistic 7.978034  Prob. F(1,32) 0.0081 

Log likelihood ratio 7.568205  Prob. Chi-Square(1) 0.0059 

Wald Statistic  7.978034  Prob. Chi-Square(1) 0.0047 

     
      

EURO KURU ÜZERİNDE COVİD ETKİSİ 

Euro kuru üzerindeki Covid etkisini belirlemek için Mart öncesi ve sonrası dönemler arasındaki fark 

incelenerek, Mart 2020 döneminde bir kırılma olup olmadığı Chow Breakpoint testi ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul 

edilmemektedir.  

Covid öncesi ve sonrası dönem arasında Euro kuru üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

Chow Breakpoint Test: 2020M03   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 2018M01 2020M10  

     
     F-statistic 6.666905  Prob. F(1,32) 0.0146 

Log likelihood ratio 6.434438  Prob. Chi-Square(1) 0.0112 

Wald Statistic  6.666905  Prob. Chi-Square(1) 0.0098 
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FAİZ ÜZERİNDE COVİD ETKİSİ 

Faiz üzerindeki Covid etkisini belirlemek için Mart öncesi ve sonrası dönemler arasındaki fark incele-

nerek, Mart 2020 döneminde bir kırılma olup olmadığı Chow Breakpoint testi ile belirlenmeye çalışıl-

mıştır. Probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul edil-

memektedir.  

Covid öncesi ve sonrası dönem arasında Faiz üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

Chow Breakpoint Test: 2020M03   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 2018M01 2020M10  

     
     F-statistic 13.92891  Prob. F(1,32) 0.0007 

Log likelihood ratio 12.28620  Prob. Chi-Square(1) 0.0005 

Wald Statistic  13.92891  Prob. Chi-Square(1) 0.0002 

     
      

ENFLASYON ÜZERİNDE COVİD ETKİSİ 

Enflasyon üzerindeki Covid etkisini belirlemek için Mart öncesi ve sonrası dönemler arasındaki fark 

incelenerek, Mart 2020 döneminde bir kırılma olup olmadığı Chow Breakpoint testi ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul 

edilmemektedir.  

Covid öncesi ve sonrası dönem arasında enflasyon üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

Chow Breakpoint Test: 2020M03   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 2018M01 2020M10  

     
     F-statistic 10.20988  Prob. F(1,32) 0.0031 

Log likelihood ratio 9.415227  Prob. Chi-Square(1) 0.0022 

Wald Statistic  10.20988  Prob. Chi-Square(1) 0.0014 

     
      

REGRESYON ANALİZİ 

Regresyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ve bağımsız değişkenin bağımlı değiş-

keni ne derecede etkilediğini belirlemektedir.  

- Faiz oranındaki bir birimlik artış dolar kurunda 0,189 birim düşüşe neden olmaktadır. 
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- Enflasyon oranındaki bir birimlik artış dolar kurunda 0,543 birim artışa neden olmaktadır. 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN-

LER 

KLASİK MODEL 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: 

DOLAR KURU 

FAİZ ORANI -0,189 

ENFLASYON ORANI 0,543 

Belirlilik Katsayısı 0.58 

 

    KLASİK MODEL 

    BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: DOLAR KURU 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKENLER 
KATSAYI Test edilen hipotez 

Beklenen 

İşaret 
Sonuç 

İstatistiki Anlam-

lılık 

FAİZ ORANI -0,189 
 Faiz oranı arttıkça döviz 

kurunun değeri düşer  
- 

Değişkenin işareti 

beklenen sonucu ver-

mektedir. 

0.05 önem düzey-

inde istatistiki 

olarak anlamlıdır. 

ENFLASYON 

ORANI 
0.543 

 Enflasyon oranı arttıkça 

döviz kurunun değeri 

yükselir  

+ 

Değişkenin işareti 

beklenen sonucu ver-

mektedir. 

0.05 önem düzey-

inde istatistiki 

olarak anlamlıdır. 

 

- Faiz oranındaki bir birimlik artış euro kurunda 0,183 birim düşüşe neden olmaktadır. 

- Enflasyon oranındaki bir birimlik artış euro kurunda 0,588 birim artışa neden olmaktadır. 

