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Editor’s Introduction
This issue of Ekonomi-tek starts the sixth volume of our journal and contains two papers.
The first paper is by Aslıhan Atabek Demirhan and H. Burcu Gürcihan
Yüncüler, both of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). The
authors examine the relationship between Turkish employment and measures
of uncertainty in the country by means of an estimated panel econometric
model. Information for variables like employment and production comes from
the balance-sheet data from a large sample of Turkish companies, collected by
the CBRT for the 2007-2014 period. Uncertainty measures, on the other hand,
are obtained from tendency surveys, conducted by the CBRT as well, on a
similar sampling of national firms.
Estimated equations reveal a significant negative reaction of employment to
foreign-demand uncertainty. However, no marked effect is seen on employment from production and domestic-demand uncertainty, even though the
latter generally has the correct negative effect. The authors also find that
smaller size and more credit constraints raise sensitivity of firms to uncertainty.
Our second paper in this issue is by Mehmet Ali Soytaş and Damla Durak
Uşar, both of Özyeğin University. The authors explain the sustainability decisions/efforts of firms by examining strategic motives, including competition.
They estimate an Instrumental Variables Probit model with US data for the
1991-2014 period. As for data sources, they rely on the MSCI KLD 400 Social Index database and the Wharton Research Data Services COMPUSTAT
dataset.
They find that competition decreases the likelihood of entry into the “sustainability market,” and strategic motives play a central role in management’s
sustainability decisions.
We look forward to presenting you with additional interesting articles in
our future issues.
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Editörün Sunuşu
Ekonomi-tek‘in bu sayısı dergimizin altıncı cildini başlatmaktadır ve iki
makale içermektedir.
Birinci makalenin yazarları Aslıhan Atabek Demirhan ve H. Burcu Gürcihan
Yüncüler’dir ve her ikisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
mensubudurlar. Yazarlar, Türkiye’deki istihdam ile farklı belirsizlik ölçütleri
arasındaki ilişkiyi bir panel ekonometrik model tahmin ederek incelemişlerdir.
Đstihdam ve üretim gibi değişkenlerin bilgileri, TCMB tarafından yapılan,
büyük sayıda şirketi kapsayan ve 2007-2014 dönemine ilişkin bilanço anketinden elde edilmiştir. Diğer yandan belirsizlik ölçütleri, benzer şirketlere yine
TCMB tarafından uygulanan eğilim anketlerinden sağlanmıştır.
Tahmin edilen denklemler, dış talep belirsizliğinin istihdam üzerinde anlamlı bir olumsuz etkisinin olduğunu göstermektedir. Ancak, üretim ve iç
talep belirsizliğinin istihdam üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmakta,
buna karşılık iç talep belirsizliğinin katsayısı, beklenen olumsuz etkiyi ifade
etmektedir. Yazarlar, küçük ölçekli ve kredi kısıtlarıyla karşılaşan firmaların
belirsizliğe daha duyarlı olduğunu bulmuşlardır.
Bu sayıdaki ikinci makalemiz, her ikisi de Özyeğin Üniversitesi öğretim
üyesi olan Mehmet Ali Soytaş ve Damla Durak Uşar tarafından yazılmıştır.
Yazarlar, şirketlerin sürdürülebilirlik kararlarını/çabalarını, rekabet dahil olmak
üzere stratejik dürtüleri inceleyerek açıklamaktadırlar. ABD için, 1991-2014
dönemi verilerini kullanarak, bir Araç Değişkenli Probit modeli tahmin etmişlerdir. Veriler için “MSCI KLD 400 Social Index” ve “Wharton Research
Data Services COMPUSTAT” veri tabanlarını kullanmaktadırlar.
Yazarlar, rekabetin “sürdürülebilirlik piyasası”na giriş olabilirliği üzerinde
olumsuz bir etkisi olduğunu ve yöneticilerin sürdürülebilirlik kararları üzerinde
stratejik dürtülerin önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır.
Gelecek sayılarımızda sizlere ilginç makaleler sunmayı sürdürmeyi diliyoruz.
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