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FIRSAT MALİYETİNE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: 15 TL HER ZAMAN 15 TL MİDİR?  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YİĞİT
1

 

 

Özet 

Fırsat Maliyeti (Alternatif Maliyet) kavramı İktisat biliminin üzerine kurulu bulunan kavramdır dense çok da abartılmış olmaz. 

Buna göre tüm ekonomik aktörler bir tercihte bulunduklarında, o tercihi yapabilmek için vazgeçmeleri gereken en iyi ikinci 

seçenek fırsat maliyetlerini oluşturur. Örneğin karnı acıkan bir kişi 15 TL’ye bir tost aldığında 15 TL karşılığında yapabileceği 

diğer şeylerden vazgeçmiş olur. 15 TL’nin fırsat maliyeti her zaman aynıdır: 15 TL ile yapılabilecek diğer şeyler! Rasyonel 

insan için bu kural her zaman geçerlidir. Ancak Davranışsal İktisat insanların her zaman rasyonel olmadıklarını son yıllarda 

güçlü şekilde ortaya koymuştur. Görülen odur ki harcanması gereken tutarlar yükseldikçe fırsat maliyetinin değeri insanlar 

için değişmektedir: Düşük fiyatlar söz konusu olduğunda son derece önemli olan fırsat maliyetleri yüksek fiyatlar söz konusu 

olduğunda çok da önemli olmamaktadır. Bu çalışma, bireyler tarafından fırsat maliyetlerin, katlanılması gereken toplam 

maliyete oranlarına göre değerlendirilip değerlendirilmediğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kontrol ve deney 

grupları olmak üzere 64’er kişilik iki gruptan anket yoluyla veri toplanmıştır. Kontrol grubuna fiyatları 95 TL ve 70 TL olan 

ürünler için 15 TL daha ucuz oldukları ve 15 dakika yürüme mesafesindeki başka bir dükkâna gidip gitmeyecekleri, 

sorulmuştur.  Buna karşılık deney grubuna fiyatları 4900 TL ve 2600 TL olan ürünler için 15 TL daha ucuz oldukları ve 15 

dakikalık mesafedeki başka bir dükkâna gidip gitmeyecekleri sorulmuştur. Cevaplar beşli Likert Ölçeği ile 1 “kesinlikle 

gitmem” ve 5 “kesinlikle giderim” anlamına gelecek şekilde alınmıştır. Ulaşılan sonuçlar fiyat düzeyi değiştiğinde fırsat maliyeti 

algısının da değiştiğini göstermektedir. Buna göre deney grubunda hem birinci (x̄ = 2,75) hem de ikinci ürün (x̄ = 2,75) için 

diğer dükkâna gitme niyeti, kontrol grubundaki hem birinci (x̄ = 4,39) hem de ikinci ürün (x̄ = 4,55) için diğer dükkana 

gitme niyetinden düşüktür. Sonuçlar açıkça, fırsat maliyeti kavramıyla ilgili bir irrasyonaliteyi ortaya koymaktadır. Bu 

irrasyonalite için getirilebilecek açıklamalardan biri ise Psikoloji biliminden, Weber-Fechner Yasası ile gelmektedir. Weber-

Fechner Yasası’na göre bireylerin maruz kaldıkları etkideki değişim her düzeyde aynı yoğunlukta hissedilmez. Değişimin 

hissedilebilmesi için, değişim miktarının yeterli olması gereklidir. Bu da başlangıçta maruz kalınan etkinin büyüklüğüyle doğru 

orantılıdır. Başlangıçta maruz kalınan etki düzeyi yükseldikçe, bu etkide fark edilebilir bir değişikliğin yaşanması için gereken 

değişim düzeyi de artmaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Davranışsal İktisat, Fırsat Maliyeti, Weber-Fechner Yasası.   

JEL Kodlar ı  : D91 

 

BEHAVIORAL APPROACH TO OPPORTUNITY COST: IS 15 TL ALWAYS 15 TL?  

 

Abst ract 

If the concept of opportunity cost is said it is the fundamental concept that economics is built upon it, it wouldn't be 

exaggerated. According to that concept, when economic actors made a choice, the best second option which they have to 

give up to be able to choose that choice constitutes their opportunity cost. For example, when a hungry man bought a 

sandvich for 15 TL, he had given up the other things that he could bought. For example, when a hungry man buys a sandwich 

for 15 TL, he gives up the other things that he could buy for 15 TL. the opportunity cost of 15 TL is always the same: The 

other things that can be done by 15 TL! This rule is always valid for a rational human. But behavioral economics has shown 

strongly that human being is not always rational. It is seen that while the amount must be paid is increasing, the value of the 

opportunity cost is changing for the people: When there are low prices the opportunity cost is very important, but there are 

high prices the opportunity cost loses its importance. This study aims to show whether people evaluate opportunity cost 

considering the ratio between opportunity cost and total cost. With this aim, data were collected from control and experimental 

groups, consist of 64 persons per group through surveys. The control group was asked whether they would go to another 

store 15 minutes away for two products whose prices are respectively 90 TL and 75 TL and they are 15 TL cheaper there. 