 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN-

LER 

KLASİK MODEL 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: 

EURO KURU 

FAİZ ORANI -0,183 

ENFLASYON ORANI 0,588 

Belirlilik Katsayısı 0.64 
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    KLASİK MODEL 

    BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: EURO KURU 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKENLER 
KATSAYI Test edilen hipotez 

Beklenen 

İşaret 
Sonuç 

İstatistiki Anlam-

lılık 

FAİZ ORANI -0,183 

 Faiz oranı arttıkça 

döviz kurunun 

değeri düşer  

- 

Değişkenin işareti 

beklenen sonucu 

vermektedir. 

0.05 önem düzey-

inde istatistiki 

olarak anlamlıdır. 

ENFLASYON 

ORANI 
0.588 

 Enflasyon oranı 

arttıkça döviz ku-

runun değeri 

yükselir  

+ 

Değişkenin işareti 

beklenen sonucu 

vermektedir. 

0.05 önem düzey-

inde istatistiki 

olarak anlamlıdır. 

 

SONUÇ 

Korelasyon analizinin sonuçları şu şekildedir; 

 Dolar kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü orta derecede bir ilişki 

 Euro kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü orta derecede bir ilişki 

 Dolar kuru ile Tüfe endeksi arasında ters yönlü zayıf derecede bir ilişki 

 Euro kuru ile Faiz endeksi arasında ters yönlü zayıf derecede bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 Faiz ile Tüfe arasında aynı yönlü çok kuvvetli bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Nedensellik analizinin sonuçları şu şekildedir; 

 Faiz oranı, dolar kurunun bir nedenidir.  

 Enflasyon oranı, dolar kurunun bir nedenidir.  

 Faiz oranı, euro kurunun bir nedenidir.  

 Enflasyon oranı, euro kurunun bir nedenidir.  

 Faiz oranı, enflasyon oranının bir nedenidir.  

Chow Kırılma testinin sonuçları şu şekildedir.  

 Covid öncesi ve sonrası dönem arasında dolar kuru üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmakta-

dır.  

 Covid öncesi ve sonrası dönem arasında Euro kuru üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

 Covid öncesi ve sonrası dönem arasında Faiz üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

 Covid öncesi ve sonrası dönem arasında enflasyon üzerinde istatistiksel bir farklılık bulunmaktadır.  

Regresyon analizinin sonuçları şu şekildedir; 

 Faiz oranındaki bir birimlik artış dolar kurunda 0,189 birim düşüşe neden olmaktadır. 

 Enflasyon oranındaki bir birimlik artış dolar kurunda 0,543 birim artışa neden olmaktadır. 

 Faiz oranındaki bir birimlik artış euro kurunda 0,183 birim düşüşe neden olmaktadır. 

 Enflasyon oranındaki bir birimlik artış euro kurunda 0,588 birim artışa neden olmaktadır. 
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İNTERNET KAYNAKLARI  

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/pandemi-sonrasi-dunya-ve-ekonominin-gelecegi/1898368 

https://fikirturu.com/ekonomi/ekonomide-pandemi-etkisi-buyuk-buhrana-hazir-olun/ 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/zeynel-balci/piyasalarda-pandemi-tedirginligi-41651063 
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TÜRKİYE’NİN KIRSAL VE ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞ-

TIRMA: APİ TURİZM 

Binali KILIÇ, Emel GÖNENÇ GÜLER 

Türkiye 

Öz: Türkiye coğrafi konumu, tarihi, kültürü, faunası ve florası ile turizm çeşitliliği ve potansiyeli bakı-

mından zengin bir ülkedir. Bu zenginlik alternatif turizmin çeşitlenmesine neden olmuştur. Alternatif 

turizm hareketlerinden biri olan kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte destinasyonların kırsal kalkınma 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için çaba sarf etmeleri beklenmektedir. Burada önemli olan alternatif tu-

rizm kaynaklarına sahip destinasyonun kırsal turizm arz potansiyelinin bilincinde olması ve etkili bir 

lobi ve pazarlama çalışmasına katılmasıdır. Alternatif turizm; kırsal turizm, yayla turizmi, çiftlik tu-

