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The Role of Customer Complaint Handling in CRM
Ulas Akkucuk 1

Abstract
Complaint management is a crucial part of customer satisfaction and therefore plays an
important role in customer relationship management. This study attempts a literature review
on this topic and investigates customers’ perceptions on complaint handling, practices for
successful complaint management and implementations of CRM and data analysis systems
for acquiring awareness and managing complaints. Furthermore, it is examined how
complaint handling can have a positive effect on customer satisfaction, retention, loyalty and
subsequently how it can increase a customer’s lifetime value and thus a company’s brand
value and profitability. Through a thorough study of previous literature, it is illustrated that
customers’ complaints can be very beneficial and that a strong customer complaint
management (within the framework of a company’s CRM) can boost the firm’s performance.
Keywords: Customer relationship management, CRM, e-CRM, relationship marketing,
Customer complaints
JEL Classification: M15, M31, G21
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Investigating CRM Related Issues in the Financial Services
Sector: A Survey of the Literature
Ulas Akkucuk 1

Yasin Galip Gencer2

Abstract
This study investigates different uses and benefits of customer relationship management
(CRM) tools in the financial sector, including banking, insurance providers, stock brokerages,
investment funds and credit unions. Financial institutions gather a large volume of data from
its customers and that data can be used to form and improve mutually beneficial relationships
with customers. The study consists of a survey of the literature and approaches CRM related
issues from different angles, including marketing strategy, product differentiation,
performance enhancement, and the segmentation and retention of customers. Researchers
seem to have focused on specific countries when they conducted their individual studies, but
this compilation of studies provides a larger perspective since it reviews papers from various
countries. 50 articles are scrutinized in an attempt to show the contributions and the uses of
CRM in the financial sector.
Keywords: Customer relationship management, CRM, e-CRM, relationship marketing,
financial services, banking
JEL Classification: M15, M31, G21
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Değişen Ekmek Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi
İbrahim Zeki Akyurt 1

Hakan Bektaş2

Özet
Ekmek, insanların temel besin kaynaklarından biridir. Bu durum, hanehalkılarının ekmek
tüketim miktarlarının ve zaman içinde değişen tüketim alışkanlıklarının analiz edilmesinin
ülkelerin sağlık ve ekonomi politikaları açısından önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı hanehalkı bütçe araştırmasına göre toplam tüketim
harcamasının yaklaşık %20’sini gıda ve alkolsüz içecekler oluşturduğu ve bu başlık altında
ekmek ve tahıl grubunun ise yaklaşık beşte bir ağırlığa sahip olduğu görülmüştür. Bu
çalışmada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 2013 yılındaki raporunda ülkemizde yılda 9,2
milyon ton ekmek üretildiği belirtmiş olup; bu değer günde 101 milyon ekmeğe denk
gelmektedir. Bu çalışmada İstanbul’da endüstriyel ekmek üretimi yapan bir işletmenin
veritabanı kullanılarak; 2014-2016 dönemi için aylık satış serisi’nden hareketle il ve ilçe
düzeyinde istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, İstanbul’un
ilçelerinin demografik yapıları göz önüne alınarak; değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekmek, talep potansiyeli, tüketici davranışları
JEL Sınıflandırması: M10, M11, C10

Examination of Changing Bread Consumption Habits
Abstract
Bread is one of the basic food sources for people. Therefore, the analyses of the amount of
bread consumption of households and their changing consumption habits are of important for
health and economic policies of countries. According to Household Budget Survey conducted
by Turkish Statistical Institute in 2016, the share of expenditures on food and non- alcoholic
beverages was almost 20% of which bread and grain consist of one fifth. In the report of
Turkish Grain Board in 2013, it is stated that 9.2 million tons of bread were produced
annually in our country; which means 101 million bread per day. In this study, a database of
an industrial bread producer in Istanbul is used. Using the monthly sales series recorded
between 2014 and 2016, the statistical analyses are performed at the provincial and district
level. The findings are evaluated with respect to demographic characteristics of the districts in
Istanbul; and the results are further discussed.
Keywords: Bread, demand potential, consumer behavior
JEL Classification: M10, M11, C10
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İslami Finans Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal
İstikrarsızlık
Fatma Akyüz (Sorumlu Yazar)1

Tolga Yeşil2

Ebru Kara3

Özet
Dünya ekonomisinin mevcut durumunu tehdit eden finansal istikrarsızlık ve finansal krizler
karşılıklı ilişki içerisindedir. Küresel finansal krizin etkileri her geçen gün daha fazla
hissedildiği dünyada, İslam ekonomisi önemli hale gelmiştir. 2008 krizi ile birlikte dünya
ekonomisinde sorunlar ortaya çıkmış, para ve sermaye piyasalarında yeni sistemler, stratejiler,
finansal hizmet ve ürünler için bazı arayışlar içine girilmiştir. Bu perspektifte tüm dünyada
faizsiz bankacılığa verilen önem artmıştır. 2008 yılındaki küresel finansal krizin ardından
İslami finansın risk paylaşımına önem veren finansal araçlar dikkat çekmeye başlamıştır.
Dünya bankasının da dahil olduğu bir çok kuruluş artık bu sahayı desteklemektedir.
Yaşanan finansal krizlerin sebebi olarak görülen faizsiz bankacılık geleneksel finansal sistemi
ikame etmesi amacıyla tanımlanabilir. Dolayısıyla temel olarak katılım bankacılığının
sunduğu finansal ürünler, öncelikle arzı yani üretimi teşvik etmektedir. Nitekim geleneksel
bankacılığın finansman yöntemleri ise önceden talep yaratarak, genellikle arz ve talep
arasındaki dengesizlik sürecini en aza indirmektedir.
Faizsiz bankacılık, ülke ekonomisinin istikrarı ve ilerlemesi açısından katkı sağlayacaktır. Bu
çalışmada kriz, küreselleşme ve finansal istikrar kavramlarına değinilerek geleneksel finans
sisteminden kaynaklanan ve etkisini devam ettiren küresel finansal kriz gibi problemlerin
yaşanmaması için faizsiz finans sistemiyle, bu kırılgan yapıları önlemeye yönelik çözüm ve
öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Finansal kriz, finansal kırılganlık, faizsiz bankacılık, finansal
istikrarsızlık
JEL Sınıflandırması: E44,O16

Islamic Economic Perspective Global Economic and Financial
Instability
Abstract
Financial instability and financial crises, which threaten the current state of the world
economy, are in a mutual relationship. In the world where the effects of the global financial
crisis are more and more felt every day, the Islamic economy has become important. With the
2008 crisis, problems emerged in the world economy and some searches for new systems and
strategies, financial services and products in money and capital markets. In this perspective,
Dr.Öğr.Üyesi, T.C. Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü,fatma.akcanli@usak.edu.tr
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the importance given to interest-free banking has increased all over the world. Following the
global financial crisis of 2008, financial instruments that attach importance to the risk sharing
of Islamic finance have begun to attract attention. Many organizations, including the World
Bank, will support this area.
Interest-free banking, which is seen as the reason for the ongoing financial crises, can be
defined as substituting the traditional financial system. Therefore, financial products offered
by participation banking mainly encourage supply, in other words production. As a matter of
fact, the methods of traditional banking systems, by creating demand in advance, generally
minimize the process of imbalance between supply and demand.
Interest-free banking will contribute to the stability and progress of the country's economy. In
this study, firstly the concepts of crisis, globalization and financial stability will be explained.
Secondly the solutions and suggestions to prevent these fragile structure will be presented
with interest free finance system in order to avoid problems such as the global financial crisis
stemming from the traditional financial system and continuing effect.
Keywords: Financial crisis, financial fragility, interest-free finance, financial instability.
JEL Classification: E44, O16
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Türkiye’de ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde
Reel Kişi Başına Hasıla Performansı Gelişimi
Naib Alakbarov1

Özet
Kişi Başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin
belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden birisidir. Bu ölçüt uluslararası gelişmişlik seviyelerinin
karşılaştırılmasında kullanılan önemli endekslerden olan İnsani Gelişme Endeksi’nin alt
ölçütlerinden biridir. Bu kriter aynı zamanda Dünya Bankası tarafından ülkelerin gelişmişlik
seviyelerinin gruplandırılmasında da kullanılmaktadır. Nominal ve reel olarak farklı şekillerde
hesaplanabilen bu değer, farklı istatistiksel tabanlardan elde edilebilmektedir. Türkiye’nin
Kişi Başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (reel olarak) ne kadardır? Bu değer dönemler
itibariyle nasıl değişmiştir? Türkiye ile aynı grupta değerlendirilen diğer ülkelerde 1980-2014
döneminde Kişi Başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (reel olarak) ne kadar artmıştır? Bu
çalışma bu sorulara cevap aramaktadır. Araştırma bulgularına göre Türkiye’nin dünya
ekonomisine paralel bir ekonomik büyüme performansı gösterdiği görülmektedir. Bunun yanı
sıra Türkiye’nin ekonomik büyüme performansının önemli ölçüde inişli çıkışlı seyir izlediği
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, kişi başı gayri safi yurtiçi üretim, ekonomik
kalkınma
JEL Sınıflandırması: A1

Real Per Capita Product Performance Development
In Turkey and Emerging Market Economies
Abstract
Women's rights have an important place in EU legislation, and the basis of this issue is gender
equality in the context of human rights. The Copenhagen Criteria are, in other words, EU
harmonization criteria; political, economic and community legislation. In this context, the
EU's values, policies and legislative content adaptation is the basis of Turkey's accession
process. One of the areas covered by this harmony is the emergence of women's rights on the
basis of gender equality. In this study, in the framework of an EU progress reports and
criteria, to ensure equality of genders in Turkey is examined performance put forth so in order
to eliminate inequalities. From the perspective of equality of genders, in Turkey, it seems to
be far behind the EU member states. In this context, historical and current data will be given
and the policies and targets applied with a dynamic analysis will be evaluated. It will also
shed light on the causes of women's issues in Turkey.
Keywords: Economic growth, per capita gross domestic production, economic development
JEL Classification: A1
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Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam
Faktör Verimliliği

Naib Alakbarov1

Murat Gündüz2

Birol Erkan3

Özet
Toplam faktör verimliliği, üretim sürecinde kullanılan tüm girdilerin etkinliğinin ve
yoğunluğunun bir ölçüsü olarak tarif edilebilir. Üretimin bilgi, inovasyon ve teknoloji
düzeyini işaret eden toplam faktör verimliliği, ülkelerin ekonomik büyüme hızlarını, refah
düzeylerini ve küresel rekabet güçlerini belirleyen en önemli unsurlardan birisidir.1991-2016
yılları arasını kapsayan bu çalışmada, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılarak,
Türkiye’de GSYH’deki büyümenin belirleyici girdilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. En küçük
kareler yöntemi ile yapılan analizi sonucu elde edilen bulgular, Türkiye’de büyüme hızının en
önemli belirleyicisinin sermaye miktarındaki artışın olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte, toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, toplam faktör verimliliği, Türkiye
JEL Sınıflandırması: J2, O41, O47, O49

Total Factor Efficiency As A Determınant Of Economic Growth
in Turkey
Abstract
Total factor productivity can be described as a measure of the intensity and efficiency of all
inputs used in the production process. Total factor productivity which indicates the level of
knowledge, innovation and technology of production, is one of the most important factors
determining the economic growth rates, prosperity levels and the global competitiveness. In
this study covering the years 1991-2016, it was aimed to measure of the decisive inputs to
growth in GDP in Turkey by using Cobb-Douglass production function. The findings
obtained by the least squares method analysis reveal that the most important determinant of
the growth rate in Turkey is the increase in the amount of capital in Turkey. At the same time,
total factor productivity has a positive impact on economic growth.
Key Words: Economic growth, total factor productivity
JEL Classification: J2, O41, O47, O49
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Hava Taşımacılığı Hizmeti Kalite Belirleyicisi Olarak Bagaj
Hizmetleri: Pilot Bir Araştırma
Özer Alpar1

Ferhan Şengür2

Mustafa Gülmez 3

Özet
Hava taşımacılığı hizmeti, pek çok alt sürecin etkileşimini gerektiren karmaşık bir süreçtir.
Yolculara emniyetli, güvenli, zamanında ve etkin bir hava taşımacılığı hizmetinin
sunulabilmesi havayolu, havaalanı, hava trafik ve seyrüsefer hizmetleri, yer hizmeti
sağlayıcıları gibi çok çeşitli birimlerin birlikte, etkin ve verimli çalışabilmelerine bağlıdır.
Hava taşımacılığında hizmet kalitesi genellikle havayolu hizmet kalitesi ya da havaalanı
hizmet kalitesi olarak ölçülmektedir. Bununla birlikte hava hizmeti sunulurken bazı süreçlerin
istenilen biçimde tamamlanması farklı aktörlerin kendi görevlerini doğru biçimde
yapmalarına bağlıdır. Bagaj hizmetleri hava taşımacılığı hizmetinde yolcu memnuniyet ya da
tatminsizliğinin temel unsurlarından biridir. Bagajın zamanında, hasarsız, eksiksiz ve
kaybolmaksızın teslim edilmesinde yaşanan bir olumsuzluk yolcunun hava taşımacılığı
hizmetinin bütününü olumsuz algılamasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada bagaj
hizmetleri konusundaki yolcu algısı üzerine keşifsel bir araştırma yapılacaktır. Bu amaçla
hazırlanan anket Antalya Havalimanı’nda farklı havayollarının yolcularına uygulanacak ve
sorular istatistik paket programı ile analiz edilecektir. Böylece yolcuların uçuş deneyimlerinin
kalitesini değerlendirirken bagajla ilgili hangi bileşenlerin öne çıktığının ortaya konulması
hedeflenmektedir. Süreç olarak bagaj hizmeti memnuniyeti değerlendirilirken; aynı zamanda
yolcuların hizmet telafisi ve havayolu, havaalanı ve yer hizmeti işletmelerinin rolü
konusundaki düşüncelerinin de ölçülmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bagaj hizmetleri, hizmet kalitesi, hava taşımacılığı
JEL Sınıflandırması: L93, M31, Z33

Baggage Services as an Indicator of Air Transport Service
Quality: A Pilot Study
Abstract
Air transportation is a complicated process that requires interaction of several sub-systems.
Providing safe, secure, on-time and efficient air transportation service to passengers, are
related to harmonized, effective and efficient work of different parties such as airline, airport,
air traffic and air navigation service providers. Service quality in air transport is mostly seen
as airline or airport service quality. However, providing an adequate air transport process
requires different actors that perform their own responsibilities properly. Baggage services are
an indispensable part of passenger satisfaction or satisfaction. Lost, late delivered or damaged
baggage results a negative perception of whole air transportation service process by the
passenger. In this study, a pilot study will be conducted on passenger perceptions of baggage
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölüm,
oalpar@akdeniz.edu.tr
2
Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü,
fkuyucak@anadolu.edu.tr
3
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services. A survey that targets to understand the baggage services service quality perceptions
of passengers from different airlines will be carried out at Antalya Airport, and will be
analyzed by a statistical package program. The results will reveal not only the baggage
services as a service quality indicator, but also the perceptions of passengers on the role of
airport, airline and ground handling companies in service recovery process.
Keywords: Baggage services, service quality, air transportstion
JEL Classification: L93, M31, Z33
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Havayolu Operasyon Merkezlerinin Yapısı
Savaş S. Ateş1
Özet
Havayolu operasyon merkezlerinin yapısı havaalanından havaalanına değişiklik gösterir.
Havayollarının bir bölümü ise uçak filolarını en iyi yönetecek yapıyı kurarak havayolu
operasyon merkezlerini yönetirler.
Havayolu operasyon merkezi’nin planı havaalanından havaalanına değişiklik gösterir. Bazı
havayolu merkezleri temelde coğrafi kapsam ve bazı filo tipleri yoluyla organize edilir. Bütün
havayolu operasyon merkezleri dispeçerleri içine alır fakat diğer personelin birleşimi ve
organizasyonu büyük ölçüde farklılık gösterir. Havayolu operasyon merkezlerinin kendilerine
ait meteorolojik bölümlere sahiptir. Özellikle bozulma yönetimine atanmış bazı personelleri
vardır ve bazıları da ekip planlama, hat bakım, gelir yönetimi ve ileri planlama gibi
departmanların çeşitliliği ile bağlantılıdır.
Havayolu operasyon merkezleri farklı departmanlardaki karar verici personelin birleşimi ve
organizasyonundan oluşmaktadır. Havayolu operasyon merkezlerinde alınan kararlar
havayolu işletmesinin hizmet üretim maliyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle havayolu
operasyon kontrol merkezleri havayolu işletmeleri için çok önemli bir unsurdur.
Bu çalışmada örgüt yapısı, unsurları ve Türkiye’de ki havayolu şirketlerinin operasyon
kontrol merkezi yapılarının bu unsurlara göre nasıl farklılık gösterdiği tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda örgüt yapısı boyutlarının havayolu operasyon merkezleri
üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Operasyon kontrol merkezi, havayolu operasyonu, operasyon merkezi
JEL Sınıflandırması: L93, R41, L98.