On the other hand, the experimental group was asked whether they would go to another store 15 minutes away for two 

products whose prices are respectively 4900 TL and 2600 TL and they are 15 TL cheaper there. Answers were taken with 5-

points-Likert in which 1 means “I absolutely don’t go there” and 5 means “I go definitely there”. Obtained results show that 

when price level changes the perception of opportunity cost changes too. According to the results, the intention for going to 

the other store is low in the experimental group for both of first (x̄ = 2,75) and the second (x̄ = 2,75) product compared to 

the first (x̄ = 4,39) and the second (x̄ = 4,55) product in the control group. The results clearly present an irrationality related 

to the concept of opportunity cost. An explanation for that irrationality comes from psychology science through Weber-

Fechner Law. According to the Weber-Fechner Law, the change of the influence to which people are exposed is not felt at 

the same intensity at all levels. Sufficient level of change is needed the change to be felt. This is directly proportional to the 

magnitude of the initial influence. If the level of initial influence increases, also the level of change that necessary to be aware 

of a noticeable difference in that influence increases.  

Keywords : Behavioral Economics, Opportunity Cost, Weber-Fechner Law. 

JEL Codes : D91. 

 

1
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, 5308863435, 

mehmetyigit@isparta.edu.tr  

mailto:mehmetyigit@isparta.edu.tr
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TÜKETİCİ  KARAR VERME SÜRECİNDE DEĞER FİYAT ALGISI: ENERJİ  İÇECEĞİ DENEYİ
2

 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu DÖNMEZ
3

 

 

Özet 

Tüketicilerin iktisadi karar verme süreçlerinin arka planında yatan psikolojilerin farklı yöntemlerle test edilmesiyle ve iktisadi 

olayların sahada yakından analiz edilmesiyle birlikte klasik iktisadi teorilerin ötesinde sonuçlara ulaşılabilmektedir. Tüketici 

satın alma karar sürecinde tüketici davranışını etkileyen en önemli unsurlardan biri değer fiyat algısıdır. Bu düşünceden 

hareketle bu çalışmada tüketicilerin satın alma karar sürecinde değer fiyat algılarını deneysel olarak analiz etmek 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda enerji içeceği üzerine bir saha deneyi yapılmıştır ve deneyde değer fiyat algısının, hem 

tüketicilerin bir ürünü satın alma sürecini hem de satın aldığı ürünü tükettikten sonraki psikolojisini nasıl etkilediğini ölçmek 

amaçlanmıştır. Çalışmada, yüksek fiyatlı enerji içeceğinin düşük fiyatlı enerji içeceğine göre daha iyi gelip gelmediğinin 

ölçülmesi test edilmiştir. Deneyde standart fayda maliyet modeli göz önünde bulundurulmuştur. Deneyde, fiyat etkisini 

görebilmek için bir spor salonunun girişinde sporculara enerji içeceği satılmıştır. Sporcuların, içecekler için kalite karşılaştırması 

ya da marka karşılaştırması yapmaması adına tek bir enerji içeceği tercih edilmiştir.  Deney iki aşamada uygulanmıştır. Her 

iki aşamada farklı sporculara satış yapılmıştır. İlk aşamadaki sporculara içecek piyasa fiyatı olan 5.95 TL’den satışa 

sunulmuştur.  İkinci aşamada ise spor salonu tarafından kampanyalı ürün olarak piyasa fiyatının yarısı kadar olan 3 TL’ye 

satılmıştır. Spora başlamadan önce içeceklerini tüketen sporculara, kendilerine her zamanki sporlarından sonraki alıştıkları 

hislerine kıyasla kendilerini daha mı çok yoksa daha mı az yorgun hissettikleri sorulmuştur. Almış oldukları içecekleri spor 

yaptıktan sonra tüketen sporcuların deneyin amacına hiçbir katkısı olmayacağı için sporcuların içeceklerini spora başlamadan 

önce tüketip tüketmedikleri dikkate alınmıştır. Uyguladığımız bu analizde elde ettiğimiz sonuç tahmin ettiğimiz sonuç ile aynı 

çıkmış olup piyasa fiyatlı enerji içeceği indirimli olan içeceğe göre daha iyi hissettirmiştir. Yüksek fiyatlı içeceği tüketen 

sporcular daha az yorgunluk bildirmiştir. Sporcuların değer fiyat algılarına ilişkin birinci grup ve ikinci grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı iki örnek t testi uygulanmıştır. Sonuç olarak grup 

tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aynı zamanda deneyde cinsiyet ayrımı göz önünde 

bulundurulmuştur ve kadın ile erkek katılımcıların kararları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının ölçülmesi amacıyla 

bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Buna göre, kadın ve erkek katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler : Deneysel İktisat, Değer Fiyat Algısı, Tüketici Satın Alma Karar Süreci. 

JEL Kodlar ı  : C90, C92, D11, D12, D46, D90.  

 

VALUE PRICE PERCEPTION IN THE CONSUMER DECISION-MAKING PROCESS: THE ENERGY DRINK 

EXPERIMENT 

 

Abst ract 

By testing the psychologies underlying the economic decision-making processes of consumers with different methods and by 

closely analyzing economic events in the field, results beyond classical economic theories can be reached. One of the most 

important factors affecting consumer behavior in the consumer purchasing decision process is the value-price perception. 

With this in mind, this study aims to experimentally analyze the value-price perceptions of consumers in the purchasing 

decision process. In this direction, a field experiment was conducted on energy drinks and it was aimed to measure how 

value-price perception affects both the process of purchasing a product and the psychology of the consumer after consuming 

the product. The study tested whether the high-priced energy drink is better than the low-priced energy drink. Standard 

benefit cost model was taken into consideration in the experiment. In the experiment, energy drinks were sold to athletes at 

the entrance of a gym to see the price effect. A single energy drink was chosen for athletes to avoid quality or brand 

comparisons for drinks. The experiment was implemented in two stages. In both stages, sales were made to different athletes. 