rizmi, agro-turizm, yürüyüş, dağcılık, doğa turizmi, doğal yaşam incelemesi gibi birçok faaliyeti kapsa-

maktadır. Arıcılık turizmi (Api turizm) de son yıllarda dikkat çeken alternatif turizm hareketlerinden 

birisidir. Arıcılık turizmi ise arıcılık ile ilgili etkinlikler olup hem bölgesel kalkınmaya olumlu yönde 

etki eden hem de arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere ek gelir sağlayan, hem de turistlere farklı deneyimler 

kazandıran bir turizm türüdür. Arı ürünleri sağlık turizmi alanında da kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, dünyada kırsal kalkınma açısından ve alternatif turizm içerisinde payı gittikçe önemli bir şekilde 

artan Api turizminin (arıcılık turizmi) Türkiye’de gerçekleştirilmesi için gerekli olan etkinliklerin ger-

çekleşme düzeyi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin 81 ilde örgütlenmiş olan arı ve arıcıların 

temsil edildiği tek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) il baş-

kanlarına yönelik yapılmıştır. Çalışmada, Türkiye’nin Api turizm potansiyelinin mevcut durumu araştı-

rılmış ve ileriye dönük çalışmalar konusunda öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Alternatif Turizm, Kırsal Turizm, Arıcılık, Api Turizm  
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PANDEMİ (COVID 19) SÜRECİNDE EKONOMİNİN TÜRKİYE YANSIMASI 

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ 

Türkiye 

Öz: 2019 yılı sonlarında başlayan COVID 19 salgın süreci, başta Türkiye olmak üzere global bir dünya 

sağlık sorunu haline gelmiştir. Hızla yayılması nedeni ile toplum ve bireyleri birçok farklı açıdan olum-

suz anlamda etkilemektedir. Halen devam eden bu sorun birçok dünya ülkesini sağlık sorunları başta 

olmak üzere birçok açıdan olumsuz etkisi altına almıştır. Biz bu çalışmada pandemi sürecinde ekonomik 

olumsuzluğun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini USD ve EURO döviz kuru rakamları ile incele-

meye çalıştık. Çalışmada kullandığımız veri olarak pandemi dönemi ve öncesindeki döviz kuru verile-

rini karşılaştırmak koşulu ile analiz ettik. Uygulama ve analizde TCMB ve TUİK in web sitesinde ya-

yınlamış olduğu verileri kullanarak sonuca ulaşmaya çalıştık. Çalışmanın uygulama/analiz kısmında 

farklı istatistik ve analiz yöntemlerini kullandık.  Elde edilen veri ve analiz sonrasında COVID 19 pan-

demi süreci USD ve EURO döviz kuru üzerinde önemli bir etki oluşturmuş ve ekonomik anlamda olum-

suzluk yaşanmasına neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Döviz, Kur, Ekonomi, Etki 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0' A YÖNELİK TUTUM-

LARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSITESI 

ÖRNEĞİ) 

Necla YAŞAR, Ali Serdar YÜCEL 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada Spor bilimlerinde öğrenim 

gören öğrencilerin Endüstri 4.0’a karşı tutumlarının teknoloji kabul modeliyle incelenmesi 

amaçlanmıştır. Spor Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin Endüstri 4.0’a yönelik 

tutumlarının Teknoloji Kabul Modeliyle incelenmesi için Torun vd. (2018)’in çalışmasında 

kullandığı ve  Turan (2011) Tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ölçek kullanılmıştır. 

Çalışmanın evreni; elazığ ili fırat üniversitesi Spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte 

olan öğrenciler (n=1535) oluşturmaktadır. Örneklemini ise; Random yöntemiyle seçilen (450) 

kişi oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin Endüstri 4.0’a karşı tutumları TKM ölçeği ile 

incelenmiştir. Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu ölçeğin kabul edilebilir uyum indeksi 

değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Yem modelindeki alt değişkenlerin de 

birbirleriyle uyumlu olduğu Modele ait yol kat sayılarının tümünün 0.001 düzeyinde pozitif 

yönde anlamlı olduğu görülmüştür. Diğer çözümlemelerde ise; frekans, yüzde, independent t-

test, one way anova, testleri yapılmıştır.  Araştırma da Spor Bilimleri Öğrencilerinin, Endüstri 