Structure Of Airline Operation Centers
Abstract
The structure of airline operations centers varies from airport to airport. Some of the airlines
manage airline operation centers by establishing the best way to manage aircraft fleets.
The airline operations center's plan varies from airport to airport. Some airline bases are
mainly organized through geographic environment and some fleet types. All airline operation
centers include dispatchers, but the other personnel of organization can change on a large
scale. Airline operation centers have their own meteorological departments. In particular there
are some staff assigned to disruption management and some are linked to the diversity of
departments such as crew planning, line maintenance, revenue management and advanced
planning. Airline operation centers consist of organization of decision-makers in different
departments. Decisions taken at airline operation centers directly affect service cost of airline
operation. For this reason, airline operation control centers are a crucial element for airlines.
In this study, organizational structure, elements and structure of the airline operations control
center in Turkey has been studied to determine how these differences will be shown by these
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elements. For this purpose, the effects of organizational structure dimensions on airline
operation centers have been examined.
Keywords: Operation Control Center (OCC), airline operation, operation center
JEL Classification: L93, R41, L98.
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Kamu Politikaları ve İnovasyon: Girişimci Devlet Yaklaşımı
Ahmet Aysu1

Doğan Bakırtaş2

Özet
Günümüzde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel, ekolojik veya teknolojik değişim her
ne kadar yeni bir devlet tanımı yapılmasına imkan vermese de devletin görev ve
sorumluluklarında önemli farklılaşmalara yol açmıştır. Özellikle teknolojik ilerleme hızı ve
inovasyon kapasitelerindeki artış ülkeler açısından ciddi bir refah kaynağı olarak görülmeye
başlamıştır. İnovasyon; ekolojik sorunların çözümü, kaynak israfının önlenmesi, zaman
tasarrufunun sağlanması veya toplumsal ihtiyaçların giderilmesi gibi konularda önemli roller
üstlenmektedir. Dolayısıyla devletler açısından gerek ülke sınırları içinde gerekse de coğrafi
sınırlar dışında inovasyonun önemi giderek artmaktadır. Teknolojik değişimin söz konusu
etkileri nedeniyle devletin değişimi de kaçınılmazdır. Ancak bu noktada devletler açısından
değişimin yönü net bir şekilde çizilmeli ve üstlenilecek rol belirlenmelidir. Girişimci devlet
yaklaşımı çerçevesinde inovasyon sürecinde devletin yeni rolü; sahip olduğu satım alım
gücüne dayanarak yenilikçi ürünler için bir garantör (yenilikçi ürünü satın alma) olmak veya
özel sektörü harekete geçirmek/yönlendirmek için talep eden (belirli bir sorun için yenilikçi
bir çözüm) bir rol üstlenmek olarak ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, kamu politikası, girişimci devlet
JEL Sınıflandırması: O3, H1

Public Policies and Innovation: Entrepreneurial State Approach
Abstract
The economic, political, socio-cultural, ecological or technological change that is experienced
today has led to significant differentiations in the duties and responsibilities of the state,
although it does not allow for a new definition of the state. Especially the speed of
technological progress and the increase in innovation capacities have started to be considered
as a serious prosperity source in terms of countries. Innovation plays significant roles in such
issues as the resolution of ecological problems, the prevention of waste of resources, the
provision of savings of time or the satisfaction of social needs. Therefore, in terms of states,
the importance of innovation both within the borders of the country and beyond the
geographical boundaries is increasing. The change of the state is inevitable because of the
stated effects of technological change. At this point, however, the direction of the change
must be drawn clearly and the role to be undertaken must be determined in terms of states.
Within the framework of entrepreneurial state approach, the new role of the state in the
process of innovation can be expressed as being a warrantor for innovative products
(purchasing the innovative product) based on the purchasing power it has, or as taking a role
that demands (an innovative solution for a specific problem) to mobilize/direct the private
sector.
Keywords: Innovation, Public Policy, Entrepreneurial State
JEL Classification: E02, E44, O16
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Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri: 1997’den
Günümüze Bibliyografi Tabanlı Sistematik Derleme Çalışması
Dilara Bahtiyar Sarı1

İlker Şahin2

Mustafa Gülmez (Sorumlu Yazar)3

Özet
Küreselleşme, birçok şekilde kullanılan bir terimdir, ancak altında yatan ortak fikir
ekonomilerin ve toplumların aşamalı bir şekilde entegrasyonudur. Yeni teknolojiler, yeni
ekonomik ilişkiler, hükümetler, uluslararası örgütler, iş, işçi ve sivil toplum dahil olmak üzere
geniş bir yelpazedeki aktörler ulusal ve uluslararası politikalar tarafından yönlendirilmektedir.
Küreselleşmenin kendi içinde birçok boyutu olmakla birlikte öne çıkan boyutları ekonomik,
sosyo-kültürel ve siyasi boyuttur. Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde küreselleşme;
insanların, ailelerin ve toplumların yaşamı ve çalışmaları üzerindeki etkisini ifade etmektedir.
Sistematik derleme deseninde tasarlanan bu çalışma kapsamında, nitel araştırma yöntemi
kullanılarak ölçüt örnekleme metodundan faydalanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar
tarafından seçilen üç temel veri tabanında yer alan; küreselleşmenin ekonomik ve sosyolojik
etkilerine ilişkin 1997’den günümüze yapılmış çalışmalar bibliyografik olarak listelenerek
derinemesine döküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, küreselleşme
temalı akademik çalışmaların yıllar itibarıyla giderek arttığı, küreselleşme üzerinde yapılan
çalışmaların küreselleşmenin boyutları itibariyle ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi boyutları
üzerine yapılan araştırmaların yoğunlukta olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Globalleşme, küreselleşmenin etkileri, sosyoloji, ekonomi
JEL Sınıflandırması: F6, O1, Z1, R1, Y9

The Economic and Sociological Impacts of Globalization:
Bibliography-Based Systematic Review Study from 1997 to Today
Globalization is a term used in many ways, but the underlying idea is the gradual integration
of economies and societies. A wide range of actors, including new technologies, new
economic relations, governments, international organizations, business, labor and civil
society, are driven by national and international policies. The remarkable dimensions of
globalization are economic, socio-cultural and political. Globalization refers to the influence
on the lives and work of people, families and societies when assessed from a sociological
point of view. Within the scope of this study, which is designed in a systematic review
pattern, the criterion sampling method was used based on qualitative research method. For
this purpose, available in three selected main databases previous studies which were
conducted between 1997 and 2017, on the economic and sociological effects of globalization
has been listed bibliographically and subjected to in-depth document analysis. In the light of
the findings, it is seen that the researches on globalization are increasingly concentrated on
the economic, socio-cultural and political dimensions of globalization.
Keywords: Globalization, effects of globalization, sociology, economy
JEL Classification: F6, O1, Z1, R1, Y9
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Küreselleşme ve Kamu Harcamaları İlişkisi:
Telafi mi Etkinlik mi?
Abdullah Barış (Sorumlu Yazar)1

Serap Barış2

Özet
Dünya genelinde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarının, kısa
dönemli düşüş ya da duraklama dışında, sürekli bir artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir.
Kamu harcamalarındaki artışı açıklamaya yönelik literatürdeki görüşler bu artışı toplumdaki
sosyal gelişmelere (A. Wagner), savaş ve olağanüstü durumlara (A. T. Paecock ve J.
Wiseman, F. Nitti, R. A. Musgrave), kamusal tercihlere (A. Downs, J. M. Buchanan, G.
Tullock, j. Diamond, W. Niskenen), bütçe açıklarına (A. Wagner, J. Buchanan) ve ekonomik
gelişme (W.W. Rostow) gibi faktörlere bağlamaktadır. Ancak yaklaşık son 40 yıldır
küreselleşme olarak adlandırılan gelişmeler neticesinde küresel düzeyde ülkelerarası mal,
hizmet ve faktör hareketlerinin giderek artması kamu harcamalarında da –artış ve azalışyönünde değişikliklere neden olmuştur. Küreselleşme serbest piyasa ekonomisini
güçlendirirken kamu kesiminin ekonomideki payının daraltılmasına dolayısıyla kamu
harcamalarının görece azalmasına yol açmıştır. Diğer taraftan bu süreçte bazı ülkelerde ise
kamu harcamalarının arttığı gözlenmiştir. Küreselleşmenin kamunun harcama düzeyinde
meydana getirdiği etkiler, akademik çevrelerin dikkatinin bu alana yoğunlaşmasına neden
olmuş, kamu harcamalarındaki değişimi küreselleşme ile ilişkilendiren Telafi Hipotezi ve
Etkinlik Hipotezi ortaya atılmıştır. Küreselleşme ile kamu harcamaları arasında pozitif ilişki
olduğunu öne süren telafi hipotezine göre, küreselleşmenin meydana getirdiği refah kaybı,
kamu hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. Bu refah kayıplarının önlenmesi için devletler
daha fazla kamu harcaması yapmaktadırlar. Etkinlik hipotezi ise, piyasaların artan oranda
küreselleşmesi sonucu kamu harcamaları etkinlik ile ilgili nedenlerden dolayı güçlü bir
baskıya maruz kalmıştır. Etkinlik hipotezine göre, politika yapıcılar küreselleşmeye tepki
olarak hükümet harcamalarını azaltmaktadır. Dolayısıyla bu hipotez kamu harcamaları ve
küreselleşme arasında negatif bir ilişki öngörmektedir. Ampirik çalışmalarda da her iki
hipotezi destekleyen sonuçlara ulaşıldığı gibi, istatistiki olarak anlamsız sonuçlara da
ulaşılmıştır. Bu çalışma APEC ülkelerinde ekonomik küreselleşmenin kamu harcamaları
üzerindeki etkilerini ampirik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 1990-2015
dönemi yıllık verileri ile panel veri analiz yöntemleri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.
Analiz bulguları, APEC ülkelerinde ekonomik küreselleşmenin kamu harcamaları üzerinde
%5 önem düzeyinde negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar telafi
hipotezini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kamu harcamaları, telafi hipotezi, etkinlik hipotezi, panel
veri analizi
JEL Sınıflandırması: F62, H50, C33
Assist. Prof., Gaziosmanpaşa University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Public Finance, Tokat-Türkiye, abdullah.baris@gop.edu.tr
2
Assist. Prof., Gaziosmanpaşa University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Economics, Tokat-Türkiye, serap.baris@gop.edu.tr
1

14

4th SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”

Nevsehir
26th-28th April 2018

Relationship between Globalization and Public Expenditure:
Compensation or Efficiency?
Abstract
It has been observed that public spending in developing countries, both developed and
developing, tends to increase steadily, with the exception of a brief cyclical decline or
stagnation. Opinions in the literature explaining the increase in public expenditures have
linked this increase to factors such as social developments in society (A. Wagner), wars and
extraordinary situations (A. T. Paecock ve J. Wiseman, F. Nitti, R. A. Musgrave), public
choice (A. Downs, J. M. Buchanan, G. Tullock, j. Diamond, W. Niskenen), budget deficits
(A. Wagner, J. Buchanan) and economic development (W.W. Rostow). However, due to the
developments called globalization in the last 40 years, the increase in international
commodities, services and factor movements at global level has caused changes in the public
expenditures - both increase and decrease-. While globalization has strengthened the free
market economy, the public sector's share in the economy has narrowed and therefore public
spending has decreased. On the other hand, public expenditures have increased in some
countries in this process. The impact of globalization on the level of spending in the public
sector has led to the concentration of the attention of academic circles in this area and the
Compensation Hypothesis and the Efficiency Hypothesis have been developed that relate the
change in public spending to globalization. According to the compensatory hypothesis that
globalization is positively related to public expenditure, the loss of prosperity brought by
globalization increases demand for public services. To prevent these welfare losses,
governments are making more public spending. The efficiency hypothesis, on the other hand,
has been subjected to strong pressure on public expenditure as a result of increasing
globalization of markets. According to the efficiency hypothesis, policymakers are reducing
government spending in response to globalization. Therefore, this hypothesis predicts a
negative relationship between public spending and globalization. In empirical studies, both
the results supporting both hypotheses were reached and statistically meaningless results were
reached. This study aims to empirically analyze the effects of economic globalization on
public expenditure in APEC countries. In the study, annual data of 1990-2015 period and
panel data analysis methods were used for analysis. The findings of the analysis show that
economic globalization in APEC countries has a negative effect on public spending at a level
of 5% significance. These results support the compensatory hypothesis.
Keywords: Globalization, public expenditure, compensation hypothesis, efficiency
hypothesis, panel data analysis.
JEL Classification: F62, H50, C33
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Kobilerin Kurumsallaşma Düzeyinin Belirlenmesi:
Konya OSB Örneği
Murat Bay (sorumlu yazar)1, Selahattin Akpınar2, Ahmet Erarabacı3
Özet
Bu çalışmanın amacı; KOBİ’lerdeki kurumsallaşma fonksiyonlarının uygulanırlığını,
kurumsallaşma boyutlarının etkinliğini ve KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeyini tespit
etmektir. Anketimiz Konya Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerde
düzenlenmiş olup 19 şirketten işveren, idari personel ve teknik personel olmak üzere 90 kişiye
dağıtılmış uygulama sonucu 70 kişiye anket yapılabilmiştir. Ankete katılan şirketlerin
sektörleri arasında Tekstil,Tarım makineleri imalatı, Hırdavat, Alüminyum, Demir Çelik,
Otomotiv, Gıda, Tesisat, Cam sanayi ve Ambalaj sektörleri bulunmaktadır. Anketin örneklem
seçiminde Konya ili içerisinde sektöründe tanınmış firmalara uygulanmaya özen
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, organizasyon, kurumsal kimlik
Jel Sınıflandırması: M00, M12, O32

Determining the Level of Institutionalization of SMEs;
Konya OSB Example
Abstract
The purpose of this study is; To determine the applicability of institutionalization functions in
SMEs, the effectiveness of institutionalization dimensions and the level of institutionalization
of SMEs. Our survey was organized in the companies operating in Konya Organized
Industrial Zone and it was possible to conduct a survey of 70 applicants who were distributed
to 90 people including 19 employers, administrative personnel and technical personnel. The
sectors participating in the survey include Textile, Agricultural machinery manufacturing,
Hardware, Aluminum, Iron and Steel, Automotive, Food, Installation, Glass industry and
Packaging sectors. In the selection of the sample of the questionnaire, care was taken to apply
the well known firms in the sector in Konya province.
Key Words: Institutionalization, organization, corporate ıdentity
Jel Classification: M00, M12, O32
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Makroekonomik Belirsizlik ve Banka Karlılığı: Borsa İstanbul
Bankacılık Sektörü Örneği
Yılmaz Bayar (Sorumlu Yazar)1

Işıl Erem Ceylan2

Özet
1980’li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşme ve finansal serbestleşme sonucu tüm
dünya genelinde reel ve finansal piyasalar arası bütünleşme artmış, finansal krizlerin sıklığı
ve şiddeti geçmişe oranla göreceli olarak yükselmiştir. Ayrıca ülke ekonomileri yurtdışında
meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimlere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Bu
durumun sonucunda, yurtiçi ve küresel makroekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi
güçleşerek, makroekonomik belirsizlik faktörü bankaların karar verme süreçlerinde önemli bir
değişken haline gelmiştir. Bu çalışmada; Türk bankacılık sektörü örnekleminde 2003-2016
yılları arasında çeyreklik veriler kullanılarak, makroekonomik belirsizliğin bankaların
karlılığı üzerindeki etkisi panel regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda döviz
kuru, enflasyon ve büyüme belirsizliği ile banka sermayesinin banka karlılığı üzerinde pozitif
etkiye sahip olduğu, faiz belirsizliği, banka büyüklüğü ile faiz dışı gelirin banka karlılığı
üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomik belirsizlik, banka kârlılığı, bankacılık sektörü, Türkiye,
panel regresyon analizi
JEL Sınıflandırması: D81, E50, L25

Macroeconomic Uncertainty and Bank Profitability: A Case of
Borsa Istanbul Banking Sector
Abstract
As a result of globalization and financial liberalization that accelerated since the 1980s, the
integration of real and financial markets has increased and the frequency or severities of
financial crises have also increased relative to the past. As a result, ensuring and sustaining
domestic and global macroeconomic stability has become difficult and macroeconomic
uncertainties take part as an important variable in banks' decision-making processes. In this
study; the effect of macroeconomic uncertainty on bank profitability has been analyzed by
using panel regression analysis within the sample of Turkish banking sector. We found that
uncertainty of exchange rate, inflation and growth and bank capital had positive impact on
bank profitability, while interest uncertainty, bank size and non-interest income had negative
impact on bank profitability.
Keywords: Macroeconomic uncertainty, bank profitability, banking sector, Turkey, panel
regression analysis
JEL Classification: D81, E50, L25
1
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The Effect of Free Float Rate on Firms’ Profitability: A Case of
Borsa İstanbul Non-Metallic Mineral Products Sector
Yılmaz Bayar (Sorumlu Yazar)1