The beverage was offered for sale at the market price of 5.95 TL to the athletes in the first stage. In the second stage, it was 

sold as a promotional product by the gym for 3 TL, which is half the market price. Athletes who consumed their drinks before 

starting sports were asked whether they felt more or less tired compared to the usual feeling after their sports. Since the 

athletes who consume their drinks after exercising will not contribute to the purpose of the experiment, it is considered whether 

the athletes consume their drinks before starting sports. The result we obtained in this analysis we applied turned out to be 

the same as we expected, and the market-priced energy drink felt better than the discounted beverage. Athletes who 

consumed the high-priced beverage reported less fatigue. In order to determine whether there is a statistically significant 

difference between the first group and the second group regarding the value-price perceptions of the athletes, dependent two 

sample t-test was applied. As a result, there was no statistically significant difference between group preferences. At the same 

time, gender discrimination was taken into account in the experiment, and an independent sample t test was applied to 

measure whether there was a significant difference between the decisions of male and female participants. Accordingly, no 

statistically significant difference was found between female and male participants. 

Keywords : Experimental Economics, Consumer Purchasing Decision Process, Value Price Perception. 

JEL Codes : C90, C92, D11, D12, D46, D90. 
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MARKA MASKOTLARINA İLİŞKİN REKLAM ANALİZİ : DENEYSEL BİR ÇALIŞMA  
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5
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Özet 

Pazarlama mesajlarının sürekli odağında olan günümüz müşterisinin dikkatini çekmek giderek daha zor hale gelmiştir. 

İşletmeler rekabet avantajı sağlamak, sadık müşteriler elde etmek ve onlarla duygusal bir bağ kurabilmek için yoğun çaba sarf 

etmektedir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen pazarlama faaliyetlerinin odağında marka ve ürünlerin fark edilmesi ve 

tüketicilerin zihninde kalıcı olarak yer alması vardır (Geçit, 2019:59). Bu yüzden birçok işletme reklam ve promosyon 

faaliyetlerinde maskotlardan yararlanmaktadır. Çünkü maskotlar marka farkındalığının bileşenleri olan; marka tanıma ve 

hatırlamayı sağlar. Maskotlar ilk olarak çocukların dikkatini çekse de daha sonra çocukların ilgisi üzerine anne ve babaların 

dikkatini çekmektedir. Maskotların özellikle son dönemlerde gittikçe artan sayılarıyla beraber özdeşlik kurulmasına destek 

olmaları ve marka ile daha sıkı bir bağ geliştirilmesine yardımcı olmaları önemlerini giderek arttırmaktadır (Tosun ve Kalyoncu, 

2014:89).  Araştırma, çocukların marka maskotlarına yönelik ilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 

reklamlarda marka maskotlarının ne kadar ilgi çektiğini özellikle de çocukların reklam izlerken markayı çağrıştıran maskotlara 

ne derece dikkat ettiklerini belirlemeye yönelik deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çocuklara 35 saniyelik 

bir reklam videosu izletilmiştir. Video da maskotun geçtiği alanlar seçilmiş ve çocukların bu alanlara ne kadar dikkat ettikleri 

saptanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra videoda logo, reklam altyazısı ve promosyonlara ait alanlarda seçilerek hangisinin 

çocuklar üzerinde daha etkili olduğu incelenmiştir. Araştırma 12-14 yaş arası 30 (12 Erkek- 18 Kız) katılımcıdan oluşmaktadır. 

Analiz yöntemi olarak katılımcıların göz bebeği hareketlerini ölçümleyen göz izleme tekniği kullanılmıştır. Reklam videosunda 

marka maskotu altı kez video içerisinde yer almıştır. Ancak ilk üç kez görüntülenme sayısının çok düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Burada maskot genellikle bir reklam afişi içerisinde resmedilmiştir. İlerleyen dakikalarda maskot, promosyon 

tanıttığı ve daha ön planda olduğu zaman 17 kişi tarafından görüntülenmiştir. Analizde en çok görüntülenme ise reklamın 

promosyonunun olduğu anlar olmuştur. Çalışma marka maskotlarının yer verildiği reklamların nörogörüntüleme 

tekniklerinden göz izleme tekniğiyle analiz edilmesi yönüyle özgün değer taşımaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Maskot, Nörogörüntüleme Teknikleri, Göz izleme, Reklam 

JEL Kodlar ı  : M370 

 

ADVERTISING ANALYSIS OF BRAND MASCOTS: AN EXPERIMENTAL STUDY 

 

Abst ract 

It has become increasingly difficult to attract the attention of today's customer, who is constantly at the focus of marketing 

messages. Businesses strive to gain competitive advantage, gain loyal customers and establish an emotional bond with them. 

However, despite all these difficulties, the focus of marketing activities is to recognize brands and products and permanently 

take place in the minds of consumers (Geçit, 2019: 59). That's why many businesses make use of mascots in their advertising 

and promotion activities. Because mascots are components of brand awareness; provides brand recognition and recall. 

Although mascots first attract the attention of children, they later attract the attention of the parents upon the attention of the 

children. Especially with the increasing number of mascots in recent years, it is increasingly important that they support the 

establishment of identity and help develop a closer bond with the brand (Tosun & Kalyoncu, 2014: 89). The research aims 

to determine children's interest levels in brand mascots. For this purpose, an experimental study was conducted to determine 

how much attention brand mascots attract in advertisements, especially to what extent children pay attention to mascots that 

evoke the brand while watching advertisements. In this context, children watched a 35-second advertisement video. In the 

video, the areas where the mascot took place were selected and it was tried to determine how much attention the children 

paid to these areas. In addition, the logo, ad subtitle and promotion areas were selected in the video, and which one was 

more effective on children was examined. The research consists of 30 (12 Boys-18 Girls) participants between the ages of 

12-14. The eye tracking technique, which measures the pupil movements of the participants, was used as the analysis method. 