4.0’a yönelik olumlu tutumlarının olduğu belirlenmiş olup, yapılan t-testi sonuçlarına 

bakıldığında cinsiyet değişkeni ile algılanan fayda ve kullanıma yönelik niyet boyutlarında 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Spor Endüstrisi, Spor Teknolojileri  
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VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİNİN ELEKTRONİK BANKACILIKTA FİNANSAL DO-

LANDIRICILIKLARIN TESPİT EDİLMESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Solmaz APAK, Farshad GANJİ 

Türkiye 

Öz: Günümüzde veri, iletişim, üretim, sigorta, kredi kartı ve bankacılık gibi tüm sektörlerdeki mikro 

veya makro endüstri türü ne olursa olsun, çoğu şirketin iş sürecinin atan kalbi olarak kabul edilmektedir. 

E-ticaret ve bu tür kurumların muhasebe sisteminin internet üzerinden etkisinin incelendiği bu maka-

lede: Yeni ekonomi, ekonominin küreselleşmesi ve ekonomideki bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygu-

lamalı gelişimi ile yakınsaması sırasında oluşan yeni bir olgudur. Bireyler, şirketler ve hükümetler ara-

sındaki ekonomik ilişkilerde köklü değişiklikler oldu. Depolanan verileri işleyebilen ve elde edilen bil-

gileri kullanıcılara sağlayabilen bir araçtır. Bu bağlamda, birçok kuruluş müşteri ilişkisinin tüm aşama-

larını yönetmeye yardımcı olmak için veri madenciliği kullanmaktadır. Elektronik bankacılığın varlığı, 

işlem bilgilerinin kaydını kolaylaştırır ve bu, nicel yöntemlerin nitel yöntemlerin yerini almasına neden 

olur. Veri madenciliği ve araçlar, banka müşterilerini belirlemek ve onlarla başa çıkmak için uygun 

stratejiler geliştirmek için kullanılır. Ayrıca, mali tablo sahtekarlıkları kamuoyunun, medyanın ve yatı-

rımcıların dikkatini önemli ölçüde çekmiştir ve mali ve parasal kurumlar, dolandırıcıların ve dolandırı-

cıların faaliyetlerini belirlemede eylemi hızlandırmak ve hızlandırmak için umutsuzca çabalamaktadır. 

Anormallik tespit yönteminde, müşteri davranışının geçmişi bir anormallik veya dolandırıcılık olarak 

kaydedilir. Kötüye kullanım yöntemi, belirli müşteri davranışlarına odaklanır ve tam olarak bilinen dav-

ranışları dolandırıcılık olarak varsayar. Yukarıdaki yöntemlerin karşılaştırılması ve buna dayalı meka-

nizmaların nasıl çalıştığını açıklamanın yanı sıra, elektronik bankacılıkta çeşitli dolandırıcılık tespit tek-

nikleri sunulacak ve dolandırıcılığı tespit etmek için kullanılan veri madenciliği yöntemleri, her birinin 

avantajları ve dezavantajları ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dolandırıcılık, Anormalliklerin Tespiti, Kötüye Kullanımın  
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A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PERSPECTIVES OF X AND Y GENERATION 

EMPLOYEES 

Haron BIN GOMBAK 

Malaysia 

Abstract: All through mankind's set of experiences, contrasts between ages have been an acknowledged 

issue. The idea of age; It alludes to bunches conceived, developing, living in a similar time-frame, en-

countering comparable states of a similar age and having regular attributes appropriately. In the present 

business life, people from various ages cooperate in business life, a long way from the financial condi-

tions they originate from. Particularly in the field of wellbeing, where these generational contrasts are 

normal, the high number of X and Y wellbeing laborers, cooperating, and the proficiency, viability, 

achievement and effectiveness of medical care administrations assume a significant function in dealing 

with the contentions emerging from intergenerational contrasts. Toward this path, this investigation is 

significant so as to all the more likely comprehend the people of the X and Y ages, who cooperate in the 

wellbeing area as in numerous business regions, have various attributes, to guarantee harmony in the 

workplace, to discover answers for issues and to offer better types of assistance. In this examination, it 

was planned to explore the comparative and various parts of prosperity/prosocial practices of X and Y 

age medical services laborers. The current investigation was led with the subjective exploration strategy 

and the universe of the examination comprises of fourteen medical services experts, 7 X-age and 7 Y-

age, working in various regions of the wellbeing area. In the investigation, open-finished inquiries were 

posed, which were set up by the analysts and whose legitimacy and dependability were guaranteed 

towards segment questions and parts of prosperity. 