Işıl Erem Ceylan2

Abstract
The free float rate is of great importance in case the vast majority of stocks are in the hands of
certain individuals or institutions. The low or high level of public openness has a significant
effect on the speed of the decisions that firms must make, the cost, and in turn the profitability
of firms. The aim of this study is to measure the effect of free float ratio on the profitability of
23 cement firms traded in Borsa Istanbul between 2003-2016 years with panel regression
analysis. The results revealed that free float rate had so significant impacts on the firm
profitability, but financial leverage affected the firm profitability negatively.
Keywords: Free float rate, firm profitability, non-metallic mineral products sector, Turkey,
panel regression analysis.
JEL Classification: G30, G32, L25,
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Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme: Avrupa Birliği Geçiş
Ekonomileri Örneği
Yılmaz Bayar1

Mahmut Ünsal Şaşmaz2

Ömer Faruk Öztürk3

Özet
Dış borçlanma, özellikle yatırımlar için yeterli tasarrufa sahip olmayan gelişmekte olan
ülkeler için önemli bir finansman kaynağıdır. Bu çalışmada Konya (2006) bootstrap panel
nedensellik testi kullanılarak 2004-2016 döneminde Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde dış
borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşim incelenmiştir. Çalışma sonucunda,
Letonya, Macaristan ve Polonya’da dış borçtan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir
nedensellik tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış borçlanma, ekonomik büyüme, panel nedensellik testi
JEL Sınıflandırması: H63, O40, C23

External Debt and Economic Growth: Evidence from European
Union Transition Economies
Abstract
External debt is an important financing source especially for the developing countries with
not having sufficient savings for the investments. This study investigates the interaction
between external borrowing and economic growth in transition economies of European Union
during 2004-2016 period by using Konya (2006) bootstrap panel causality test. We revealed a
unilateral causality from external debt to the economic growth in Hungary, Latvia and Poland.
Keywords: External debt, economic growth, panel causality test
JEL Classification: H63, O40, C23
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Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme: Avrupa Birliği Geçiş
Ekonomileri Örneği
Yılmaz Bayar1

Mahmut Ünsal Şaşmaz2

Emre Şakar3

Özet
Yolsuzluk; toplumlar için ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi birçok etkiye sahip oldukça
önemli bir kavramdır. Bu çalışmada Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen
nedensellik testi kullanılarak 2002-2016 döneminde 11 Avrupa Birliği geçiş ekonomisinde
yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik incelenmiştir. Çalışma sonucunda
yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, ekonomik kalkınma, panel nedensellik testi
JEL Sınıflandırması: D73, O10, C23

Corruption and Economic Growth: The Case of European Union
Transition Economies
Abstract
Corruption is a crucial concept having many economic, social, cultural and political impacts
for the societies. This study examines the causality between corruption and economic growth
in 11 transition economies of European Union during the period 2002-2016 by
Emirmahmutoğlu and Köse (2011) causality test. We found that there was a two-way
causality between corruption and economic growth.
Keywords: Corruption, Economic development, panel causality test
JEL Classification: D73, O10, C23
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Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi
Hakan Bektaş 1 Mücahit Aydın2
Özet
Üçüncü dalga kahve akımı ile birlikte; Türkiye kahve pazarının hacmi artmaya başlamıştır.
2015 yılında kişi başına yıllık tüketilen kahve miktarı yaklaşık 910 gram olup; bir önceki yıla
göre tüketilen kahve miktarında %20 artış meydana gelmiştir. Bu durum, kahve pazarındaki
tüketim eğilimlerinin ve potansiyel talebin analiz edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaç
doğrultusunda, 90 bini aşkın öğrencisi bulunan Sakarya Üniversitesi’nin Esentepe
yerleşkesinin bulunduğu Serdivan ilçesinde bir anket çalışması gerçekleştirilerek,
katılımcıların tüketim tercihleri ve sektörün büyüme potansiyeli incelenmiştir. Çalışmanın
örneklemi, Serdivan ilçesinde bulunan kahve dükkânlarının müşterisi olan lisans
öğrencileridir. Toplanan verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler raporlanmış olup; nitel
değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson’ın ki-kare testi ile analiz araştırılmıştır. Sonuç olarak,
cinsiyet ile kahve tüketiminin artma nedeni değişkenlerinin birbirinden bağımsız olduğu
saptanmıştır. Bununla birlikte, katılımcıların demografik özellikleri ve kahve tercihleri
arasındaki ilişkilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kahve, tüketim eğilimi, talep potansiyeli, tüketici davranışları
JEL Sınıflandırması: M30, M31, C83

Examination of Changing Coffee Consumption Habits
Abstract
With the third wave coffee; the volume of Turkish coffee market has started to increase. In
2015, the annual amount of coffee consumed by the customer is about 910 grams; 20%
increase in the amount of coffee consumed compared to the previous year. This situation
causes a need that the coffee consumptions and potential demand have to be analyzed. A
survey was carried out at the Serdivan county where the Esentepe settlement of Sakarya
University, which has more than 90 thousand students. The sample of this study is
undergraduate students who are the customer of the coffee shops in the Serdivan County. The
descriptive statistics based on collected data has been reported and the relation between
reason of coffee consumption increase and gender has been analyzed with Pearson’s Chisquare test. As a result, there is no relation between gender and increase of coffee
consumption. Additionally, obtained results via examining relationship between participant
demographics and preference of coffee has been summarized.
Keywords: Coffee, consumption tendency, demand potential, consumer behavior
JEL Classification: M30, M31, C83
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Esnek Entegrasyon Temelinde Avrupa Birliği’nin Geleceği ve
Türkiye’nin Yeri: Muhtemel Senaryolar
Elif Cemre Beşgür1

Utku Utkulu2

Özet
Tarihsel olarak bakıldığında, tek düze entegrasyon bütün üye devletlerin aynı anda
bütünleşme fikri - Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarında topluluğu geliştirmek için kabul
edilen bir yöntem olarak düşünebilir. Fakat, ilerleyen yıllar boyunca artan üye sayısı,
derinleşen ve çoğalan entegrasyon alanlarıyla birlikte, AB çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır.
Özellikle derinleşme ve genişleme sürecine, üye ülkelerin farklı zamanlarda ve farklı
koşullarda katılmaları, yeni üyelerin hali hazırda üye olan ülkelerin hızını ve uyumunu
yakalamasını zorlaştırmıştır. Dolayısıyla, artan çeşitliliğin daha etkin ve etkili yönetilmesi söz
konusu olduğunda, esnek entegrasyon kavramı önem kazanmaktadır. Euro krizi, Brexit,
mülteci krizi ve artan milliyetçi akımlar ekseninde, AB’nin gelecekte tek bir modele bağlı
kalmadan; farklı esnek entegrasyon modellerini pragmatik bir şekilde uygulayan bir yapıya
evirileceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, AB’nin geleceğinde esnek entegrasyonun
gerekliliğini vurgulamak ve AB’nin söz konusu bu geleceğinde Türkiye’nin yerini ortaya
koymaktır. Bu doğrultuda, ilk aşamada esnek entegrasyon kavramı irdelenecektir. Takip eden
kısımda, AB’nin gelişmekte olan bir özelliği olarak esnek entegrasyon değerlendirilip
gerekçeleriyle açıklanacaktır. Son olarak, AB’nin geleceğinde Türkiye’nin yeri oluşturulan
muhtemel senaryolar çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye-AB ilişkilerinin gelecekteki
formu ve sürdürebilirliği bu çalışmada incelenen senaryolarla doğrudan bağlantılıdır.
Anahtar Kelimeler: Esnek (farklılaştırılmış) entegrasyon, çok vitesli Avrupa, a la kart
Avrupa, değişken geometrili Avrupa, ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Birliği, ekonomik
entegrasyon, Türkiye- AB ilişkileri
JEL Sınıflandırması: F02, P16, F53

The Future of the European Union on the Basis of Flexible
Integration and the Place of Turkey: Possible Scenarios
Abstract
Historically, uniform integration can be considered as an accepted method by all member
states to promote the collective in the early years of European integration. However, along
with the increasing number of members, deepening and growing integration areas over the
years, the European Union has faced various problems. Particularly, in the process of
deepening and widening, member states participation to the EU at different times and under
different conditions made it difficult for new members to catch up the speed and harmony of
the states that are already members. Therefore, when it comes to more effective and efficient
1
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management of increasing diversity, the concept of flexible integration is gaining importance.
It is anticipated that in the direction of Euro crisis, Brexit, refugee crisis and increasing
nationalism the EU will evolve into a more flexible structure that implements different
flexible integration models pragmatically. The aim of this study is to emphasize the need for
flexible integration in the future of the EU and to reveal the place of Turkey in the future of
the EU. In this direction, the study will first deal with the the concept of flexible integration.
In the following part, flexible integration will be evaluated as an evolving feature of the EU.
Finally, the place of Turkey in the future of the EU will be analysed in the framework of
possible scenarios. The future form and sustainability of Turkey-EU relations is related to the
scenarios examined in this study.
Keywords: Flexible (differentiated) integration, multi-speed Europe, a la carte Europe,
variable geometry Europe, economic and monetary union, European Union, economic
integration, Turkey-EU relations
JEL Classification: F02, P16, F53
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Yeni Medyada Kadın Bedenine Yönelik Ayrımcılık: Ekşisözlük
Örneği
Filiz Bilgin Ülken1

Nil Yüce2

Özet
İnternet, kimliklerin ve egemen kültürel formların yeniden inşa edildiği ve küresel olarak
dolaşıma sokulduğu sanal bir mekan olarak tanımlanabilir. Yeni iletişim teknolojilerinin
oluşturduğu küresel ağlar, geleneksel medyaya benzer bir biçimde egemen kültürel formları
yine ve yeniden üretmektedir. Ancak geleneksel medyada izleyici/okuyucu pasif
konumdayken Web 2.0 teknolojisiyle birlikte aktif konuma geçmiştir. Bu teknoloji
olanaklarıyla ürettiğini paylaşan kullanıcı var olan egemen sistemin söylemlerini
yineleyebilmekte ve hatta yeniden üretebilmektedir. Bu anlamda internet bir yandan direniş
alanı olarak tanımlanabilecekken diğer yandan iktidarı yeniden üreten söylemlerin
üretilmesine izin veren bir mekan olarak da tanımlanabilir. Bu söylemlerden biri özellikle
kadınları baskı altına alan güzellik söylemidir. Hem geleneksel hem de yeni medyada güzellik
kriterleri karşımıza çıkmaktadır. Bu kriterler arasında en çok vurgu alan ise ideal beden
oranlarıdır. Şişman ve zayıf olarak ayrılan kadınlar sosyal medyada hem erkekler hem de
hemcinsleri tarafından ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Bu çalışmada da sosyal medya
paylaşım ağlarından biri olan ve Türkiye’nin ilk interaktif sözlüğü olma özelliği taşıyan Ekşi
Sözlük’te “şişman kızla sevgili olan erkek” başlığındaki entry’ler üzerinden kadın bedenine
yönelik ayrımcılık içerik analizi yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekşi sözlük, beden, ayrımcılık
JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16

Dicsrimination Against the Female Body in New Media: The Case
of Ekşi Sözlük
Abstract
The Internet can be defined as a virtual sphere where identities and sovereign cultural forms
are reconstructed and globally released into circulation. Global networks which are
constituted by new communication technologies are repeatedly reproducing sovereign cultural
forms in the similar way with the traditional media. But the passive audience/reader of
traditional media began having an active state in conjunction with the Web 2.0. Making the
use of this technology, the user can repeat the existing sovereign system's discourses and even
reproduce them by generating and sharing content. In this sense, the internet can also be
defined as a sphere for resistance as well as a space which allows reproduction of discourses
produced by the potency. One of these discourses is the discourse of beauty which
specifically suppresses women. Beauty standards encounters with us through both traditional
media and new media. The most emphasized criteria among these beauty standards is the
Dr. Öğr. Üyesi., Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı,
filizbilgin@mersin.edu.tr
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body ratio. Women divided as fat and thin are exposed to discrimination by both women and
men in social media. This work will analyze discrimination against the female body, looking
into the entries under the title of "the guy who is in a relationship with a fat girl" in Ekşi
Sözlük, one of the social networks which is renowned by being the first interactive dictionary
in Turkey by using content analysis method.
Keywords: Ekşi Sözlük, body, discrimination
JEL Classification: E02, E44, O16
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Afrika’daki Terörizmin Dış Ticaretteki Etkileri: Boko Haram,
LRA, DAEŞ, El Kaide, Eş Şebap
Asena Boztaş1

Dilşad Türkmenoğlu Köse2

Özet
Afrika, ekonomik, siyasi ve sosyal olarak tüm dünya tarafından bakir bir yapı olarak
görülmektedir. Batılı güçlerin sömürgecilik (kolonyalizm) ve yeni sömürgecilik (post
kolonyalizm) olarak adlandırılan süreçlerdeki Kıtadaki etkinliklerini sürdürürken diğer
yandan çok kutuplu dünya düzenindeki yeni süper güçlerin de Afrika’da varlıklarının büyük
etkisinden söz etmek mümkündür. Büyük Güçler olarak adlandırılan BRICS (Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti) hatta Meksika’nın da bu yapıya
eklemlenmesiyle Afrika artık dünya devletlerinin ekonomik, siyasi ve sosyal bir mücadele
platformu halini almıştır.
Ekonomik platform ise bu mücadelelerin en çetin geçtiği alanlardan biridir. Bu bağlamda
çalışmada uluslararası terörizm genelinde Afrika özelinde, terörizmin dış ticaret faaliyetlerini
nasıl olumsuz etkilediği ele alınırken iç ve dış etkenleri de değerlendirilecektir. Bu
değerlendirmelere konu olan terörist örgütler olan Boko Haram, LRA, DAEŞ, El Kaide, Eş
Şebap örnekleri ve nüfuz alanları irdelenerek akademik katkı sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afrika, terörizm, dış ticaret, sömürgecilik, batılı güçler
JEL Sınıflandırması: F5, F54, F6

The Effects Of Terrorism In Foreign Trade In Africa:
Boko Haram, Lra, Daeş, El Kaide, Eş Şebap
Abstract
Africa is seen as a virgin structure by the whole world, economically, politically and socially.
It is possible to mention the great influence of the new superpowers in the multi-polar world
order in Africa, while the Western powers continue their activities in the process of what is
called colonialism and postcolonialism. With the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South
Africa), also known as the Great Powers, and Mexico being also articulated in this structure,
Africa has become a platform for economic, political and social struggle of the world states.
The economic platform is one of the areas where these challenges are toughest. In this
context, internal and external factors will be evaluated while discussing how international
terrorism affects in general terrorist activities in Africa in spesifical. Boko Haram, LRA,
DAEŞ, Al Qaeda, Eş Şebap examples and areas of influence will be studied and academic
contribution will be provided.
Keywords: Africa, terrorism, foreign trade, colonialism, western powers
JEL Classification: F5, F54, F6
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu, Sakarya-Türkiye, aboztas@sakarya.edu.tr
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Kripto Paraların Geleceği ve Küresel Ekonomiye Potansiyel
Etkileri
Zafer Bozyer1

Sinem Bozyer2

Özet
Henüz birçok kişi tarafından kabul görmemiş olsa da kripto paralar son yıllarda gündemin en
dikkat çeken konularından birisidir. En popüler kripto para olan Bitcoin, 2009 yılında
üretilmiş olmasına rağmen aslında sanal para denemelerine çok daha önce başlanmıştır.
Nihayetinde bilişim teknolojilerinin yeterince gelişmesi ve 2008 ekonomik krizinin yarattığı
atmosfer ilk kripto paranın doğumuna zemin hazırlamıştır. Duyurulduğu günden itibaren
maruz kaldığı eleştirilere ve teknik sorunlara rağmen kripto paralar günümüzde dikkate değer
bir işlem hacmine ulaşmıştır. Dijitalleşme ile neredeyse her ürüne çevrimiçi ulaşılabilmekte
ve ürün bedelleri çevrimiçi ödenebilmektedir. Bunlarla birlikte ödemelerde aracı kurumları
ortadan kaldırması ve şeffaflık sağlaması kripto paraların elini güçlendirmiş iken devletlerin
ve finansal kuruluşların ihtiyatlı tutumları ise elini zayıflatmıştır. Bu çalışmada kripto
paraların mevcut durumundan yola çıkılarak geleceğine dair teoriler geliştirilmiş ve küresel
ekonomiye potansiyel etkileri tartışılmıştır. Sonuç olarak bilişim teknolojileri küreselleşmenin
itici gücü olmaya devam ettiği sürece kripto paraların, ihtiyaçlar doğrultusunda evrim
geçirerek daha yüksek işlem hacmine ulaşacağı ve ekonomik ilişkileri değiştireceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kripto para, blok zinciri, dijitalleşme, küresel ekonomi
JEL Sınıflandırması: O32, 033, Q55