In the advertisement video, the brand mascot was included in the video six times. However, it was observed that the number 

of views for the first three times was very low. Here the mascot is usually depicted in an advertising poster. In the following 

minutes, the mascot was viewed by 17 people when the promotion was introduced and more prominent. The most viewed 

in the analysis were the moments when the advertisement was promoted. The study has a unique value in terms of analyzing 

the advertisements in which brand mascots are featured with the eye tracking technique, one of the neuroimaging techniques. 

Keywords : Mascot, Neuroimaging Techniques, Eye Tracking, Advertising 
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ZİHİNSEL MUHASEBE VE VERGİ ALGISI   
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7
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Özet   

İktisadi modeller, bireyin karar alma sürecinde rasyonel olduğu varsayımı üzerine kurulmuş olup, bireyin içgüdüsel 

davranabileceği hususunu göz ardı eden modellerdir. Oysa iktisadi karar alma süreci içerisinde bireylerin her zaman rasyonel 

davranmadıkları görülmektedir. Özellikle psikoloji biliminin ekonomik analizlere yapmış olduğu katkılar ile birlikte davranışsal 

iktisadın inceleme alanına giren irrasyonel birey davranışları, gün geçtikçe literatürde önemi artan bir çalışma alanı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Davranışsal iktisadın maliye alanına bilişsel bakış açısını kazandırması ile birlikte, bireysel kararların 

vergi uyumuna etkisinin ortaya konulması ilgililer açısından büyük önem kazanmaya başlamıştır. Vergi uyumu literatürde 

vergi mükellefinin maddi ve şekli ödevlerden oluşan vergi ödevini yerine getirmesi olarak ifade edilmektedir. Özellikle vergi 

ödevi hususu vergi mükellefleri açısından yük olarak görülmesinden dolayı mükelleflerin vergilendirme sürecinde bilişsel 

değerlendirmeler yapmalarına neden olmaktadır. Bu noktada vergiye uyum sürecinde mükelleflerin içerisinde bulundukları 

durumdan kaynaklanan bilişsel karar alma sürecinin incelenmesi, politika yapıcılarına alacakları kararlarda önemli yol 

gösterecektir. Bilişsel karar verme sürecinin parçası olan zihinsel muhasebe, vergi mükelleflerinin vergiye uyum noktasında 

kararlarını değerlendirmelerini ele almaktadır. Bir başka ifadeyle zihinsel muhasebe, bireylerin mali işlemler hakkında karar 

verme süreci içerisinde kendi öz denetimi ile yapmış oldukları bir değerlendirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, vergi uyumuna etki eden bilişsel karar verme eğilimlerinden olan zihinsel muhasebenin vergi uyumuna 

etkisi hakkında genel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu noktada çalışmada vergilerin zihinsel olarak nasıl ele 

alındıkları, bireysel farklılıklar ve vergi ödeme deneyimi ile kazanılan zihinsel muhasebe stratejilerinin vergi uyumuna etkileri 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Vergi Uyumu, Davranışsal İktisat, Zihinsel Muhasebe. 

JEL Kodlar ı  : H26, H3  

 

MENTAL ACCOUNTING AND TAX PERCEPTION  

 

Abst ract   

Economic models are based on the assumption that the individual is rational in the decision-making process, and they ignore 

the fact that the individual can act instinctively. However, it is seen that individuals do not always act rationally in the economic 

decision-making process. Irrational individual behaviors, which are within the scope of behavioral economics, especially with 

the contributions of psychology science to economic analysis, appear as an increasingly important field of study in the 

literature. With behavioral economics bringing a cognitive perspective to the field of finance, revealing the effect of individual 

decisions on tax compliance has gained great importance for those concerned. Tax compliance is expressed in the literature 

as the taxpayer's fulfillment of the tax duty consisting of material and formal duties. Especially since the issue of tax duty is 

seen as a burden for taxpayers, it causes taxpayers to make cognitive evaluations during the taxation process. At this point, 

examining the cognitive decision-making process arising from the situation of taxpayers in the tax compliance process will 

provide important guidance for policymakers in their decisions. Mental accounting, which is a part of the cognitive decision-

making process, deals with taxpayers' evaluation of their decisions in terms of tax compliance. In other words, mental 

accounting is defined as an evaluation process that individuals make with their own self-control during the decision-making 

process about financial transactions. This study aims to present a general perspective on the effect of mental accounting, 

which is one of the cognitive decision-making tendencies that affect tax compliance, on tax compliance. At this point, how 

taxes are handled mentally, individual differences and the effects of mental accounting strategies gained through tax payment 

experience on tax compliance will be evaluated. 