Keywords: Generation, Generation X, Generation Y, Kindness, Behavior, Professional 
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SUSTAINABLE HOTEL PRACTICES: EXAMINING PURCHASING BEHAVIOUR OF DO-

MESTIC TOURISTS 

Danunan KONGPAISARN 

Thailand 

Abstract: In this examination, from the viewpoint of manageable showcasing, the naturally agreeable 

acts of lodgings and the buying conduct of customers towards these applications were researched. The 

point of the exploration is to decide the distinctions as per the segment attributes of the buyers and the 

impact of the economical showcasing rehearses executed by the inns on the recurrence of buying of the 

buyers in a specific timeframe. In accordance with this reason, an aggregate of 807 usable information 

was gotten through vis-à-vis interviews with shoppers remaining at inns working in Berlin with mana-

geable lodging rehearses. Examination information were gathered between May 2018 and September 

2019. As indicated by the exploration results; It has been resolved that there is a contrast between natural 

mindfulness, instruction levels, pay, callings and age gatherings of individuals regarding conduct 

towards buying earth delicate items. The buying conduct of makers fluctuates relying upon their pay 

level and travel recurrence. The spread of feasible inn the board rehearses is significant, particularly 

regarding ensuring the indigenous habitat and assets. To such an extent that these practices watch the 

equilibrium of security use in the socio-social and financial measurement just as in the ecological mea-

surement.  

Keywords: Tourism And Climate, Sustainable Inn Applications, Purchasing Conduct, Sustainable Tou-

rism Marketing 
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MICROFINANCE MARKETING WITHIN THE FINANCE INSTITUTIONS 

Dominik DVOŘÁČEK 

Czech Republic 

Abstract: The serious scene in the Microfinance Banking Industry has emphasized the requirement for 

a compelling push advancement technique in the promoting of bank administrations. Microfinance al-

ludes to making the arrangement of various kinds of little - scale monetary administrations available to 

poor and low-pay individuals with no admittance to money related administrations through the conven-

tional proper administrations budgetary areas. The principal benefits that the MFIs (Microfinance Insti-

tutions) give are similar that ordinary monetary foundations offer to their customers, the main contrast 

is in the scale and technique for administration conveyance. There has been a colossal development in 

the microfinance business for longer than 10 years however there is as yet far to go since it just arrives 

at a little level of its potential market around the world. Microfinancing can be a ground-breaking inst-

rument against destitution, yet it is just when flexibly satisfies the need that needy individuals can dis-

cover out of neediness. Microfinancing has contacted 100 and fifty million people around the world, yet 

90% of the number of inhabitants in the creating scene don't approach formal area monetary administ-

rations. The goal of the examination was to investigate the connection between push advancement sub-

methodologies and the showcasing of bank administrations in the Microfinance banking industry. To 

accomplish the target of the examination, information was gathered utilizing polls from 234 respondents 

who were bank clients/staff. 82 duplicates of the poll were recovered in a useable structure and broke 

down utilizing the Pearson item second relationship investigation. It was uncovered that and push ad-

vancement sub-procedures had a huge relationship with the advertising of the bank's administrations. 

The work at that point suggests that administrators of microfinance banks should improve viability in 

the utilization of push sub-methodology to pick up the certainty of their clients productively.  