The Future of Cryptocurrencies and Their Potential Impacts on
Global Economy
Abstract
The cryptocurrencies are one of the most remarkable topics of recent years, although not
widely accepted by many people. The most popular cryptocurrency, Bitcoin, was produced in
2009, despite the fact that virtual money experiments began much earlier. Eventually, the
sufficient development of information technologies and the economic atmosphere which is
after 2008 crisis have triggered the birth of the first cryptocurrency. The cryptocurrencies
have reached a remarkable transaction volume today, despite the criticism and the technical
problems experienced since their announcement. Thanks to the information technologies,
almost any product can be accessed and paid online easily. Along with these, the hands of the
cryptocurrencies have strengthened because of ensuring transparency and eliminate
intermediaries and in other respects, the prudent attitudes of states and financial institutions
have weakened their hand. In this study, the theories about the future of cryptocurrencies are
developed and also the potential impact of them on the global economy was discussed on the
sight of the current state. As a result, as long as information technologies continues to be the
driving force of globalization in the future, it is thought that cryptocurrencies will evolve in
accordance with our needs and will reach higher transaction volume.
Keywords: Cryptocurrency, blockchain, digitalization, global economy
JEL Classification: O32, 033, Q55
1
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Endüstri 4.0 Ekonomik Küreselleşmenin Sonu mu?
H. Ekrem Cunedioğlu1

Zafer Bozyer2

Özet
Dünya ekonomisinin büyüme hızı 1960’tan beri azalma trendindedir. Üretim tesislerinin
işgücünün ucuz olduğu bölgelere taşınması ve küresel değer zincirlerinin oluşması gibi
stratejik değişiklikler bu trendi değiştirememiş, 2008 küresel krizi sonrasında gelişmiş
ekonomilerde yeniden sanayileşme eğilimi başlamıştır. Bu eğilimin bir neticesi olarak
2010’da Almanya’da doğan Endüstri 4.0 kavramı, giderek özelleşen talebe karşı esnek
üretimi mümkün kılmak ve üretimde bölgeselleşmeyi sağlamak üzere gelişmiş teknolojilerin
üretim sürecine entegrasyonunu kapsamaktadır. Bu çalışmada ilkin, 2008 sonrası dönemde
küresel ticaret dinamikleri analiz edilerek bölgesel yoğunlaşmaların varlığı incelenecektir.
İkinci olarak, ülkelerin Endüstri 4.0’a ne denli hazır olduğunu ölçen kompozit göstergeler ve
ticaret tamamlayıcılığı endeksi kullanılarak küresel ticaretteki yoğunlaşmaların olası
konumları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgeselleşme, endüstri 4.0, uluslararası ticaret
JEL Sınıflandırması: F10, L60, O33

Is Industry 4.0 the End of the Economic Globalization?
Abstract
The growth rate of the world economy has been in a decremental trend since 1960s. Strategic
changes like movement of production facilities to countries with cheap labor and development
of global value chains could not change this trend and a re-industrialization tendency has
arisen in developed countries. A concept born in Germany as a result of this tendency in 2010,
Industry 4.0 comprises of the integration of advanced technologies into production processes
to accomplish flexibility in response to rapidly changing consumer demand and the
regionalization of production. In this study, first, regional concentrations will be examined
analysing post-2008 global trade dynamics. Second, using composite indexes that measure
readiness of countries to Industry 4.0 and trade complementarity index, potential locations of
concentrations in global trade will be discussed.
Keywords: Regionalization, industry 4.0, international trade
JEL Classification: F10, L60, O33
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Türkiye'nin Avrupa Birliği Ekonomik Kriterleri Açısından
Analizi
Betül Yüce Dural (Sorumlu Yazar)1

Özet
Avrupa Birliği (AB), ülkelerden yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemektedir. Bu
kriterlerden bazıları AB'nin tam üyesi olmak için yerine getirilirken bazıları AB ekonomik ve
parasal birliğine girmek için gereklidir. AB'ye üye olmak için aday ülke Kopenhag kriterlerini
karşılamalıdır. Üye olduktan sonra ise, bir ülke Maastricht'in uyum kriterlerini yerine
getirmek zorundadır. Kopenhag ekonomik kriterlerini analiz etmede kullanılan temel
göstergeler; işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki rekabet baskısı ve
piyasa güçleri ile başa çıkma kapasitesidir. Maastricht kriterleri bazı önemli makroekonomik
göstergelerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin bu ekonomik kriterlere
göre AB'deki rekabet edebilirlik açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri, Türkiye ekonomisi, Avrupa
Birliği, Türkiye ekonomisine uyum
JEL Sınıflandırması: F15, J51

Turkey’s Analysis in Terms of Economic Criteria of the
European Union
Abstract
European Union (EU) expects from countries to fulfill its obligations. Some of these criteria
are necessary to fulfilled to become a full member of the EU while some of them are for
joining the EU economic and monetary union. To join the EU, a candidate country must meet
the Copenhagen criteria. After being a member, a country also has to fulfill the Maastricht
convegence criteria. Main indicators in analyzing Copenhagen economic criteria are the
existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive
pressure and market forces within the Union. Maastricht criteria are composed of some major
macroeconomic indicators. In this paper, it is aimed to evaluate Turkish economy in respect to
these economic criteria in terms of competitiveness within the EU.
Keywords: Copenhagen criteria, Maastricht criteria, Turkish economy, European Union,
compatible of Turkish economy
JEL Classification: F15, J51
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Küreselleşme Sürecinde Talep Edilen Emeğin Niteliğindeki
Değişme
Pınar Dursun1
Özet
Kolomb’un 1490’da Amerika’yı keşfiyle başlayan (bu dönemde başlatılmasının nedeni,
birçok araştırmacı tarafından bu keşfin ekonomik temelli ya da ticaret güdüsü ile yapılmış
keşif olması olarak gösterilmesidir) Küreselleşme süreci, günümüze kadar devam eden ve
gittikçe de karmaşıklaşan bir yapıya sahiptir. Küreselleşmenin gittikçe karmaşıklaşan bu tarihi
sürecinde en önemli değişimlerden biri de kuşkusuz talep edilen emeğin niteliğinde olmuştur.
Son küreselleşme dönemine doğru gidildikçe, talep edilen emek, niteliksiz emekten nitelikli
emeğe doğru evrilmiştir. Bunun en önemli kanıtlarından biri niteliksiz emeğin göçünün
önlenmesi için merkez ülkelerin her türlü engeller koyması olarak gösterilir. Ayrıca niteliksiz
emeğin göçü yerine sermayenin hareketli hale gelmesi de başka bir göstergedir. Birinci ve
ikinci küreselleşme dönemlerinde olduğu gibi niteliksiz emeğin sermayenin olduğu yere
taşınması yerine, üçüncü küreselleşme döneminde sermayenin niteliksiz emeğin bol ve
dolayısıyla ucuz olduğu yere taşındığı görülmektedir. Bu sebepten ötürü de üçüncü
küreselleşme dönemi, merkezleri kapitalist ülkelerde olan sanayilerin, az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelere taşındığı dönemdir. Ayrıca bu dönem, çok uluslu- ama gerçekte çok
uluslu olmayan- şirketlerin çoğaldığı dönemdir. Artık ikinci küreselleşme döneminde olduğu
gibi fabrikalar İngiltere gibi merkez ya da kapitalist ülkelerde değil gelişmekte ya da az
gelişmiş ülkelerde kurulmaya başlamıştır. Böylelikle, merkez/kapitalist ülkeler hem ucuz
emekten faydalanırken hem de Kyoto gibi çok taraflı anlaşmaların dayattığı kısıtlamaları
aşmışlardır. Ancak teknolojinin daha da gelişmesi, nitelikli emek gücüne gelecekte ihtiyaç
duyulup duyulmayacağı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Çünkü hızlı gelişen
teknoloji sayesinde robotlar üretimde çoktan kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada
amaçlanan küreselleşme sürecinde talep edilen emeğin niteliğindeki değişmeyi ortaya
koymaya çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, emek talebi, göç
JEL Sınıflandırması: F60, F66, F62

The Change of the Characteristic of Labour Demand in the
Process of Globalization
Abstract
The globalization process that began in 1490 with the discovery of Columbus in America,
(many researchers declare the reason why it was started in this period is that the aim of the
discovery was economic-based or trade-driven) has becomes increasingly complex structure
and continues to until present. One of the most important changes in this increasingly
complex historical process of globalization is undoubtedly the characteristic of demand of
labour. Toward the last period of globalization, the demanded labour has evolved from
1
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unskilled labour to skilled labour. One of the most important proof of this evolution is that
core countries’ obstacles which restrain the immigration of unskilled labour. In addition, it is
also another proof that the capital becomes mobile instead of labour. It appears that in the
third globalization period, the capital has moved to where the unskilled labour is abundant
and therefore cheap, rather than moving the unskilled labour where the capital is as in the first
and second periods of globalization. Due to this reason, we can say; the third period of
globalization is that the industries whose centres are in capitalist countries are moved to the
underdeveloped or developing countries. Therefore, it is the period in which multinational
corporations- but actually should be called as non-multinational corporations- are increasing.
Hereafter, as in the second period of globalization, factories have started to be established in
developing or underdeveloped countries, not in core or capitalist countries like England.
Thus, core / capitalist countries both exploit cheap labour and they overcame the restraints
imposed by multilateral agreements such as Kyoto. However, the further development of
technology paved the way to debate on the question of the need for skilled labour force in the
future. Because robots have already begun to be used in production due to fast evolving
technology. The aim of this research is to try to show that how is the change of the labour
demand character in the process of globalization.
Keywords: Globalization, labor demand, immigration
JEL Classification: F60, F66, F62
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Sigorta Şirketlerinin Performans Analizi: Borsa İstanbul’da Bir
Uygulama
Meltem Ece Çokmutlu (Sorumlu Yazar)1

Metin Kılıç2

Özet
Sigorta, benzer türden tehlike ile karşı karşıya kalan bireylerin, kurumların prim adı verilen
belli bir miktar parayı ödemesi ile toplanan fonlarla, yalnızca o tehlikenin gerçekleşmesi
sonucu zarara uğrayanların zararını karşılayan ekonomik bir düzenlemedir (Akın ve Ece,
2013:89). Sigortacılığın amacı söz konusu riskleri istatistiksel yöntemlerle belirlemek ve
bunların belirli bireyler ya da gruplarda yoğunlaşmasını önlemektir. Sigorta şirketleri de
topladıkları primlerle fon oluşturarak ve bu fonların tahvil, hisse senedi ve gayrimenkul gibi
yatırım araçlarına aktarılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlayan aracı
kuruluşlardır. Gelişmiş ülkelerde önemli bir paya sahip olan sigortacılık sektörünün Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde de ekonomideki payı yarattığı katma değer ile, sağladığı
istihdam ile her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık sektörü, son zamanlarda düzenlenen yasal
mevzuatlar, yapılan yabancı sermaye yatırımları, şirket birleşmeleri ve satın almaların
artmalar ile, gittikçe büyüyen ve rekabetin de arttığı sektör haline gelmiştir. Rekabet
ortamında sigorta şirketlerinin performanslarını değerlendirmeleri, sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesi açısından önem kazanmaktadır Sektördeki şirketlerle ilgili başta hem yerli
hem de yabancı yatırımcı olmak üzere tüm taraflar açısından finansal performansın ölçümü ve
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu gereklilikle çalışmada sektörün borsada işlem
gören şirketlerinin (Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Anadolu Anonim Sigorta, Aviva Sigorta,
Güneş Sigorta, ve Ray Sigorta) sermaye yapılarına, karlılıklarına ilişkin göstergeleri, çeyrek
dönemler itibariyle 2010-2017 yıllarını kapsayacak şekilde hesaplanmıştır. Çalışmada çok
kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSİS yöntemi kullanılarak finansal performans
değerlemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performans analizi, sigorta şirketleri, çok kriterli karar verme, TOPSIS
JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16

Performance Analysis of Insurance Companies: An Application
In Borsa Istanbul
Abstract
Insurance is an economic regulation that cover the economic loss of individuals by collecting
a certain amount of money called by the institutions as Premium. It compensates for the loss
of individuals who face with the same kind of danger. (Akın ve Ece, 2013:89). The aim of
insurance is to ascertain the risks by statistical methods and prevent them from concentrating
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on the specific individuals and groups. Insurance companies are intermediator foundations
that contribute to the country’s economy by creating funds with the premiums they collect and
transferring these funds to investment instruments such as bonds, stocks and real estate.
Added value of the insurance sector which have a significant share in developed countries
increase day by day in the developing countries like Turkey with its share in economy and its
providing of employment. The insurance sector has turned out to be a growing and
increasingly competitive one with the recent legislations, foreign capital investments,
corporate mergers and acquisitions. Evaluating the performance of the companies in a
competitive atmosphere is important in terms of ensuring their sustainability. It is important to
measure and evaluate the financial performance of all parties in the sector, especially both
domestic and foreign investors. Because of this necessity, indicators about the capital
structure, profitability of the insurance companies Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Anadolu
Anonim Sigorta, Aviva Sigorta, Güneş Sigorta, and Ray Sigorta) traded on the stock
exchange are calculated in quarter periods covering 2010-2017.The financial performance
evaluation is carried out using the TOPSIS method which is one of the most criterion-based
decision-making techniques.
Keywords: Performance analysis, insuranca companies, multi criteria decision making,
TOPSIS
JEL Classification: E02, E44, O16
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Micro and Macro Economic Perspectives of University Students
in Southeast Anatolia Region of Turkey on European Union
Mehmet Behzat Ekinci (Corresponding author)1

Mehmet Kara2

Abstract
This paper contains the data of a survey that aims to reveal the perspectives of university
students in the Southeast Anatolia Region of Turkey on the various micro and macro
economic effects of possible European Union (EU) membership of Turkey. In the context of
micro economic assessments; the proportion of the participants who look forward to an
improvement in the institutionalism of companies is 57%. Half the participants expect
positive changes in the wages and salaries. Conversely the proportion of those who expect
negative effects of the companies on the environment is 43%. In the context of macro
economic assessments; while half the participants state that unemployment in Turkey will
decrease, the percentage of those who believe that inflation will be lower is 35%. The
participants who say that inequality in income distribution will be reduced is also around the
same rate.
Keywords: South east anatolia region, university students, european union (EU), economic
perspective on EU, EU-Turkey relations.
JEL Classification: F6, O19, O52.
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Küresel Bir Baş Aktör Olarak Çin’in Dış Ticaretinin Gelişimi:
Yoğunlaşma ve Rekabet Perspektifinde Analiz
Birol Erkan1

Özet
Çin, gerek ihracat gerekse GSYH değeriyle son yıllarda küresel bağlamda önemli bir güçtür.
BRICS ülkelerinin lokomotifi olan Çin, son birkaç yıldır büyüme hızları nispi olarak düşse
de, başta ABD olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişen ülkeler için önemli bir tehdit haline
gelmiştir. İhracatı her geçen yıl büyüyen Çin, ihracatındaki kantitatif gelişmeleri kalitatif
alana da yansıtmaktadır. Zira günümüzde Çin, sadece emek yoğun mal gruplarının değil,
teknoloji yoğun mal gruplarının ihracatında da rekabet gücüne sahip olmayı başarmıştır.
Bununla birlikte, Çin, ihracatındaki ürün ve pazar çeşitlendirmesini arttırmakta ve küresel
rekabette yerini sağlamlaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yoğunlaşma, rekabet gücü, Entropi endeksi, HH endeksi, SITC
teknoloji sınıflandırması, Çin
JEL Sınıflandırması: F10, F18, F62, O30

The Development of China's Foreign Trade as a Global Head
Actor: An Analysis in Concentration and Competitive Perspective
Abstract
China has been an important force in the global context in recent years with both the figures
of GDP and exports. China, the locomotive of BRICS countries has become a major threat to
all developed and developing countries, particularly to the United States although its growth
rates have declined relatively in the last few years. China whose export has been continuously
rising, also reflects quantitative developments in its exports to the qualitative field. Because
today, China has managed to have competitiveness in exporting not only labor intensive
goods groups but also technology intensive goods groups. However, China has been
increasing its product and market diversification in exports and consolidating its position in
global competition.
Keywords: Concentration, competitiveness, Entropy index, HH index, SITC technology
classification, china
JEL Classification: F10, F18, F62, O30
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Avrupa Birliği ve Türkiye Rekabet Politikalarının
Karşılaştırılması
Ethem Esen1