Keywords : Tax Compliance, Behavioral Economics, Mental Accounting, 
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COVİD -19 SÜRECİNDE FARKLI GELİR SEVİYELERİNE GÖRE BİREYLERİN KAYIPTAN KAÇINMA VE 

STATÜKOYU KORUMA EĞİLİMLERİNİN KIYASLANMASI   

İlknur ARSLAN
9

 

 

Özet   

Anaakım iktisat teorisine göre bireyler seçimlerinde rasyonel kararlar almaktadır. Beklenen fayda yaklaşımında bireylerin 

fayda maksimizasyonuna rasyonel hesaplarla, her koşulda ulaşılacağı varsayılır. Bu varsayımda faydanın belirleyicileri ise 

bireyin tatmin olabilme derecesiyle ilişkilendirilir. Ancak davranışsal iktisat yaklaşımına göre faydayı değiştirenler zenginlik ve 

refah durumu değildir. Bireyler rasyonel kararlar verememektedir. Çünkü bilişsel yanlılıklar belirsizlik altında karar verme 

süreçlerinde ortaya çıkmakta ve Kahneman ile Tversky’e göre bu seçimler fayda teorisinin ilkeleriyle tutarsız etkiler 

göstermektedir. Covid-19, sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen süreçtir. Salgınla birlikte yaşanan krizin etkilerini, her 

alanda derinleştirense belirsizlikler olmuştur. Çalışmada, bireylerin belirsizlik altında mevcut durumlarını referans alarak 

hareket etmeye çalıştıkları düşünülmektedir. Buna göre farklı gelir düzeyine sahip bireylerin kayıptan kaçınma ve statükoyu 

koruma yanlılıklarını kıyaslama değerlendirmesi amaçlanmıştır. Katılımcılardan veriler, hypothetical questions ile hazırlanan 

online anket üzerinden toplanacaktır. Toplanan veriler, ki kare analiz yöntemi ile değerlendirilmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Kayıptan Kaçınma, Statüko Yanlılığı, Davranışsal İktisat.  
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COMPARISON OF INDIVIDUALS' TENDENCIES TO LOSS AVERSION AND MAINTAIN STATUS, 

ACCORDING TO DIFFERENT INCOME LEVELS IN THE COVID-19 PROCESS  

 

Abst ract   

Individuals make rational decisions in their choices in accordance with fundamentals of economics. Individuals are assumed 

to reaching utility maximization with rational decisions and in all circumstances in the expected utility. In this assumption, 

determinants of utility are related to the degree of satisfaction of individuals. But things that affect utility are not states of 

wealth or welfare according to behavioral economics Individuals cannot make rational decisions. Because cognitive biases 

occur in decision-making processes under uncertainty and these choices, according to Kahneman and Tversky, have effects 

inconsistent with axioms of expected utility theory. Covid-19 is a process that negatively affects social and economic life. It is 

the uncertainties that deepen the effects of the crisis in every field with the pandemic. In this study, it is considered that 

individuals are trying to act based on their current status quo under uncertainty. Accordingly, it is aimed to evaluate the loss 

aversion and status quo bias of individuals at the different income levels comparatively. Data from the participants will be 

collected through an online questionnaire prepared with hypothetical questions. Collected data will have evaluated by chi-

square analysis method.  

Keywords : Loss Aversion, Status Quo Bias, Behavioral Economics.  
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PROMOSYON ÇERÇEVESİ VE ZİHİNSEL MUHASEBE ÜZERİNE BİR ANALİZ  

Arş. Gör. Asena Gizem Yiğit
10

 

 

Özet 

Rasyonel insan varsayımının sarsılmasıyla birlikte ortaya çıkan sınırlı rasyonalite kavramı gereği, bireylerin karar verme 

süreçlerinde her zaman tüm bilgiye sahip olamayacağı ve bu bilgiyi doğru olarak analiz edemeyeceği yapılan çok sayıda 

çalışma ile kanıtlanmıştır. Özellikle belirsizlik ve risk durumları söz konusu olduğunda bireylerin, bilişsel önyargılar veya beyin 

defoları gibi sebeplerden dolayı irrasyonel kararlar alabildiği de bulgular dâhilindedir. Bu önyargılardan biri olan Zihinsel 

Muhasebe, bireylerin bütçelerini, objektif değerden farklı olarak çeşitli öznel ölçütlere dayalı ayrı hesaplara ayırma eğilimi 

olarak tanımlanmaktadır. Tüketim tercihlerinin zamanla değişmesi ve çevrimiçi (online) alışveriş olgusunun ön plana çıkması, 

bireylerin satın alma kararları sırasında ürünün fiyat ve özellikleriyle ilgili net bilgiye sahip olamamasını beraberinde 

getirmektedir. Bu belirsizlik ortamı aynı zamanda bireylerin rasyonel kararlar vermesine engel olan önyargılar yaratmaktadır. 

Firmaların büyük bir kısmı ise satış hacimlerini arttırabilmek için bu önyargıları kullanmaktadırlar. Böylece firmalar, bireyler 

üzerinde tüketim motivasyonunu arttırarak daha fazla satış yapma olanağına sahip olmaktadırlar. Bununla birlikte tüketiciler 

ise, çeşitli faktörlerin etkisiyle bir dizi mantıksız karar verme davranışında bulunmaktadırlar.  

Bu çalışmada amaç, çoğu zaman aleyhimizde kararlar almamıza neden olan zihinsel muhasebenin çevrimiçi alışveriş sırasında 

sunulan satış stratejilerinden biri olan “ücretsiz kargo” seçeneğinin, bireyin satın alma niyetine olan etkisini açıklamaktır. Bu 

amaçla hazırlanan anketler toplamda 128 kişiye çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Kontrol ve deney grupları olarak belirlenen 

ve 64’er kişiden oluşan iki gruba ürün olarak bir tıbbi maske gösterilmiştir. Maske bir gruba “Kargo Bedava” seçeneği ile 

sunulurken diğer gruba “+7 TL Kargo Bedeli” olarak sunulmuştur. Her iki gösterim için de ürünün toplam bedeli ise aynıdır. 