Keywords: Pull Promotion, Marketing Of Bank Services, Microfinance Banks 
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INFLATION AND UNEMPLOYMENT DYNAMIC: AN EXAMINATION OF PHILIP'S 

CURVE  

Jannie DU PREEZ 

Central African Republic 

Abstract: This paper analyzes the inflation and unemployment compromise by researching if the first 

Philip's bend suggestion. Monetarists expressed that expansion wherever is a financial marvel, and along 

these lines clarified swelling as far as exorbitant development of the cash flexibly comparative with 

genuine yield. Their view about joblessness fixated on Milton's lasting pay theory. As per the speculation 

(lasting pay theory), a decrease in business and current receipts just influences yield to the degree that 

the foreseen pay decays. No significant endeavor was made by the different ways of thinking to look at 

expansion and joblessness all the while, until the neglected notable work of Philip in 1958. Philip set up 

that a reverse relationship exists among expansion and joblessness, offering to ascend to a compromise 

among swelling and joblessness from strategy position. Different market analysts analyzed the reverse 

relationship as proposed by Philip in the short-run and over the long haul, Philip's bend is vertical. Ola-

David and Oluwastobi (2012) upheld the tradeoff proposed by Philip. The investigation received that 

dispersed slack model in light of the different requests of a mix of the factors in the model which spring 

from 1980 to 2016. The aftereffect of the information investigation shows that a positive and critical 

relationship exists between expansion and joblessness, which offers ascend to a wonder known as 

stagflation. This outcome didn't adjust to the hypothetical desire and thusly refutes the first recommen-

dation on Philip's bend theory in . Given the above finding the paper, thusly, suggests that legislature 

ought to make more work and utilize the individuals, the economy ought to be enhanced as to diminish 

the overdependence on the unstable oil area, the Central Bank should bring down the financing cost and 

control the development of cash flexibly as lift interest in the economy.  

Keywords: Inflation, Unemployment, Philip's Curve Hypothesis 
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IMPACT OF TELEVISION ADVERTISING ON CONSUMER BEHAVIOUR OF SELECTED 

CONSUMER GOODS 

Andries MCLEAN 

Nigeria 

Abstract: TV promoting assumes significant part in business introduction and is a valuable system for 

client fascination. The goal of the investigation was to decide the impact of TV promoting on customer 

support of chosen purchaser merchandise in Edo and Delta States, Nigeria. This examination is secured 

on Uses and Gratifications hypothesis. The essential wellspring of information was embraced in the 

investigation through an exploration instrument of 5-point Likert scale organized surveys. The exami-

nation plan for the investigation was a quantitative study plan. A complete populace of 330 was utilized 

for the examination however an irregular example size of 320 was utilized in the information investiga-

tion with the assistance of measurable strategies, for example, recurrence rate, mean reaction, connec-

tion, and relapse investigation. The theories were tried dependent on the relapse model of the impact of 

TV promoting (fascination, mindfulness, and steadfastness of buyers) of chose purchaser merchandise 

on customer support (deals) in Edo and Delta States, Nigeria. The investigation was electronically con-

veyed utilizing Statistical Packages for the Social Science (SPSS) form 25.0. The discoveries uncovered 

that buyer mindfulness (CW), shopper dependability (CL), and customer fascination (CA) sway empha-

tically on purchaser level of support of quick moving products (CP) in the investigation zone. Of the 

apparent multitude of indicators of buyer level support of quick moving products (CP) in the investiga-

tion region, just customer fascination (CA) and purchaser mindfulness (CW) affected essentially on 

shopper level of support. In any case, purchaser faithfulness (CL) was not factually huge to the customer 

level of support of chosen buyer merchandise (CP) in the examination region. The discoveries show that 

what drives customer level of support of chosen purchaser products (CP) in Edo and Delta States are 

shopper fascination (CA) and level of reliability (CL), in this manner, making a solid remarkable com-

mitment to clarifying buyer level of support of chosen buyer merchandise (CP) in Edo and Delta States 

with by 543.6%, trailed by buyer devotion (73%) and shopper mindfulness (32%). Accordingly, sug-

gested that TV promoting ought to be deliberately utilized by producers and advertisers to reasonably 

draw in more current clients to buy and make buyer dedication for their different brands of chosen 

customer products offered available to be purchased to people in general.  

Keywords: Television Promoting, Consumer Support, Consumer Merchandise 
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DIGITAL MARKETING IN THE AGE OF CUSTOMER RETENTION 

Tidarat SASIPRAPA 

Taiwan 

Abstract: This examination analyzed e-advertising and client maintenance in the friendliness business. 