Fatih Temizel 2

S. Fatih Kostakoğlu (Sorumlu Yazar)3

Özet
Avrupa Birliğinin ekonomik alandaki en önemli hedeflerden biri üye ülkelerin serbest ticaret
yapabileceği bir ortak pazar oluşturmaktır. Bu ortak pazarda tüm üye ülkelerin firmaları
faaliyet göstereceğinden eşit şartlarda rekabetin oluşturulması mühimdir. Dolayısıyla Avrupa
Birliği tüm üye ülkeleri kapsayacak bununla birlikte birliğe üye olacak aday ülkelerde de
ortak bir rekabet politikası uygulanmasını amaçlamaktadır. Ortak rekabet politikasının
oluşturulması ve uygulanmasındaki temel amaç Avrupa birliği ülkelerini kapsayan ortak
pazarda tüm firmaların eşit koşullar altında rekabet etmesini sağlamak ve tüketicilerin refahını
maksimuma ulaştırmaktır. Bunun yanında üye ülkelerin piyasalarda uygulayacakları
regülasyonları standartlaştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de rekabet politikası Rekabetin
Korunması Kanunu ile oluşturulmuştur ve daha ulusal bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışmada
Avrupa Birliği Rekabet Politikası ile Türkiye Rekabet politikalarının karşılaştırılması ve
uyumlaştırılması konusu ele alınacaktır ve bu konuya ilişkin öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, rekabet, rekabet politikaları
JEL Sınıflandırması: J51, J59

A Comparision of European Union and Turkey Competition
Policy
Abstract
One of the most important objectives of the European Union on the economic front is to
create a common market where member states can trade freely. It is created competition on
equal conditions for companies of all member countries that operate in this common market is
important. Hence, the European Union aims to apply common competition policy on all
member states and in addition to candidate countries that will be members of the Union. The
main purpose of establishing and implementing the common competition policy is to ensure
that all companies compete on equal terms in the common market covering the European
Union countries and maximize the welfare of the consumers. It also aims to standardize the
regulations that member states will implement at the market. Competition policy in Turkey
was established by the Law on Protection of Competition and show more national character.
In this study, the comparison of Turkey Competition Policy and European Union Competition
Policy and harmonization issues will be discussed and recommendations will be presented on
this subject.
Keywords: European Union, competition, competition policy
JEL Classification: J51, J59.
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A Review of C2C E-Commerce Literature
Yasin Galip Gencer1

Ulas Akkucuk 2

Abstract
This collection of articles consists of excerpts from research made and articles written in the
consumer-to-consumer (referred as C2C) e-commerce field. The aim of this collection was to
provide a detailed list of articles that can guide the readers on what topics are covered in the
field so far and what further academic research can be conducted in this area. Because most of
the research conducted in the field is of Asian origin, it gives the readers an insight on the
Asian markets and for the researchers, it provides an opportunity for a comparative study
between the C2C e-commerce activities in developing markets. As can be observed in the
abstracts of the papers written on the subject, the topics include purchasing patterns and
behavior of consumers; the factors that have an influence on the consumers purchasing
decisions such as perceived risk, trust, perceived benefit; buying and selling motivations,
attitudes and concerns of people in these transactions; the influencing factors of trust and
trustworthiness in the online setting; buyer and seller satisfaction and their loyalty intention;
the effects of website quality on consumers' decisions; antecedents of C2C e-commerce
service quality; feedback mechanisms, reputation management systems and trust evaluation
tools and many more.
Keywords: Customer relationship management, CRM, e-CRM, relationship marketing, C2C
JEL Classification: M15, M31, G21
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Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Vergi
Teşviklerin Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Analizi

Adnan Gerçek (Sorumlu Yazar)1

Taner Ercan2

Özet
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmaları için gerekli olan finansman kaynaklarının
yetersiz olması nedeniyle doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının bir ülkeyi tercih etmesini belirleyen önemli faktörler arasında
ekonomik göstergeler yer almaktadır. Yatırım yapılacak ülkenin iç pazar potansiyeli, ucuz ve
verimli işgücü, ucuz enerji ve doğal kaynaklar, siyasi ve ekonomik istikrar, yabancılarla kolay
ortaklık kurma imkanı ve gelişmiş bir özel sektör bulunması bu süreçte ayrı bir önem
taşımaktadır. Bunların yanında, bürokratik engelleri olmayan bir yabancı sermaye mevzuatı,
ülkenin altyapı olanakları ve üretim kapasitesi, kamu otoritelerince sağlanan teşvikler ve vergi
mevzuatının uluslararası mevzuata uygun olması da diğer faktörler olarak
değerlendirilmektedir.
Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlar, ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir sermaye,
teknoloji, bilgi ve işgücü kaynağı konumundadır. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlarının
ülkemize gelmesine etki eden faktörlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de
doğrudan yabancı yatırımlara yönelik olarak uygulanan vergi teşviklerin etkinliğini
belirlemeye yönelik bir anket uygulanmış ve elde edilen bulgular faktör analizine tabi
tutulmuştur. Ekonomi Bakanlığı tarafından 31.12.2017 itibariyle “Türkiye’de Faaliyette
Bulunan Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi”ne yer alan şirket sayısı yaklaşık 5.800
olduğundan, örneklem büyüklüğü %5 hata payı ve %95 güven aralığında 382 olarak
belirlenmiştir. Faktör analizi açısından veri kalitesi önem arz ettiğinden anket, araştırma
şirketi aracılığıyla 400 adet yabancı sermayeli şirketlerin üst düzey mali işler yöneticilerine
uygulanmıştır.
Anket sorularının güvenilirliği Cronbach  katsayısı ile ölçülmüş ve değeri 0,872 olarak
hesaplanarak kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür. Diğer taraftan
veri setinin faktör analizine uygunluğu KMO örnekleme yeterliliği ölçüsü 0.862 olarak
bulunmuştur. Verilere uygulanan Bartlett’in küresellik testi anlamlı çıkmıştır [χ2 = 2392,042,
df = 231 (p = 0.000)]. Bu sonuçlar, faktör analizinin uygulanabilirliğini ve değişkenler
arasındaki korelasyonun varlığını göstermiştir.
SPSS 22.0 programında faktörlerin elde edilmesi için önce “Communality” değeri 0,45
altında kaldığından V25, V36, V38 numaralı sorular silinmiştir. Sonuç olarak geriye kalan 22
değişkenin toplam varyansın % 56,918’ini açıkladığı ve öz değeri 1’den büyük 6 faktör
altında toplandığı görülmüştür. Ankete katılan yabancı şirket yöneticilerinin uygulanan vergi
teşviklerinin etkinliği ile ilgili faktör analizi varimax tekniği kullanılarak yapılmış ve bunun
sonucunda 6 faktör tespit edilmiştir. Bu faktörlerin her biri, toplam varyansı sırasıyla
%26,364, %8,750, %6,430, %5,630, %4,921 ve %4,822 açıklamıştır. İlgili faktörleri
Prof. PhD., Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public
Finance, Bursa-Turkey, agercek@uludag.edu.tr
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açıklayan soruların faktör yükleri 0,457 ile 0,837 arasında değişmiştir. En düşük communal
değeri 0,459 ve anti-image değeri ise 0,786 olarak bulunmuştur.
Elde edilen bulgular ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlara yönelik vergi teşviklerin
etkinliği açısından en önemli faktörün “Yatırımcı Beklentileri” olduğunu göstermiştir. Ayrıca
doğrudan yabancı yatırımları belirleyen diğer faktörler sırasıyla; “indirim uygulamaları”, “iş
yapma kolaylığı”, “özellikli teşvik uygulamaları”, “yatırım teşvikleri” ve “vergi indirimleri”
şeklinde belirlenmiştir. Buna göre yabancı yatırımcılar öncelikli olarak; serbest bölge ve
teknoloji geliştirme bölgesi teşviklerinin artırılması, gümrük muafiyeti ve KDV istisnası gibi
vergi teşviklerinin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuatın
düzenlenmesini beklemektedirler.
Anahtar Kelimeler: Yabancı yatırımlar, doğrudan yabancı yatırımlar, vergi planlaması, vergi
teşvikleri, faktör analizi
JEL Sınıflandırması: R42, O21, H25, C38

Analysis of Factors Affecting the Effectiveness of Tax Incentives
for Foreign Direct Investment in Turkey
Abstract
Developing countries are in need of foreign direct investment because of the inadequate
financing resources required for economic development. Economic indicators are among the
important factors determining the preference of foreign direct investment for a country. The
fact that the investment country has an internal market potential, cheap and productive labour
force, cheap energy and natural resources, political and economic stability, an easy
partnership with foreigners and having a developed private sector is of special importance in
this process. In addition, foreign capital legislation without bureaucratic obstacles,
infrastructural facilities and production capacity of the country, incentives provided by public
authorities, and compliance with international legislation are considered as other factors.
Foreign direct investments in Turkey are an important capital, technology, information and
human source for our country's economy. For this reason, it is very important to determine the
factors affecting the foreign direct investment to our country. A survey applied to determine
the effectiveness of tax incentives for foreign direct investment in Turkey, and obtained
findings were subjected to factor analysis. According to the Ministry of Economy, the number
of foreign direct investment companies in Turkey on 31/12/2017 is about 5,800. For this
reason, the sample size was determined as 382 in the 5% error margin and 95% confidence
interval. As the quality of the data was important in terms of factor analysis, the survey was
applied to senior financial managers of 400 foreign direct investment companies through the
research company.
The reliability of the questionnaire was measured by the Cronbach  coefficient and the value
was calculated as 0.872. This value indicates that the scale used is highly reliable.
Furthermore, the suitability of the dataset for factor analysis was found to be 0.862 for the
sampling adequacy scale of KMO. Bartlett's sphericity test applied to the data was significant
[χ2 = 2392,042, df = 231 (p = 0.000)]. These results showed the feasibility of factor analysis
and the existence of the correlation between variables.
In order to obtain the factors in the SPSS 22.0 program, the questions "V25, V36, V38" were
deleted because "Communality" value was below 0.45. As a result, the remaining 22 variables
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explained 56.918% of the total variance and were collected under 6 factors which eigenvalues
are greater than 1. The factor analysis of the efficiency of the tax incentives applied to direct
foreign companies was made using the varimax technique and as a result, 6 factors were
determined. Each of these factors accounted for 26.364%, 8,750%, 6,430%, 5,630%, 4,921%
and 4,822% of the total variance, respectively. The factor loadings of the questions describing
the relevant factors ranged from 0.457 to 0.837. The lowest communal value was found to be
0.459 and the anti-image value was found to be 0.786.
Findings showed that the most important factor in the efficiency of tax incentives for foreign
direct investments in our country is “investor expectations”. In addition, other factors
determining foreign direct investment are; “discount applications”, “ease of doing business”,
“special incentive applications”, “investment incentives” and “tax deductions”. Accordingly,
foreign investors prefer primarily; free zones and technology development zones, the
development of tax incentives such as customs exemptions and VAT exemptions, and the
improvement of the investment climate.
Keywords: Foreign investments, foreign direct investments, tax planning, tax incentives,
factor analysis
JEL Classification: R42, O21, H25, C38
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Stokların TMS/TFRS ve BOBİ FRS Açısından Karşılaştırılması
Seçkin Gönen (Sorumlu Yazar)1

Mithat Rasgen2

Özet
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından çıkarılan
tebliğ ile birlikte bağımsız denetime tabi olup Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama
Standartları (TMS / TFRS) uygulamayan işletmeler 2018 yılı itibariyle finansal tablolarını
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) göre
hazırlayacaklardır. Yayımlanan yeni standartlar kavramsal çerçeve açısından Tam Set TMS /
TFRS ile büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte standartlar incelendiğinde iki set
arasında temel farklılıkların bulunduğu gözlenmektedir. Özellikle BOBİ FRS içeriğinde
TMS/TFRS setinde bulunan bazı standartlar yer almamaktadır. Bununla birlikte birçok
standart sadeleştirilmiş ve uygulama kolaylığı getirilmiştir. Çalışmada BOBİ FRS Bölüm 6’
da yer alan Stoklar standardı incelenmiş ve temel farklılıklar ortaya konmuştur. Satın alınan
stok maliyetlerinin vade farkları ile kullanılan maliyet yöntemlerinin değişmesi, BOBİ FRS’yi
tam set TMS/TFRS’ den ayıran temel unsurları oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal raporlama standartları, BOBI FRS, TMS, TFRS
JEL Sınıflandırması: M40, M41

The Comparison of Inventories in terms of IAS/IFRS and FRS for
LMEs
Abstract
According to the notification issued by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards
Authority, enterprises which are subject to independent audit and not to implement full Set
IAS/IFRS are obliged to prepare their financial statements in accordance with Financial
Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises (FRS for LMEs) by year of
2018. Newly published standards are largely similar to full Set IAS/IFRS in terms of
conceptual framework, but when the standards are examined it is observed that there are
fundamental differences between these two sets. Especially, some standards found in
TAS/TFRS set are not included in the context of FRS for LMEs. However, many standards
were simplified and facilitated to implement. In the study, standard for Inventories (Chapter
6) in FRS for LMEs was analyzed and main differences were revealed. The interests for delay
in cost of purchased inventory and the change of cost methods used are the basic elements
that distinguish FRS for LMEs from full set IAS/IFRS.
Keywords: Financial reporting standards, FRS for LMEs, TAS, TFRS.
JEL Classification: M40, M41
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Denetim Kanıtlarının Yeterliliği ve Güvenilirliği Üzerine Bir
İnceleme
Seçkin Gönen (Sorumlu Yazar)1

Mithat Rasgen2

Özet
Bağımsız denetçi, finansal tablolar hakkında bir görüş oluştururken denetime konu olan
bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere olan uygunluğunu karşılaştırmaktadır. Denetçi bu
işlemi gerçekleştirirken, işletme iddialarını araştırmak ve bilgi kullanıcılarına aktarmak
amacıyla işletmenin dönem içerisindeki faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin önemli yanlışlık
risklerini belirleyerek görüşüne dayanak oluşturan denetim kanıtlarını elde etmektedir.
Uluslararası Denetim Standartlarında kanıtların tanımı ve özellikleri açıklansa da sayısı ve
güvenilirliği konusunda kesin bilgi bulunmamakta ve sorumluluk denetçinin uygulayacağı
politika ve prosedürlere yüklenmektedir. Dolayısıyla toplanacak kanıt sayısı ve kanıtların
güvenilirliği denetçinin mesleki tecrübesine ve denetim riskine bağlanmıştır. Çalışmada
denetim kanıtının yeterliliğini ve güvenilirliğini etkileyen unsurlar incelenmiş ve denetçinin
uygulayacağı prosedürler üzerine öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız denetim, denetim kanıtının yapısı, denetim kanıtın yeterliliği
ve güvenilirliği
JEL Sınıflandırması: M40, M42, M49

A Review on Adequacy and Reliability of Audit Evidence
Abstract
An independent auditor compares the appropriateness of information subject to the audit
based on predetermined criteria while conducting an audit of financial statements. When
performing this operation, the auditor obtains the audit evidence that constitutes the basis of
his opinion by determining the risks of significant misstatement of the information obtained
from entity's operations within the period in order to investigate the claims of business and
transfer them to information users. Although the definition and characteristics of the evidence
were defined in International Standards on Auditing, there is no definitive information on the
number and reliability, and responsibility is imposed on the policies and procedures that the
auditor will apply. Therefore, the number of evidence to be collected and the credibility of the
evidence are dependent to the auditor's professional experience and audit risk. In the study,
the factors affecting the adequacy and reliability of audit evidence were examined and
proposals that should be followed by the auditor were made.
Keywords: Independent audit, structure of audit evidence, adequacy and reliability of audit
evidence
JEL Classification: M40, M42, M49
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İslami Finansın Avrupa ve Türkiye’de Gelişim Süreci
Fatih Güçlü (Sorumlu Yazar)1

Metin Kılıç2

Özet
İslami finans, son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse dünyada hızla bir gelişme evresini
yaşamaktadır. Bu gelişmede 2000’li yıllarda başlayan küresel finansal krizlerin etkisiyle
geleneksel finansal sisteme karşı oluşan güvensizliğin artmasının etkisinin olduğu
söylenebilir. Finansal krizler karşısında yatırımcılar farklı alternatiflere yönelmişlerdir. Söz
konusu durum, tasarruflarını inançlarına uygun yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen
Müslüman yatırımcıların yanı sıra, böyle bir bakış açısından hareket etmeyen ancak
yatırımlarının riskini azaltmak isteyen yatırımcıların da İslami finansa ve onunla ilintili
yatırım araçlarına ilgisini artırmıştır. Ayrıca, kriz sonrası dönemde finansal piyasalarda
yaşanan genel iyileşme, İslami finans alanında da ilerleme kaydedilmesinde rol oynayan
faktörlerden birisi olmuştur. Çalışmada İslami finansın Avrupa’da ve Türkiye’deki gelişimi
kronolojik sırayla; etkin kurumlar, ilgili mevzuat, İslami finansın uygulama alanları, İslami
finansal ürünlerin varlık büyüklükleri gibi göstergeler ışığında incelenecektir. Bu bağlamda
İslami finansın Avrupa’da ve Türkiye’deki mevcut durumu ve yaşadığı gelişme ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslami finans, finansal piyasalar, alternatif piyasalar
JEL Sınıflandırması: G15, G18, G23