Toplanan veriler Bağımsız Örneklem T Testine tabi tutularak analiz edilmiştir. 5’li Likert Ölçeği ile toplanan veriler ile yapılan 

analiz bulguları göstermektedir ki, bireylere ürün fiyatı ve kargo bedeli ayrı ayrı gösterildiğinde satın alma niyeti düşmekte 

iken (x̄ = 2,78), kargo bedelinin ürün fiyatına eklenmiş haliyle “kargo bedava” seçeneği gösterildiğinde satın alma niyeti 

artmaktadır (x̄ = 3,41). Elde edilen sonuçlarda bu farklılığın altında yatan sebep, zihinsel muhasebenin yarattığı hesap 

hatasıdır. Literatürde zihinsel muhasebe ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, çevrimiçi alışveriş esnasında bu tip satış 

promosyonlarının yarattığı etkiye dayanan çalışmaların oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak 

çalışmanın hem akademik literatüre hem de anormal harcamaların önüne geçilebilmesi için alınabilecek önlemlere katkı 

yapması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Zihinsel Muhasebe, Sınırlı Rasyonalite, Promosyon Çerçevesi. 
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AN ANALYSIS ON PROMOTIONAL FRAMEWORK AND MENTAL ACCOUNTING 

 

Abst ract 

Due to the concept of limited rationality that emerged with the loss of validity of the rational human assumption, it has been 

proven by numerous studies that individuals cannot always have all the information in decision-making processes and cannot 

analyze this information correctly. It is also within the findings that individuals can make irrational decisions due to reasons 

such as cognitive biases or brain defects, especially in cases of uncertainty and risk. Mental Accounting, which is one of these 

biases, is defined as the tendency of individuals to separate their budgets into separate accounts based on various subjective 

criteria, different from objective value. The change in consumption preferences over time and the fact that online shopping 

comes to the forefront, individuals do not have clear information about the price and features of the product during their 

purchasing decisions. This environment of uncertainty also creates biases that prevent individuals from making rational 

decisions. Most of the companies use these biases to increase their sales volume. Thus, companies have the opportunity to 

make more sales by increasing the consumption motivation on individuals. In addition, consumers make a series of 

unreasonable decision-making behaviors under the influence of various factors. The aim of this study is to explain the effect 

of “free shipping” option, which is one of the sales strategies offered during online shopping, on the purchase intention of the 

mental accounting, which often causes us to make decisions against us. The questionnaires prepared for this purpose were 

applied online to a total of 128 people. A medical mask was shown as a product to two groups of 64 people, designated as 

control and experimental groups. While the mask was offered to one group with the option of "Free Shipping", the other 

group was offered a "+7 TL Shipping Fee". The total price of the product for both is the same. The collected data were 

analyzed by subjecting them to the Independent Sample T Test. The findings of the analysis made with the data collected 

with the 5-point Likert Scale show that when the product price and shipping cost are shown separately, the purchase intention 

decreases (x̄, = 2.78), while the "cargo free" option is shown the purchase intention increases to (x̄ = 3.41). The underlying 

reason for this difference in the results obtained is the calculation error created by mental accounting. When the studies on 

mental accounting in the literature are examined, it is seen that there are very few studies based on the effect of such sales 
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promotions during online shopping. Based on this, the study is expected to contribute to both the academic literature and 

the measures that can be taken to prevent abnormal expenditures.  

Keywords  : Mental Accounting, Limited Rationality, Promotion Framing. 

JEL Codes  : D81, D91 

 

 

 

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ARAÇLARI ile VERGİ UYUMUNUN ARTIRILMASI: DÜNYADAN ÖRNEKLER  

Meltem Ergün
11

, Prof. Dr. N. Tolga Saruç
12

 

 

Özet 

Yerleşik iktisat teorisine göre; iktisadi bir aktör olarak kabul edilen homo-economicusun (iktisadi insanın) kararlarında rasyonel 

ve akılcı olduğu kabul edilmektedir. Ancak gerçek yaşamda sosyal bir varlık olan insan, karar verirken ya da seçim yaparken 

bu varsayım geçerliliğini yitirmektedir. Seçeneklerin kısıtlı olması, bilişsel ve sezgisel farklılıklar ya da yeterli bilginin olmaması 

gibi durumlar; bireylerin ekonomik kararlarını, sosyolojik ve psikolojik açıdan irdeleyen davranışsal iktisat çerçevesinde 

değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Multidisipliner bir bilim dalı olan davranışsal iktisatın araçlarından, kamu politikalarının 

yapımında da faydalanılmaktadır. Bilindiği üzere, kamu ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından en önemli gelir kaynağı 

vergilerdir. Davranışsal iktisat araçlarıyla oluşturulacak yeni kamu politikaları sayesinde; vergiye olan uyumun artırılması, 

vergi kaçırma ve vergiden kaçınma durumlarının da önüne geçilerek daha fazla vergi geliri elde edilmesi beklenmektedir. Bu 

çalışmada davranışsal iktisat araçlarının vergi uyumuna olan etkisi incelenerek, dünya uygulamalarından örnekler 

sunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Davranışsal İktisat, Vergi Uyumu, Davranışsal Maliye. 

JEL Kodlar ı  : C9, H2, H3. 