The issue of how to hold clients in the cordiality business has pulled in much consideration as of late 

taking into account the expanding rate in which clients change from one specialist organization to the 

next. The cordiality business is one of the ventures that has seen expanding exchanging conduct among 

lodging clients. As clients changed starting with one specialist co-op then onto the next, the overall 

revenue of the influenced organization decays. As benefit decreases, it gets hard for the association to 

endure. The examination utilized a relationship review research plan. Information were gotten from 98 

administrators and advertisers of some chose lodgings. An organized survey was utilized as the funda-

mental instrument for information assortment while the speculations were tried utilizing the Spearman 

Rank Order Correlation with the guide of the SPSS 21.0 adaptation. The discoveries uncovered that 

there is a huge connection between advanced advertising and client maintenance in cordiality associati-

ons. The examination likewise found a critical connection between email promoting and client main-

tenance. A critical relationship was similarly found between online media promoting and client main-

tenance. From the above discoveries, it was reasoned that e-promoting altogether improves client main-

tenance in neighborliness associations. In view of the discoveries and end, it was suggested that friend-

liness associations should rehearse e-advertising as it would improve client maintenance and devotion.  

Keywords: E-Advertising, Advanced Showcasing, Email Promoting, Web-Based Media Advertising, 

Client Maintenance  
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INTERNET SHOPPING BEHAVIOR AND EDUCATION IMPACT OF CONSUMERS 

Vasyl Tarasovych SOROKA 

Ukraine 

Abstract: Educated individuals are commonly more educated than uninformed individuals. This exami-

nation analyzed the impact of instruction on web based shopping conduct. Web based shopping has 

gotten exceptionally mainstream in this day and age. This notoriety is about comfort and the moderate 

costs of merchandise and ventures accessible on the web. The examination further expressed that the 

fame additionally secures on the credit only arrangement which centers around the decrease of the uti-

lization of actual cash and expanding the utilization of assorted electronic stages to complete monetary 

exchanges. Because of this ubiquity, the consideration of specialists everywhere on the globe has been 

attracted to inspect the acts of purchasing/selling items/administrations over the web. A significant line 

of center in such assessment has to do with instructive fulfillment. Training here thinks about the mea-

sure of time spent in formal learning in school and the degree of information and accreditation procured. 

Schooling is one variable that is unequivocally connected with internet shopping evaluative standards. 

This will in general recommend that schooling impacts buyer decision of web based shopping. The 

examination utilized overview research plan, and survey was the instrument utilized in gathering infor-

mation. Critical and snowball methods were utilized in choosing the respondents. 400 and 65 (465) 

online customers partook in the investigation. Investigation of Variance (ANOVA) was utilized to test 

the theory at 0.05 level of hugeness. The discoveries uncovered that Education has no huge impact on 

internet shopping conduct (F= 0.804 and P>0.05). It was inferred that however schooling doesn't show 

critical impact on online conduct, legitimate comprehension of customers' instructive contrasts can 

notwithstanding, help online retailers in to target explicit gatherings of buyers and plan suitable adver-

tising techniques to win them. In view of the discoveries, it was suggested that online retailers can use 

about similar technique to drive online deals for both profoundly taught and less instructed clients, yet 

the strategy ought to be firmly checked for little contrasts.  

Keywords: Gender, Online Shopping, Consumer Behavior 
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ECONOMIC GROWTH AND IMPACT OF GROSS DOMESTIC PRODUCTS 

Elís VEIGSSON 

Iceland 

Abstract: This examination analyzed the impact of capital market support on financial development for 

the period 1981 to 2015. The significance of budgetary intermediation on financial development has 

been exemplified in various writing of Finance and Economics. Subsequently, different budgetary fo-

undations in the capital market have been set up for the assembly of assets for public advancement 

through reserve funds and interest in the economy, which is integral for improvement and accomplishing 

the macroeconomic goals of development and full work. Monetary development was proxied by genuine 

Gross Domestic Product while capital market was estimated by market capitalization, private value, 

government stocks and protections, debentures and obligation and all offer value record. Information 

were gathered from Central Bank measurable notice. The strategy utilized was numerous relapses for 

information investigation. The discoveries of the examination show that the capital market has contri-

buted decidedly and altogether to the development of the economy inside the period under investigation. 