The Development Process of Islamic Finance in Europe and
Turkey
Abstract
Islamic finance has experienced a rapid development phase in recent years both Turkey and
the world. The key reason of this development is increasing lack of confidence against
conventional financial system, driven by global financial crises that began in the 2000s.
Because of the financial crisis, investors have sought different financial alternatives. The
mentioned situation has increased the interest of Muslim investors who want to invest their
savings in the financial instruments which are appropriate for their beliefs, as well as
investors who do not have such a concern but want to reduce risk of their investments, to
Islamic finance and related financial instruments. In addition, the overall improvement in the
financial markets in the post-crisis period has been one of the factors playing a role in the
progress of Islamic finance. In this study, the development of Islamic finance in Europe and
Turkey will be investigated in the consideration of the indicators such as related institutions,
relevant legislation, application areas of Islamic finance, size of Islamic financial instruments,
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in chronological order. In this context, the development and current situation of Islamic
finance will be revealed.
Keywords: Islamic finance, financial markets, alternative markets
JEL Classification: G15, G18, G23
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Adli Muhasebecilik, Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitimine Verilen
Önem ve Bir Öneri
Meral Gündüz1
Özet
Dünya’nın birçok ülkesinde ekonomik alanda yaşanan skandallar, muhasebe ve denetim
mesleğinde uzmanlaşmayı kaçınılmaz bir duruma getirmiştir. Ekonominin hızlı bir biçimde
gelişmesi ve gelişmeyi de sürdürmesi, muhasebe ve denetim uygulamalarında sürdürülen
standart çalışmaların çok ötesine geçmeye başlamıştır. Özellikle giderek yoğunlaşan, hileli
mali raporlamalar, çalışan hileleri ve yolsuzluklar, toplumun her kademesinde büyük zararlar
vermiş ve vermeyi de sürdürmektedir. Yapılan araştırmalar, klasik denetim çalışmaları ile
hilelerin ve yolsuzlukların önüne geçilmesinin çok zor olduğunu ortaya koymuştur. Tüm bu
gelişmeler işletmelerde yaşanan hile ve yolsuzlukları önlemede, ortaya çıkarma da,
araştırmada ve mahkeme sürecini yürütmede özel eğitim almış insanlara gerek duyulduğunu
kanıtlamış ve “Adli Muhasebe” olarak ifade mesleğin doğmasına neden olmuştur. Son
yıllarda ekonomik gelişmelerin artmasıyla birlikte adli muhasebecilik mesleğine olan ihtiyaç
daha da artmıştır. Bu anlamda bu mesleği yerine getiren kişilerin yeterli eğitimi almaları
gerekir. Bu nedenle üniversite eğitiminde adli muhasebe derslerine yer verilmesi gerekir.
Çalışmamızda, Türkiye’de üniversitelerde adli muhasebe derslerine ne ölçüde yer verildiğine
ilişkin bir araştırma yapılmıştır. Üniversitelerde ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitülerin
müfredatında adli muhasebe derslerine yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Sadece bir
kaç üniversitede lisan, yükseklisans ve doktora programlarında “Adli Muhasebe” derslerine
rastlanmıştır. Ayrıca çalışmada Adli muhasebe derslerine ilişkin bir müfredat önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adli muhasebe, muhasebe, denetim
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M42

The Importance Given To Forensic Accounting Education In
Turkey and A Suggestion
Abstract
In many countries of the world, economic scandals have made it inevitable to specialize in
accounting and auditing professions. The rapid development and continued development of
the economy has begun to go far beyond the standardized work in accounting and auditing
practices. In particular, fraudulent financial reporting, employee frauds, and corruption have
been and continue to cause great losses in every aspect of the society. Researches have
shown that it is very difficult to prevent fraud and corruption through classical auditing. All
these developments have proven to be needed specially trained people for preventing,
revealing, investigating and running court processes of fraud and corruption and have led to
the emergence of a profession expressed as “Forensic Accounting”. In recent years, with the
increase of economic developments, the need for the forensic accountancy profession has
increased even more. In this sense, those who fulfill this profession need to receive adequate
Dr. Öğr. Üyesi.,
meral.gunduz@usak.edu.tr
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training. For this reason, forensic accounting courses should be included in university
education. In our study, a survey was conducted in universities in Turkey concerning with the
extent to which the forensic accounting courses have been taken part. It has been determined
that the curriculum of relevant faculties, higher education institutions and institutes in
universities are not sufficiently equipped with forensic accounting courses. In addition, a
curriculum on forensic accounting courses was proposed in the study.
Keywords: Forensic accounting, accounting, auduting
JEL Classification: M40, M41, M42
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The Comparisons of Logistics Performances of EU Countries and
Turkey in the European Union Integration Process: Analysis and
Suggessions to Stimulate the Logistics Performance of Turkey

Ender Gurgen1
Abstract
Global competition causes not only companies but also countries to compete with each other.
Logistics service providers decides which routes to choose for their freights to carry to the
buyers at the fastest way and lowest carrying cost. This decision focuses on how the countries
provide logistics services to the carriers. For this reason, the level of logistics services in a
country will cause the country as the logistics hub, and it will effect the domestic economy.
The Logistics Performance Index Report published by the World Bank divides the overall
logistics performance scores of countries into the six sub-categories: customs, infrastructure,
logistics service quality, timeliness, international shipments, and tracking-tracing. The first
three components are considered as in the field of policy regulations, and the others related
with service delivery performance (Arvis etal, 2016). LPI provides comparisons between
countries to improve logistics activities in order to become a logistics hub in global trade.
This study aims to analyze and to compare the logistics performances of Turkey and E.U
countries in the integration process of full membership of Turkey. The analysis and
comparisons will provide us to determine the strengths and weaknesses of Turkey, and
making suggessions to improve country’s overall logistics performance. We can divide the
research methodolgy used in this study into two groups: in the first part, we will compare all
aspects of the logistics performance scores in LPI between Turkey and E.U. countries. In the
second half of the research, we will conduct an interview with the participants in logistics
service sector to determine the weaknesses of Turkey’s and alternative solutions in order to
improve the logistics activity performances in Turkey. The data used in this study will be
collected in two types of sources: secondary data will be collected from World bank
(Logistics Performance Index Reports), EUROSTAT and Turkish Statistical Institute (TUIK).
Primary data will be collected from the participants (logistics experts) from the logistics
sector (logistics company representatives, non-governmental organizations such as
International Transporters’ Association, The Chamber of Maritime Commerce, Port
Management etc). The literature covers performance measures in logistics sector in micro and
macro perspectives (Civelek etal, 2015; and . Micro level studies examine the indicators of
performances in company level, on the other hand, macro level analysis examine the effects
of logistics performances on macroeconomic factors. The contribution to the literature of the
study is finding the strengths and weaknesses of logistics performance indicators defined by
LPI, and make solid suggessions to improve the competitiveness of Turkey in global logistics
trade.
Keywords: Logistics performance index, competitiveness, integration with EU
JEL Classification: A10, A11
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Do We Need Sustainable Development or Avoiding Sustainable
Degrowth: A Multidisciplinary Point of View
Fakhri Issaoui1 Mohamed Ben Abdelghaffar2

Bilel Ammouri3

Torkia Boussif4

Abstract
Can we talk about sustainable degrowth? The answer is positive from the moment, since the
dominant growth model is, in its essence, polluting or anti-environmental, despite the efforts
made by the international community to change the situation. Rentier and infra-rentier
countries are more likely to overexploit their natural resources, which creates unfair growth
(as long as we deprive future generations of their future endowments in terms of natural
resources). This paper reflects on the notion of "sustainable degrowth" by trying to situate it
between economic growth and sustainable development. Our econometric study has allowed
us to conclude that until then, the most prominent model is the pollutant. However, in the
post-Kyoto period, 17 countries (from a sample of 33 countries) began to conceive growth
that is less polluting
Keywords: Degrowth, sustainable development, sustainable degrowth
JEL Classification: Q01, Q2, Q28, Q34
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Sosyal Güvenlik Katkıpayı Ödemelerinin Kayıtdışı İstihdama
Etkisi
Kadir Karagöz 1
Özet
Kayıtdışı ekonomi ve bunun bir uzantısı olan kayıtdışı istihdam olgusu birçok gelişmekte olan
ülke gibi Türkiye’nin de gündemindedir. Tahminlere göre zaman zaman %50’yi aşan oranlara
varan kayıtdışı istihdam oranı mikro ve makro düzeyde birçok kayba neden olmaktadır.
Kayıtdışı istihdam olgusuna yol açan olan birçok ekonomik ve sosyal faktörden
bahsedilmektedir. Bu nedenlerden önemli bir tanesi de, işgücü maliyetlerini doğrudan artıran
bir faktör olan sosyal güvenlik katkı payı ödemeleridir. Sözkonusu ödemeler işveren ve
çalışan tarafından üstlenildiği için katkıpaylarındaki artışlar her iki kesim tarafından bir yük
olarak görünebilmekte ve kayıtdışılığa teşvik edebilmektedir.
Bu çalışmada, sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerinin kayıtdışı istihdam üzerindeki etkisi
ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Sosyal güvenlik katkıpayı ödemelerine ilişkin iki farklı
gösterge (katkıpayı ödemelerinin GSYH ve vergi gelirlerine oranı) kullanılarak yürütülen
analizde, uzun dönemde katkıpayı ödemeleri ile kayıtdışı istihdam oranı arasında pozitif
yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik katkıpayı, kayıtdışı istihdam, ARDL sınır testi.
JEL Sınıflandırması: C22, E24, E26, H55

Impact of Social Security Contributions on Informal Employment
Abstract
Informal economy and informal employment, an extension of it, is on the agenda of Turkey as
well as many developing countries. According to estimates the rate of informal employment
in Turkey exceeds 50% level in some years and causes many micro and macro level of loss.
Many economic and social factors that lead to informal employment are mentioned. An
important one among these reasons is the social security contribution payments, which is a
factor directly increasing the labor costs. As the payments are undertaken by the employer
and the employee, the increases in the contributions can be seen as a burden by both parties
and can encourage informality.
In this study, the effect of social security contribution payments on informal employment is
investigated econometrically. In the analysis conducted using two different indicators (ratio of
security contribution payments to GDP and tax revenues), it was seen that there was a positive
relationship between payroll contributions and informal employment rate in the long run.
Keywords: Social security contributions on informal employment, ARDL bounds test.
JEL Classification: C22, E24, E26, H55

1

Assoc.Prof., Manisa Celal Bayar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department
of Econometrics, Manisa-Türkiye, kadir.karagoz@cbu.edu.tr
51

4th SCF International Conference on “Economic and Social
Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”

Nevsehir
26th-28th April 2018

Turizm Sektörü Türkiye’de Hollanda Hastalığı’na Neden Oluyor
Mu?
Kadir Karagöz (Sorumlu Yazar)1 Suzan Ergün2
Özet
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan turizm sektörü ekonomiler için
birçok yararlar ve sakıncaları beraberinde getirmektedir. Turizm sektörünün ekonomi
üzerindeki olumlu etkileri istihdamı artırması, dış ticaret açığını azaltması, büyümeye
yardımcı olması, döviz girdisi sağlaması, vergi tahsilatı yoluyla kamu gelirlerini artırması vsr.
şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte, turizm sektöründeki aşırı ve hızlı genişleme ülkenin
giderek sanayisizleşmesi, döviz kurunun aşırı değersizleşmesi ve buna bağlı olarak dış ticaret
açığının hızla büyümesi sonucunu da doğurabilmektedir. İktisat literatüründe “Hollanda
hastalığı” (Dutch disease) olarak adlandırılan olgunun bir biçimi olarak, turizm sektörünün
büyümesinin yaratacağı yapısal değişim ülkenin diğer sektörlerinin zamanla zayıflamasına
neden olabilmektedir.
Türkiye, 1980’lerden itibaren liberalizasyon ve dışa açılma politikalarıyla birlikte turizmde de
önemli bir ivme kazanmıştır. İzlenen politikalar ve yapılan yatırımlarla Türkiye uluslararası
turizm hareketleri açısından önde gelen destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada,
son birkaç onyılda kaydadeğer bir gelişme gösteren Türk turizm sektörünün diğer sektörler
üzerinde bir gerilemeye neden olup olmadığı, kısaca turizmden kaynaklanan bir Hollanda
hastalığı olgusunun mevcudiyeti ekonometrik olarak araştırılmıştır. Elde edilen önsel bulgular
turizm sektörünün Türkiye’de Hollanda hastalığına yol açmadığı ve sanayi sektörü üzerinde
bir baskı oluşturmadığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Hollanda hastalığı, sanayisizleşme, zaman serileri analizi,
Türkiye.
JEL Sınıflandırması: F43, L83, O14

Does Tourism Sector Cause to Dutch Disease in Turkey?
Abstract
The development of the tourism sector can cause various benefits and costs to an economy.
On the one hand, tourism can contribute positively in many ways. Tourism can provide
foreign currency earnings to finance imports of capital goods, necessary for the growth of the
manufacturing sector. It increases the number of full-time and part-time jobs. Tourism can
alleviate GDP and personal incomes. It also provides tax revenues for the government.
The instability of tourism earnings, due to relatively high elasticities of demand with respect
to changes in inflation, exchange rates or political instability can cause falls in income,
1
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employment and investment. As a kind of phenomenon called as Dutch Disease in economic
literature, a structural change caused by a booming tourism sector may resulted in process of
deindustrialisation.
Turkey has gained significant momentum in tourism along with the liberalization and
opening-up policy since the 1980s. As a result of policies and investments, Turkey has
become one of the leading destinations for international tourism movements. In this study, it
is econometrically investigated whether the Turkish tourism sector, which has made
remarkable progress in the last few decades, has caused a contraction on other sectors, in
short, the existence of a Dutch disease caused by tourism. The obtained prior findings point
that tourism sector does not lead to Dutch disease in Turkey and does not create a pressure on
the industry sector.
Keywords: Tourism, Dutch disease, deindustrialisation, time series analysis, Turkey.
JEL Classification: F43, L83, O14
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Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki
İlişkinin Analizi (1990 – 2015)
Göksel Karaş1
Özet
Neoliberal politika uygulamalarının 1970’li yıllardan bu yana popülerlik kazanmaya
başlamasıyla birlikte serbest piyasa ekonomisi de gelişmeye başlamıştır. Serbest piyasa
ekonomisinin temel kurumlarından birini serbest dış ticaret oluşturmaktadır. Dış ticaretin
serbestleştirilmesi ile ilgili atılan adımlar sonucunda ülke ekonomileri arasındaki rekabet
artmıştır. Ülkeler büyüme ve kalkınmalarını sağlamak ve vatandaşlarının refah düzeylerini
yükseltmek için artan rekabet ortamına ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Günümüzde
firmaların dolayısıyla da ülkelerin büyüme ve kalkınmada sürekliliği sağlamalarında ve artan
yoğun rekabet ortamında rekabet avantajı elde etmelerinde en önemli faktörlerden biri Ar-Ge
faaliyetleridir. Bu nedenle ülkeler ve firmalar Ar-Ge alanında yapacakları yatırımlarla
teknolojiye ve inovasyona önem vererek yüksek katma değerli ürünler üretme yoluna
yönelmektedir. Bu kapsamda ülkeler, hem dış ticaret performanslarını artırmakta hem de
büyüme ve kalkınmalarında sürdürülebilirliği sağlamaktadırlar. Son yıllarda hızlı büyüme
sağlayan ülkelerin büyüme nedenlerine bakıldığında Ar-Ge destekli yatırımlar ilk sıralarda
yer almaktadır. Dış ticarette serbestleşme Türkiye açısından ele alındığında 1980’li yıllardan
itibaren gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu tarihten sonra Türkiye’de ithal ikameci
büyüme modeli terkedilip ihracata dayalı büyüme modeline geçiş sağlanmıştır. Ancak
Türkiye’nin dış ticaret yapısı içerindeki teknoloji yoğun ağırlıklı malların payı 1990’lı
yıllardan itibaren artmaya başlamıştır. Bu nedenle çalışmada Ar-Ge harcamaları 1990 yılından
itibaren analize dahil edilecektir. Çalışmanın amacı, son yıllarda dış ticaret performansının,
rekabet gücünün ve verimliliğin önemli bir unsuru haline gelen Ar-Ge harcamaları ile
ülkelerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir role sahip olan dış ticaret arasındaki ilişkinin
ekonometrik olarak incelenmesidir. Çalışmada Türkiye’nin 1990 – 2015 yılları arasındaki
dönemde toplam Ar-Ge harcamaları ile dış ticaret unsurları olan ihracat ve ithalat arasındaki
ilişki incelenecektir. Bu amaçla öncelikle serilerin durağanlıkları Augmented Dickey Fuller
(ADF) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testleri kullanılarak
sınanacaktır. Sonrasında Ar-Ge harcamaları ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkinin varlığı
Johansen eşbütünleşme testi kullanılarak test edilecek ve ilişkinin yönü Granger nedensellik
analizi yardımıyla ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: AR-GE harcamaları, dış ticaret, eşbütünleşme, nedensellik
JEL Sınıflandırması: C32, F13, O30
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Analysis of Relationship Between R&D Expenditures And
Foreign Trade in Turkey (1990 - 2015)
Abstract
The free market economy has also begun to evolve with the beginning neoliberal policy
implementations have gained popularity since the 1970s. Free trade is one of the main
institutions of the free market economy. As a result of the steps taken regarding liberalization
of foreign trade, competition among the country's economies has increased. Countries have
had to keep up with the increasingly competitive environment in order to ensure their growth
and development and to increase the welfare of their citizens. Nowadays, R & D activities are
one of the most important factors in ensuring the sustainability in growth and development of
firms and countries and obtaining competitive advantage in increasingly intense competition
environment. For this reason, countries and firms tend to produce high added value products
by giving importance to technology and innovation with invest in R & D. In this context,
countries not only increase their foreign trade performances but also sustain their growth and
development. When the reasons for the growth of the fast growing countries in recent years
are analyzed, investments supported R & D are in the first place. When liberalization in
foreign trade is considered from the point of view of Turkey, it is tried to be realized from the
1980s. After this date, the import substitution growth model in Turkey has been abandoned
and the transition to export-based growth model has been achieved. However, the share of
technology-intensive goods within the foreign trade structure of Turkey has started to increase
since the 1990s. For this reason, R & D expenditures in the study will be included from 1990
onwards. The aim of the study is to examine economically the relationship between R & D
spending, which has become an important component of foreign trade performance,
competition power and productivity in recent years and foreign trade, which plays an
important role in the growth and development of countries. In the study, the relationship
among the total R & D expenditures of Turkey, foreign trade items import and export at 1990
- 2015 period will be examined. For this purpose, firstly, the stationarity of the series will be
tested using the Augmented Dickey Fuller (ADF) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
(KPSS) unit root tests. Subsequently, the relationship among R & D expenditure, export and
import will be tested using the Johansen cointegration test, and the direction of the
relationship will be revealed with the help of Granger causality analysis.
Keywords: R & D expenditures, foreign trade, cointegration, causality
JEL Classification: C32, F13, O30
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Türkiye’de İç Borçlanmanın Mali Amaçlar Üzerinde Oluşturduğu
Etkiler
Ebru Karaş1
Özet
Klasik anlayışın olağanüstü finansman kaynağı olarak tanımladığı borçlanmaya ilişkin bakış,
modern maliye anlayışı ile birlikte değişime uğramıştır. Böylelikle vergi ve benzeri kamu
gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda borçlanma, bütçe açıklarının finansmanını sağlamak
için sıklıkla başvurulan bir kaynak haline gelmiştir. Borçlanmada temel gerekçe sadece bütçe
açıklarını gidermek değil bununla birlikte ekonomik istikrar, büyüme ve kalkınma, gelir
dağılımı gibi mali ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesine hizmet etmektir. Borçlanma,
kaynağı dikkate alındığında dış borçlanma ve iç borçlanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Çalışma kapsamında değerlendirmeler iç borçlanma özelinde yapılmaktadır. Iç borçlanma
genellikle ülke içinde bulunan kaynaklardan gönüllü yöntemler aracılığıyla, vade ve faiz
karşılığında gerçekleşmektedir. İç borçlanma ve bu borçların faizleri mali amaçların
gerçekleştirilmesinde doğrudan veya dolaylı yoldan etkili olabilmektedir. Bu doğrultuda
çalışmanın temel amacı, Türkiye’de iç borçlanmanın mali amaçlar üzerindeki etkilerinin
araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında öncelikle, iç borçlanmanın teorik yapısı ve nedenleri ele
alınmakta, devamında ise yıllar itibariyle iç borçlanmanın mali amaçlar üzerinde ortaya
çıkarmış olduğu etkiler değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Borçlanma, iç borçlanma, iç borçlanmanın etkileri
JEL Sınıflandırması: E62, H63