 

INCREASING TAX COMPLIANCE WITH BEHAVIORAL ECONOMIC TOOLS: EXAMPLES FROM THE 

WORLD  

 

Abst ract 

According to the established economic theory; homo-economicus, which is accepted as an economic actor, is accepted to be 

rational and sensible in its decisions. However, this assumption loses its validity when human, who is a social being in real 

life, makes decisions or makes choices. Situations such as limited options, cognitive and intuitive differences or insufficient 

knowledge; it has made it necessary to evaluate individuals' economic decisions within the framework of behavioral 

economics, which examines sociologically and psychologically. The tools from behavioral economics, which is a 

multidisciplinary branch of science, are used in the also making of public policies. As known, taxes are the most important 

source of income for the sustainability of the public economy. Thanks to the new public policies to be created with behavioral 

economics tools; it is expected that more tax revenues will be obtained by increasing tax compliance, avoiding tax evasion 

and tax avoidance situations. In this study, the effects of behavioral economics tools on tax compliance will be examined and 

examples from world practices will be presented. 

Keywords : Behavioral Economics, Tax Compliance, Behavioral Public Finance. 

JEL Codes : C9, H2, H3 
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BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNİN DAVRANIŞSAL KAMU POLİTİKALARI 

AÇISINDAN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

Arş. Gör. Tuğçe Topçu
13

, Arş. Gör. Hilal Tuğçe Bayar
14

 

 

Özet 

Kamu politikaları devletin herhangi bir konu dahilinde bir eylemde bulunması veyahut bulunmaması olarak tanımlanabilir. 

Geleneksel yöntemlerde oluşturulan ve uygulanan kamu politikaları son yıllarda davranışsal iktisat yöntemleri ile farklı bir 

yöne doğru evrilmiştir. Davranışsal iktisat, insanı rasyonel bir varlık olarak kabul eden klasik iktisadi görüşten farklı olarak, 

insanların karar ve davranışlarına etki eden pek çok sosyo kültürel ve psikolojik faktör olduğunu savunur hatta bunları 

yönlendirerek karar alma davranışlarını belirleyen politikalar ortaya koyar. Bir kamu politikasının başarılı görülmesi için 

vatandaşların davranış, tercih ve manevi değerleri ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu nedenle davranışsal kamu politikalarının 

önemi devletler için de gün geçtikçe artmaktadır. Devletler bu politikaları, vatandaşlarını “doğru ve faydalı” olana 

yönlendirmek için hiçbir zorlama olmadan çeşitli müdahaleler ve yönlendirmeler şeklinde uygulamaktadır. Bu politikaların 

başarısı büyük ölçüde uygulanan müdahale ve yönlendirmeler ile doğru orantılıdır. Bu davranışsal kamu politikalarına bir 

örnek de Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’dir. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi 

olan, 45 yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları kapsayan bir emeklilik 

sistemidir. Sisteme giriş işveren eliyle otomatik olarak gerçekleştirilirken, sistemde kalmak çalışanın tercihine bırakılmıştır. 

Davranışsal kamu politikalarına örnek teşkil eden OKS, hazır bulunan seçeneklere yatkınlık (default effect), statüko etkisi 

(status quo effect) ve dürtme etkisi (nudge) gibi davranışsal iktisat ilkelerine uygunluk göstermektedir. Bu çalışmada Bireysel 

Emeklilik Otomatik Katılım Sisteminin davranışsal kamu politikalarının ilkeleri dahilinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda devlet üniversitelerinde istihdam edilen akademisyenlerle nitel araştırma deseni kullanılarak görüşülmesi 

öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Davranışsal Kamu Politikası, Bireysel Emeklilik, Otomatik Katılım. 

JEL Kodlar ı  : G41, E71. 

 

AN INVESTIGATION OF THE INDIVIDUAL PENSION AUTOMATIC PARTICIPATION SYSTEM IN TERMS 

OF BEHAVIORAL PUBLIC POLICIES: A RESEARCH ON ACADEMICIANS   

 

Abst ract 

Public policies can be defined as the state's action or non-action within any subject. Public policies created and implemented 

in traditional methods have evolved in a different direction with behavioral economics methods in recent years. Behavioral 

economics argues that there are many socio-cultural and psychological factors that affect people's decisions and behaviors, 

unlike the classical economic view that accepts human beings as a rational being, and even reveals policies that determine 

decision-making behaviors by guiding them. For a public policy to be considered successful, it must match the behavior, 

choice and moral values of the citizens. Therefore, the importance of behavioral public policies is increasing day by day for 

states as well. States are implementing these policies in the form of various interventions and directions without any coercion 

to direct their citizens to what is “right and beneficial”. The success of these policies is directly proportional to the intervention 

and guidance applied. An example of these behavioral public policies is the Individual Pension Automatic Enrollment System 

(AES). AES, citizens of the Republic of Turkey or that have a blue card, have not completed 45 years of age, is a retirement 

system covering employees depending on an employer in the public or private sector. While logging into the system is done 

automatically by the employer, it is up to the employee to stay in the system. As an example of behavioral public policies, 

AES complies with behavioral economics principles such as the default effect, status quo effect, and nudge. In this study, it is 

aimed to examine the Private Pension Automatic Enrollment System within the principles of behavioral public policies. In 

this context, it is envisaged to interview academics employed at state universities using a qualitative research design. 

Keywords  : Behavioral Public Policy, Individual Retirement, Auto Enrollment.  