The examination thusly, suggests among others, that the administrative specialists of the capital market 

ought to guarantee that strategies pointed toward expanding the operational productivity of the capital 

should be sought after vivaciously. This is important so as to draw in both homegrown and unfamiliar 

speculators to expand the market capitalization and all offer value file.  

Keywords: Capital Market, Financial Development, Private Value, Government Value   
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INCOME INEQUALITY AND RELATION WITH TAX 

Frankie LOLANGO 

Cameroon 

Abstract: Duty strategy assumes noticeable function in the improvement of financial execution of the 

created and creating economies particularly pay imbalance. This investigation inspected the connection 

among tax collection and pay inequality. This study utilized a semi exploratory examination plan. This 

plan is utilized to build up the causal connection between the needy variable and the free factors in 

sociologies. The fundamental wellsprings of information incorporate; World Bank Development Indi-

cators, the Central Bank. The assessment strategies for Ordinary Least Squares (OLS) assessment met-

hod, unit root, Johansen cointegration, and the Error Correction Mechanism (ECM) tests were utilized. 

The examination uncovered that oil benefit charge (PPT), individual annual duty (PIT), and per capita 

pay (PCI) indicated a negative relationship with pay disparity (IEQ) which is in adjustment to monetary 

hypothesis. Organization annual duty (CIT) showed a positive relationship with pay disparity (IEQ) and 

didn't adjust to hypothetical desires. The examination additionally uncovered that all the factors are not 

factually critical. This might be because of defilement, under-expressing of organizations' pays to dodge 

charge, tax avoidance with respect to the rich, and absence of comprehensive development execution of 

the economy. The investigation suggested that: there should be a presentation and legitimate execution 

of an extravagance charge framework where the rich will be made to pay charge burning-through more 

extravagance products than poor people. The income created from the extravagance duty ought to be 

utilized to actualize free instruction and clinical administrations for low-pay workers. What's more, that 

the legislature ought to as an issue of criticalness, accelerate the enactment for and execution of the 

lowest pay permitted by law increment to improve the expectation for everyday comforts of the residents 

and diminish pay imbalance.  

Keywords: Taxation, Income, Inequality, Gini Coefficient, Unit Root, Cointegration   
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RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY PERCEPTION OF CONSUMER OVER VEHICLES 

AND SATISFACTION 

Paek NAM-SEON 

Korea, South 

Abstract: The National Safety Council (NSC) assessed that more than 35,000 individuals kicked the 

bucket in U.S. car crashes. About 3.8 million car accident wounds requiring clinical consideration hap-

pened in 2013, and the quantity of passings was about the equivalent in the course of the most recent 5 

years. The NSC found that item reviews, vehicle fixes, wounds, and passings were because of risky item 

plans or second rate item quality. These insights underscore the test of creating quality vehicles while 

fulfilling clients. The motivation behind this nonexperimental study was to analyze connections among 

item (vehicle) quality, item cost, item security, and customer fulfillment. A very much created transpor-

tation framework assumes a vital function in the improvement of an economy. With the development of 

the transportation framework, the car business is likewise developing, involving a spot in the economy. 

The theories asked the degree to which connections exist between item quality and consumer loyalty 

and if item cost and item wellbeing impact this relationship. The hypothetical establishment remembered 

speculations for item quality and shopper fulfillment related with the expense and security hypotheses, 

for example, item quality and consumer loyalty that are basic factors that can advance positive social 

change. Information were gathered from an irregular example (N = 89) of U.S. car clients and examined 

through basic and numerous straight relapses, which indicated a huge factual connection between item 

quality and consumer loyalty. In any case, neither the item wellbeing nor item cost interceded the con-

nection between item quality and consumer loyalty. Building excellent vehicles prompts less wounds 

and passings related with vehicular mishaps, accordingly advancing positive social change for both U.S. 

car purchasers and venders  

Keywords: Customer Satisfaction, Product Quality, Product Cost, Customer Loyalty, Product Safety 

 



 

 

 