The Effects of Domestic Borrowing on Fiscal Objectives in Turkey
Abstract
The thought of borrowing, which classical economics describes as an extraordinary source of
funding, has changed with the thought of modern finance. Thus, where taxes and similar
public revenues are inadequate, borrowing has become a frequent source of funding for
financing budget deficits. The leading motive for debt is not only to overcome budget deficits
but to serve fiscal and social goals such as economic stability, growth and development,
income distribution. Borrowing is divided into external borrowing and domestic borrowing in
consideration of its source. Within the scope of the study, evaluations are made on the basis of
domestic borrowing. Domestic borrowing usually takes place in the form of voluntary
methods from sources within the country, in terms of expiration and interest. Domestic
borrowing and the interests of these debts can be effected directly or indirectly in the
realization of fiscal objectives. In this direction, the main objective of the study is to
investigate the effects of domestic borrowing on the fiscal objectives in Turkey. In the scope
of the study, firstly, the theoretical structure and reasons of domestic borrowing are discussed,
then, the effects of domestic borrowing on fiscal objectives are evaluated over the years.
Keywords: Borrowing, Domestic borrowing, the effects of domestic borrowing
JEL Classification: E62, H63
Araş. Gör., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Uşak-Türkiye,
ebru.cilli@usak.edu.tr
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Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin
TR33 Bölgesi Özelinde Araştırılması*
Göksel Karaş1

Hakan Çelikkol2

Özet
Günümüzde dış ticaret ülke ekonomileri açısından son derece önemli bir konudur. Ülkeler,
ihracat yoluyla karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları alanlarda gelirlerini artırarak
ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli yatırımların finansman kaynaklarını sağlarken,
ithalat ile de bunun için gerekli ara malları ve yatırım mallarını temin etmektedir. Dış ticaret
hacminin dünya genelinde artmasıyla birlikte farklı ülke para birimlerinde yaşanan
dalgalanmalar döviz kuru riskini artırmaktadır. Karşılaşılan döviz kuru riskinin yönetilmesi
hem ihracatçı hem de ithalatçı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle dış ticaretle
uğraşan firmalar makro ve mikro ekonomik düzeyde finansal bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
Buradan hareketle çalışmada, TR33 bölgesi kapsamındaki il merkezlerinde faaliyet gösteren
büyük ölçekli firmaların dış ticaret işlemlerinde karşılaştıkları döviz kuru riskinden
kaçınmada, bu nedenle kullanılan döviz kuru riski yönetim tekniklerinin kullanım
düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, TR33 Bölgesi il merkezlerinde toplam
91 firmayla yüzyüze anket tekniği ile görüşme sağlanmıştır. Araştırma sonucunda firmaların
döviz kuru riski yönetim tekniklerinden en çok ihracat kredi sigortasını kullandıkları
görülürken, diğer teknikleri az kullandıkları görülmüştür. Aynı zamanda işletmelerin dış
ticaret hacminin toplam satışlar içerisindeki payı arttıkça döviz kuru riski yönetim
tekniklerinin kullanma düzeyi de artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, döviz kuru riski, hedging
JEL Sınıflandırması: B17, G32, F31

Investigation of Foreign Exchange Rate Risk Management
Techniques Used in Foreign Trade in TR33 Region
Abstract
Today, foreign trade is a very important issue in terms of country economies. While countries
provide financing for the necessary investments for economic growth and development by
increasing their incomes in areas where they have comparative advantage via export, they
provide intermediate goods and investment goods for this via import. With the increase in
foreign trade volume worldwide, fluctuations in the currencies of different countries increase
the exchange rate risk. Managing of the exchange rate risk is very important in terms of both
exporter and importer. For this reason, firms dealing with foreign trade should have financial
Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 2017-37 numaralı
proje olarak desteklenmiştir.
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information level at macro and micro economic level. From this point of view, it is aimed to
investigate the usage levels of the exchange rate risk management techniques used in the
foreign exchange transactions of large-scale firms operating in provincial centres within TR33
region. In the study, interviews were conducted with a total of 91 firms in the provincial
centres of the TR33 Region with a survey technique. As a result of the research, it is seen that
the firms use mostly export credit insurance of the exchange rate risk management techniques,
but they use the other techniques less. At the same time, as the share of foreign trade volume
in total sales increases, the level of use of exchange rate risk management techniques also
increases.
Keywords: Foreign trade, foreign exchange rate risk, hedging
JEL Classification: E02, E44, O16
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Türk Muhasebe Meslek Mensuplarına Yeni Ufuklar:
TÜRMOB - ACCA İşbirliği
Metin Kılıç1
Özet
Türkiye’de 1989 yılında 3568 sayılı kanunla yasal statüsüne kavuşan muhasebe ve denetim
mesleği 2000’li yıllara değişim ve dönüşüm süreci yaşayarak girmiştir. Uluslararası
gelişmeler ile küresel ekonomi ve küresel şirketler, muhasebe mesleğinin ve muhasebe
uygulamalarının uluslararası bir niteliğe kavuşmasını gerektirmiştir. Yaşanan gelişmeler ve
uluslararası alanda alınan kararlar mesleğin yapılanmasından, uygulanmasına kadar yeni
kurallar ve sistemler bütünü içerisinde hareket etmesini zorunlu kılmıştır. Bu aşamada meslek
mensuplarının temsil eden Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odalar Birliği’nin (TÜRMOB) Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hedefleri
doğrultusunda AB ile ilişkileri de muhasebe mesleği açısından önem arz etmektedir.
TÜRMOB kurulduğu günden beri temsil görevinin uluslararası alanda gerçekleştirmektedir.
Bu çalışma, TÜRMOB’un Avrupa’da üyesi olduğu örgütleri ve bu örgütlerle ilişkilerinin
ortaya koymak ve İngiltere Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA) ile yapılan son
yapılan anlaşma çerçevesinde muhasebe meslek mensuplarına açtığı yeni ufukları vurgulamak
amacı ile hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TÜRMOB, ACCA, muhasebe mesleği.
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M48.

New Horizons for Turkish Accounting Professionals:
Cooperation of TÜRMOB - ACCA
Abstract
Accounting and auditing profession in Turkey gained legal status along with law no. 3568 in
1989. When it comes to 2000s, the profession experienced a change and development process.
International developments, the global economy and global corporations have required the
accounting profession and accounting practices to attain an international character. The
mentioned developments and decisions taken by internationally are obliged to the profession
structure and implication move within the framework of new rules and system. At this stage,
relations the Union of Chambers of Certified Public Accountants Turkey (TÜRMOB) which
represents accounting professionals with European Union (EU) in the context of Turkey’s EU
objectives are crucial in terms of accounting profession. This study was prepared to reveal the
organizations that TURMOB is a member in Europe and its relations with these organizations
and also emphasize the new horizons that is opened to accounting professionals in the context
of the agreement with the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Keywords: TURMOB, ACCA, accounting profession.
JEL Classification: M40, M41, M48.
Dr. Öğr. Üy., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Bölümü, Bandırma/Balıkesir-Türkiye, metin58@gmail.com
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Küreselleşme’nin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye
Örneği
Zerrin Kılıçarslan (Sorumlu Yazar)1

Yasemin Dumrul2

Özet
Küreselleşme genellikle, dünya ticaretinde mal ve sermaye piyasalarının bütünleşme süreci
olarak ifade edilmektedir. Söz konusu bu entegrasyon süreci ülkelerin siyasi, kültürel, politik
ve ekonomik yapısını etkilemektedir. Bu şekilde çok yönlü etkilere sahip olduğu için
küreselleşmenin etkileri çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Bununla birlikte
küreselleşmenin etkileri ile ilgili literatürde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Literatürdeki
çalışmalardan bir kısmı küreselleşmenin, dış ticaret hacminin genişlemesine, küresel rekabet
gücünün, yatırımların ve verimliliğin artmasına katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi
artırdığını ve yoksulluğu azalttığını ileri sürmektedir. Bir kısmı ise küreselleşmenin, gelir
eşitsizliğini artırdığını, çevresel ve sosyal standartlarda bazı bozulmalara yol açtığını,
ekonomik kriz riskini artırdığını ve böylece ülkelerin refahını olumsuz yönde etkilediğini ileri
sürmektedir.
Literatürde küreselleşmenin etkilerini ölçmek amacıyla çeşitli endeksler kullanılmaktadır. Son
zamanlarda, araştırmacılar küreselleşmenin tüm boyutlarını kapsayacak bir endeks
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşmenin ölçülmesinde kullanılan ölçütler, tek boyutlu
ve çok boyutlu küreselleşme ölçütleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Tek boyutlu
küreselleşme ölçütleri ticari ve finansal küreselleşme ölçütlerinden oluşmaktadır. Çok boyutlu
küreselleşme ölçütleri ise KFP, KOF, CSRG, MGI, NGI, G-Index’tir. Bu endeksler içerisinde
KOF Küreselleşme Endeksi, ticaret düzeyini ve her türden yabancı sermayeyi ve bunlarla
ilgili kısıtlamaları ölçmesi, küreselleşmenin sosyal ve politik boyutunu diğer indekslerden
daha kapsamlı olarak ölçmesi ve çok sayıda ülke için ve daha uzun bir dönem için
hesaplanması sebebiyle küreselleşmeyi en iyi ölçen endeks olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışmada; Türkiye’de küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin
ölçülmesinde; küreselleşmeyi en iyi ölçen endeks olarak kabul edilen KOF küreselleşme
endeksi kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye örneğinde 1980-2015 dönemi için Johansen ve
FMOLS eşbütünleşme yöntemleri kullanılarak küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi incelenecektir. Bu bağlamda KOF indeksinin alt endeksleri olan ekonomik, sosyal ve
politik küreselleşme endeksleri kullanılarak küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: KOF küreselleşme endeksi, ekonomik büyüme
JEL Sınıflandırması: C32, F02, F43
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Globalization's Impact on Economic Growth: The Case of Turkey
Abstract
Globalization is generally expressed as the process of integration of goods and capital markets
in world trade. This integration process affects the political, cultural, political and economic
structure of the countries. In this way, the effects of globalization have become one of the
most controversial issues, as they have multifaceted implications. Nevertheless, there is no
consensus in the literature on the effects of globalization. Some of the studies in the literature
suggest that globalization increases economic growth by contributing to the expansion of
foreign trade volume, global competition power, investment and productivity and reduces
poverty. Some argue that globalization has increased income inequality, led to some
deterioration in environmental and social standards, increased the risk of economic crisis, thus
affecting the prosperity of countries negatively.
In the literature, various indices are used to measure the effects of globalization. Recently,
researchers are trying to create an index that will cover all dimensions of globalization. The
measures used in the measurement of globalization are divided into two groups, one
dimensional and multidimensional measures of globalization. One dimensional measures of
globalization consist of commercial and financial globalization measures. Multi-dimensional
globalization measures are KFP, KOF, CSRG, MGI, NGI, G-Index.
Among these indices, the KOF Globalization Index is regarded as the best index to measure
globalization because it measures the level of trade and all kinds of foreign capital and related
restrictions, measures the social and political dimension of globalization more extensively
than other indexes and is calculated for a large number of countries and for a longer period.
In this study; In Turkey, the measurement of the impact of globalization on economic growth;
the KOF globalization index is used which is considered as the best measure index of
globalization. The case of Turkey, for the period 1980-2015, Johansen and FMOLS using
Johansen cointegration methods, the impact of globalization on economic growth will be
examined in this study. In this context, it is aimed to reveal the effects of globalization on
economic growth by using economic, social and political globalization indices which are
subindexes of KOF index.
Keywords: KOF globalization index, economic growth
JEL Classification: C32, F02, F43
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New Trends in International Taxation Collaboration
Yunus Köse 1

Abstract
There is no supranational authority to enact laws on financial transactions subject to taxation
and to judge based on law internationally. The fact that a citizen of a country is subject to a
taxation in another country has made it inevitable to influence the two countries. As a result
of these interactions of national tax administrations, approaches and principles related to
international taxation have emerged. Historically, countries that have designed national tax
systems according to their pragmatic priorities have built their own models based on these
approaches and principles. The main argument in the period of emergence of international tax
cooperation in taxation is "prevention of double taxation and the authority of taxation
authority", but nowadays "tax evasion and tax evasion" is the new argument. The emergence
of the phenomenon of tax competition from the early 1990s revealed the importance of
international cooperation in taxation. This global problem has led international organizations
to seek solutions and co-operate. The two most important arguments in the future of
international co-operation in taxation are "tax base erosion and harmful tax competition". This
report will discuss the new struggle tendencies that international organizations have
undertaken in the direction of these new arguments.
Keywords: International taxation, tax base erosion, BEPS
JEL Clasification: F53, K34, H26
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Bölgesel Açıdan Yoksulluk ve Eğitim Arasındaki İlişkinin Panel
Veri ile Analizi: Türkiye Örneği
S. Fatih Kostakoğlu (Sorumlu Yazar)1

Fatih Temizel 2 Ethem Esen3

Özet
Eğitim ve toplumsal refah arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında; eğitim
seviyesindeki değişme ekonomik ve sosyal değişkenleri etkiler. Eğitim seviyesinde meydana
gelen artışlar; gelir seviyesi artışlarına, yoksulluğun azaltılmasına ve gelir dağılımında
iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Ekonomik katkılara ilaveten, sosyal açıdan da eğitim
seviyesindeki artış; suç oranlarında azalış, çevre bilincinde artış ve istikrarlı bir siyasi süreç
sağlar. Yoksulluk önemli bir iktisadi problemdir ve ortadan kaldırılmasında eğitim kritik bir
değişken olarak kabul edilir. Eğitim seviyesindeki artış işsizlik seviyesinde azalışa ve bu
şekilde yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki eğitim düzeyi ve yoksulluk arasındaki ilişki panel veri analizi ile
incelenecektir. Elde edilen bulgular, eğitim düzeyi ile yoksulluk arasındaki ilişkinin yönünü
belirleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, eğitim
JEL Sınıflandırması: I32, I24.