JEL Codes  : G41, E71. 
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İRRASYONEL BİREYİ RASYONELLEŞTİRME: DÜRTME
15

 

Arş. Gör. Oğuzhan Ata
16

, Doç. Dr. Meltem Erdoğan
17

 

 

Özet 

Bireylerin aldıkları karar ile uygulamaya koydukları davranış, niyetleriyle her zaman uyumlu değildir. Bu durum insanların 

rasyonel olmadığının en önemli göstergelerinden biridir. İnsanlar, eylemlerinin kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak 

kararlar olmadıklarının farkında olsalar bile, hala kendi çıkarlarına uygun olmayan bir davranışta bulunabilirler. Bu durum, 

toplumda hep birlikte yaşayan bireyler için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Toplumun genelini etkileyen irrasyonel 

davranışların değiştirilmesi amacıyla davranışları ustaca yönlendirmek için politika yapıcılar tarafından ortaya konulmuş ve 

tasarlanmış birçok özgürlükçü-paternalistik dürtme politikası vardır.  Bu çalışmada, dürtme ve dürtme gerektiren durumlar 

tanımlandıktan sonra dürtmenin kamu politikalarını destekleyecek ve başarılarını arttıracak şekilde nasıl kullanıldığı literatür 

çerçevesinde ele alınmış ve konu örnekler yardımı ile detaylandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Davranışsal İktisat, Dürtme, Uygulamada Dürtme Yöntemleri 

JEL Kodlar ı  : D91  

 

RATIONALIZING THE IRRATIONAL INDIVIDUAL: NUDGE 

 

Abst ract   

The decision taken by individuals and the behavior they put into practice are not always compatible with their intentions. 

This situation is one of the most important indicators that people are not rational. Even if people are aware that their actions 

will not bring them the maximum benefit, they can still act in ways that are not in their best interest. This may cause 

undesirable consequences for individuals living together in the society. There are many libertarian-paternalistic nudging 

policies that have been put forward and designed by policy makers to skillfully manipulate behavior in order to change 

irrational behavior which affects society at large. In this study, first of all nudge is defined and situations that require nudging 

are presented. Then, how the nudge is used to support public policies and increase their success is discussed within the 

framework of the literature. Also, the subject is detailed with the help of examples.  

Keywords : Behavioral Economics, Nudge, Nudge Methods in Practice  

JEL Codes : D91  
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DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA KURUMSAL DEĞERLER VE EKONOMİK DAVRANIŞ 

İLİŞKİSİNİN AÇIKLANMASI  

Cüneyt YENAL KESBİÇ
18

, Şamil MAHARRAMOV
19

 

 

Özet 

Sosyal bilim olarak iktisat sürekli gelişen ve yeniliğe açık bir alandır. İktisadın gelişim sürecinde farklı iktisat okulları ortaya 

çıkmıştır. Bu okullar farklı teorik alt yapılarıyla birbirlerini tamamlayan diğer bilim dallarıyla etkileşim halinde olmuştur. İktisat 

disiplininin etkileşim halinde olduğu diğer bilim dalı ise psikolojinin iktisat ile kesiştiği insan ve insan davranışlarıdır. Bu iki 

disiplinin sistematik birlikteliği sonucu ortaya çıkan davranışsal iktisat, ekonomik davranışı daha kapsamlı bir biçimde ele 

almaktadır. Çünkü davranışsal iktisat, geleneksel iktisattan farklı olarak insana has olan bireysel ve toplumsal değerleri, 

duyguyu, vicdanı, sempati ve çevresel faktörler gibi kavramları da analize dâhil etmektedir. Çalışmanın ilk amacı önce likle 

davranışsal iktisadın teorik alt yapısından bahsetmek daha sonra toplumun kurumsal yapısı hakkında bilgi edinmektir. İkinci 

amacı ise kurumsal değerler ve ekonomik davranış arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. Bu bağlamda gelir düzeyi/toplumsal 

değerler, eğitim düzeyi/toplumsal değerler son olarak değer yargıları/birikim araçları tercihi karşılaştırılmış elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır. Bu analizler için yüz yüze görüşmenin yanı sıra “Google Formlar” üzerinden çevrimiçi anket oluşturularak 

400 katılımcıya anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketten elde edilen veriler, IBM SPSS 25 paket programı ile analiz 

edilmiş ve yorumlanmıştır. Tüm bu analizler için 𝛼 anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmış ve yorumlamalar bu anlamlılık seviyesi 

için verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Davranışsal İktisat, Kurumsal Değerler, Ekonomik Davranış 

JEL Kodlar ı  : D90 

 

EXPLANATION OF THE RELATIONSHIP INSTITUTIONAL VALUES AND ECONOMIC BEHAVIOR IN THE 

CONTEXT OF BEHAVIORAL ECONOMICS 

Abstract 

Economics as a social science is a field that is constantly evolving and open to innovation. Different schools of economics 

have emerged in the development process of economics. These schools continue has been in interaction with other science 

branches that complement each other with different theoretical infrastructures. Another discipline in which the discipline of 

economics interacts is human and human behavior where psychology intersects with economics. Behavioral economics, 

which emerges as a result of the systematic togetherness of these two disciplines, deals with economic behavior more 

comprehensively. Because behavioral economics, unlike traditional economics, count in concepts such as individual and 

communal values, emotion, conscience, sympathy, and environmental factors that are unique to human beings in the 

analysis. The first purpose of the study is to primarily talk about the theoretical infrastructure of behavioral economics, later 

to obtain information about the institutional structure of society. Its second purpose is to explain the relationship between 

corporate values and economic behavior. In this context, income level/communal values, education level / communal values 

finally value judgments/means of accumulation preferences were compared and the results obtained are interpreted. For 

these analyzes, alongside face-to-face interviews, an online questionnaire was created over "Google Forms" and a 

questionnaire was applied to 400 participants. The data obtained from the questionnaire were analyzed and interpreted using 

IBM SPSS 25 package program. For all these analyzes, the α significance level was taken as 0.05 and the interpretations were 

given for this significance level. 

Keywords  : Behavioral Economics, Corporate Values, Economic Behavior 
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