The Panel Data Analysis of Poverty and Education in Regional
Perspective: A Case of Turkey
Abstract
There is a strong relationship between education and social welfare. As a view from this
aspect; change in education level has an impact on economic and social variables. Increase in
education level contributes to income level increases, poverty reduction and income
distribution improvement. In addition to the economic contribution, the increase in education
level from the social point of view provide a decrease in crime rates, an increase in
environmental awareness and a stable political process. Poverty is an important economic
problem and education is considered a critical variable to eliminate it. The increase in
education level will help to reduce unemployment and thus poverty decreases. In this study,
the relationship between education and poverty levels in different regions of Turkey will be
analyzed with panel data analysis. The findings that will get as a result of the analysis
determine the direction of the relationship between education level and poverty.
Keywords: Poverty, education
JEL Classification: I32, I24.
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Bitcoin Bir Yatırım Aracı Olmaya Uygun mudur?
Sultan Fatih Kostakoğlu(Sorumlu Yazar)1 Fatih Temizel2 Selim Yıldırım3 Melik Kamışlı4

Özet
Bitcoin, merkezi otoritesi bulunmayan, yeni nesil ödeme sistemidir. Aynı zamanda bu
sistemin sanal para birimidir. Bitcoin, kısa sürede büyük ilgi toplamayı başarmıştır. Adı
geçen ilgi yatırım aracı olarak görülmeye başlamasına da neden olmaktadır. Bu çalışma
kapsamında Bitcoin borsalarının işleyişi ve fiyat oluşumu, likiditesi ve oynaklığı analiz
edilmiştir. Yatırım aracı olmak konusundaki uygunluğu araştırılmıştır. Araştırmanın
bulguları yatırım aracı olmaktan uzak bir noktada konumlandığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, likidite, oynaklık
JEL Sınıflandırması: G11, G12, G23

Could Bitcoin Be A Cost-Effective Investment Instrument
Abstract
Bitcoin is a new generation payment system with no central authority. At the same time, this
system is a virtual currency. Bitcoin, in a short time, has accumulated great interest. The
mentioned interest also causes it to start to be seen as an investment vehicle. In this study, the
functioning, price formation, liquidity and volatility of the Bitcoin stock exchanges were
analyzed. The appropriateness of being an investment vehicle has been researched. The
findings of the research reveal that they are located far from the investment vehicle.
Keywords: Cryptocurrency, bitcoin, liquidy, volatility
JEL Classification: G11, G12, G23
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Kripto Paralar Üzerinden Elde Edilen Kazançların
Vergilendirilmesi: ABD ve İngiltere Örneği
Hakkı Odabaş1
Özet
2008 küresel krizinden sonra, dünya yeni bir para sistemi ile tanışmıştır. Kripto para ismi
verilen bu sanal paraların birincisi 2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin’dir. Günümüzde ise
binlerce kripto para piyasaya sürülmüş olup, kolaylıkla alınıp satılan bir finansal araç haline
gelmiştir. Bu paraların dünya genelinde günlük alım satım hacminin 280 milyar dolara
ulaşması, bu paralardan elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirileceği konusunu gündeme
getirmiştir. Birçok ülke bu paralardan elde edilen kazançların vergilendirilmesi üzerinde
durmaktadır. Bu çalışmada ABD ve İngiltere örnekleri üzerinde durularak bu paralar
üzerinden elde edilen gelirlerin nasıl vergiye tabi tutuldukları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kripto paraların vergilendirilmesi, değer artış kazancı
JEL Sınıflandırması: H20, H24

Taxation of Crypto Currencies: An Example of US and UK
Abstract
After the 2008 global crisis, the world has met with a new virtual currency system. The first
of these virtual currency, given the name of Bitcoin, which was put on the market in 2009.
Today, thousands of crypto currencies have been put on the money market and become a
financial instrument that is easily bought and sold. The fact that these funds have reached 280
billion dollars of daily trading volume around the world has brought about the issue of how to
tax these income.
Many countries are concerned with the taxation of profits from these parcels. This study
focuses on the examples of USA and UK and examines how the income from these crypto
currency is subject to taxation.
Keywords: Taxation of crypto currencies, capital gain tax
JEL Classification: H20, H24
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ABD’de Yeni Vergi İndirimleri Politikaları ve Muhtemel Küresel
Etkileri
Hakkı Odabaş1
Özet
ABD yeni bir vergi indirimleri politikasını devreye sokmuştur. Bu politikaların küresel
anlamda etkilerinin olacağı bir gerçektir. Bütün dünyanın takip ettiği bu politikaları muhtemel
küresel etkilerinin ortaya konulması bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. ABD’de bu
vergi politikalarının başarısı dünyaya örnek olabilecek yeni bir vergi paradigmasının
oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada ABD vergi indirimleri politikasının muhtemel
küresel etkileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi indirimleri
JEL Sınıflandırması: H20

Taxation of Crypto Currencies: An Example of US and UK
Abstract
The US has launched a new tax cut policy. It is a fact that these policies will have effects in
the global sense. These policies, followed by the whole world, are the basis for this work to
reveal possible global effects. The success of these tax policies in the United States will
contribute to the formation of a new tax paradigm that can be an example to the world. This
study will examine the likely global effects of the US tax cut policy.
Keywords: Tax reductions
JEL Classification: H20
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Döviz Kuru ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği
Hasan Alp Özel1

Erdoğan Öztürk2

Özet
Ulusal para biriminde meydana gelen değer değişmelerinin dış ticarete etkisi literatürde
önemli bir tartışma konusudur. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler önemli derecede
ithalata bağımlı oldukları için, dış ticaret gelirleri bu ülkeler için daha da önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi döviz kurunda meydana gelen değişmelerin dış ticareti nasıl
etkilediği alt sektör de dahil edilerek incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, ithalat, ihracat
JEL Sınıflandırması: F13, 024, P33

Foreign Exchange and Foreign Trade Effect: The Case of Turkey
Abstract
A vast literature comprises the discussion about the effect of value changes in national
currency on foreign trade. Less developed and developing countries are mostly dependent on
the imports and therefore this subject bears more importance for them. This study aims to
investigate how the changes in foreign currency affect foreign trade by also including subsectors.
Keywords: Foreign currency, imports, export
JEL Classification: F13, 024, P33
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Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme: E7 Ülkeleri Örneği
Hasan Alp Özel1

Erdoğan Öztürk2

Özet
Küreselleşme sürecinde bütün ekonomiler hızla dünya ekonomisine entegre olmaktadır. Bu
süreçte dış ticaretin de önemi sürekli artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için döviz
gelirleri hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle birçok ülke dış ticareti arttırıcı politikalara
yönelmiştir. Bu ülkeler için ihracatla elde edilen döviz genel olarak, yatırımlar için gerekli
mallarının ithalinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada E7 olarak isimlendirilen Türkiye, Çin,
Hindistan, Brazilya, Rusya, Meksika ve Endonezya, için dış ticaret ve ekonomik büyüme
ilişkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, dış ticaret, ekonomik büyüme, E7 ülkeleri
JEL Sınıflandırması: F41, F44, F62

Foreign Trade and Economic Growth: E7 Countries Case
Abstract
In the globalization process, all economies rapidly integrate into the world economy. In this
process, the importance of foreign trade is constantly increasing. Foreign exchange revenues
are a vital priority, especially for developing countries. For this reason, many countries have
turned to foreign trade increasing politics. For these countries, exports are generally used for
the import of goods necessary for investments. In this study, foreign trade and economic
growth relationship was examined among E7 countries; namely, Turkey, China, India, Brazil,
Russia, Mexico and Indonesia.
Keywords: Globalization, foreign trade, economic growth, E7 countries
JEL Classification: F41, F44, F62
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Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yansımaları:
Uşak’taki Suriyeli Göçmenler Örneği
M. Hilmi Özkaya1 Özlem Polat2
Özet
Göç hareketleri günümüz toplumlarının temel bir parçasıdır ve 2011 yılının Nisan ayından
itibaren, ülkelerindeki silahlı çatışmalardan kaçan çok sayıda Suriyeli, Türk hükümetinin açık
kapı politikasından yararlanarak Türkiye'ye giriş yapmaya başlamıştır. Bu çalışmanın ilk
bölümünde de, öncelikle göç ve uluslararası göç kavramlarına ilişkin tanımlamalar
incelenmiştir. İkinci bölümde araştırmanın alan ve yöntemine ilişkin bilgiler verilmiştir.
Üçüncü bölümde ise derinlemesine mülakatta görüşülen bireylerin sosyo-demografik ve
sosyo-ekonomik özellikleri ve görüşmeler incelenerek kategorik analiz yapılmıştır. Bu
araştırmada karma yöntem kullanılmıştır ve bu amaçla Uşak’ta toplam 100 kişi ile yüz yüze
görüşülmek suretiyle uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 programı aracılığı ile analiz edilmiştir.
Sonuç olarak, Uşak ilinde uygulanan saha araştırması sonuçlarına göre Suriyeli göçmenlerin
hem toplumsal hem de ekonomik anlamda zorluklar çektikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, suriyeli göçmenler, sosyo-ekonomi
JEL Sınıflandırması: J10, J15, J61.

Socio-Economic and Socio-Cultural Reflections of Migration:
The Example of Syrian Immigrants in Uşak
Abstract
Syrian migratory movement became essential since April 2011 for many countries.
Particularly it has been more important for Turkey as, a large number of Syrians escaped from
the armed conflicts in their country and migrated to Turkey by taking advantage of the
Turkish government's open door policy. The first part of the study examines the definitions of
the immigration and international immigration. The second part provides the methodology
regarding the questionnaire and the field study. Third section thoroughly discusses the
categorical analysis that has been carried by examining the interviews and the demographic
and economic features of the individuals. This study uses both quantitative and qualitative
research techniques by using face-to-face interviews of 100 people in Uşak. The data were
analyzed via SPSS 20. Finally, According to the results of field study in Uşak, Syrian
migrants has economic and social problems.
Keywords: Migration, syrian immigrants, socio-economy
JEL Classification: J10, J15, J61
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Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğun Boyutları
M. Hilmi Özkaya1 Nuray Yayla2
Özet
19.yy ortaya çıkan küreselleşme sosyal, ekonomik, politik ve kültürel birçok alanda etkili
olmuştur. Küreselleşme sürecini lehine çeviren bazı gelişmiş ülkelerin refah seviyelerinde
artış gözlenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelerde ise gelir eşitsizliğiyle
birlikte yoksulluk artmıştır. Yoksulluk sorununun çözümü ile ilgili ülkeler ekonomik ve
sosyal politikalar geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin yoksulluk üzerindeki
etkileri, yoksulluk kavramı ve yoksulluk ile ilgili göstergeler incelenmiştir. Çalışma
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri kapsamaktadır. Çalışmada 19942014 yılları arasında veriler kullanılmıştır. Panel veri analizine dayalı sabit etkiler ve rassal
etkiler modelleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, yoksulluk, gelir dağılımı eşitsizliği
JEL Sınıflandırması: F02, I3, I3

Poverty Dimensions in Globalization Process
Abstract
In the 19th century globalization influenced social, economic, political and cultural aspects.
Certain developed countries are turning globalization process into advantage to enhance their
level of welfare. Income inequality and poverty have increased in developing countries with
globalization. Countries have developed economic and social policies to remove the poverty
problem. The purpose of this study is to examine the globalization's effects on the concept of
poverty and the indicators of poverty. This study uses data for Turkey -a developing country
for 1994-2014 period. Fixed effects and random effects models based on panel data analysis
were used.
Keywords: Globalization, poverty, inequality in income distribution
JEL Classification: F02, I3, I3
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Dijital Kanal Kullanımı: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir
Uygulama
İnci Polat Sesliokuyucu1

Osman S. Sesliokuyucu2

Özet
Havayollarının dijital kanal platformunu kullanmasıyolcular ile etkileşimi kolaylaştırarak
ortak değer yaratması ve kaynak akışkanlığı konusunda önemli bir mekanizma sunmaktadır.
Böylelikle havayollarının teknolojiye dayalı hizmet yeniliği ortaya koyması, yolculara
yenilikçi teklifler sunarak rekabet üstünlüğü sağlamasına yol açmaktadır. Bu çalışmada,
Skytrax tarafından belirlenen Avrupa’nın en iyi havayollarının dijital kanallarını keşfederek
dijital kanal kullanımının rolü analiz edilmiştir. Çalışma ayrıca havayollarının dijital kanal
kullanım düzeyleri ile havayolu sıralaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Seçilen örneklem için içerik analizi yöntemi kullanılarak nitel bir
değerlendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda kategorilerin belirlenmesinde literatürden
yararlanılmış, dijital kanal kullanımı kategorilere göre ayrılmış ve kodlanmıştır. Bu çalışma,
dijital kanalların kullanımına, amacına ve içeriğine ilişkin mevcut araştırmalar üzerine inşa
edilerek havayolları için bir kıyaslama aracı sunmakta ve havayollarının stratejilerini
kavramsal olarak değerlendirmesine katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dijital kanal kullanımı, hizmet platformu, havayolu, hizmet yeniliği
JEL Sınıflandırması: L21, L25

Digital Channel Usage: An Application on Airline Business
Abstract
The use of the digital channel platform by airlines provides an important mechanism for
creating common value and facilitating resource fluidity by facilitating interaction with
passengers. Thus, the ability to offer technology-based service innovation of airlines leads to
competitive advantage by offering innovative offers to passengers. In this study, the role of
digital channel usage is analyzed by exploring the digital channels of the best airline in
Europe identified by Skytrax. The study also aims to reveal the relationship between airlines'
digital channel usage levels and airline rankings. For the selected sample, a qualitative
evaluation was made by using the content analysis method. Digital channel usage categories
are determined and coded by using the literature. This study builds on existing research on the
use, purpose and content of digital channels and provides a benchmark for airlines. It also
contributes to the conceptual evaluation of airlines' strategies.
Keywords: Digital channel usage, service platform, airline, service innovation
JEL Classification: L21, L25
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Türkiye’de Stratejik Yatırımlara Yönelik Uygulanan Mali
Teşvikler ve Değerlendirmesi
Mahmut Ünsal Şaşmaz1

Kadir Vural2

Özet
Teşvik, devletlerin üretim sürecinde hammadde sıkıntısı, sermaye yetersizliği, altyapı vb.
sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Tüketimde ise, dengesiz gelir dağılımı, tanıtım ve reklam
eksikliği vb. sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Dağıtım sürecinde ulaşım, insan kaynakları vb.
sorunlardan dolayı oluşacak aksamaları en aza indirmek ya da yukarıda belirtilen üretim,
tüketim ve dağıtım aşamalarındaki zinciri güçlendirmek amacıyla yatırımcılara yardım ve
destek faaliyetlerinde bulunduğu sistem bütünüdür. Türkiye’de 1980 yılına kadar dışa kapalı
bir ekonomi modeli benimsendiğinden iç piyasaya yönelik teşviklerden çok dış piyasalara
entegre olmayı destekleyici teşvikler uygulanmıştır. 24 Ocak 1980 Ekonomi Kararları ile dışa
açık ekonomik uygulamalara ağırlık verilirken, 1990’lı yıllarda bölgeler arası gelişmişlik
farklarını azaltıcı politikalar benimsenmiştir. Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesi ile birlikte
2000 yılından itibaren teşvik sistemi revize edilerek getirisi yüksek teknolojik ürün üretimine
yönelmeye başlanılmıştır. 2009 yılında devreye sokulan teşvik sistemi ile teşviklerin bölge
ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeye belirli sektör ve kriterlerde uygulanması benimsenmiş ve
ülke dört yatırım bölgesine bölünerek teşvik yelpazesi genişlemeye başlamıştır. Son olarak
cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik,
uluslararası rekabet gücümüzü arttırmayı amaçlayan yatırımlar olan stratejik yatırımlara, 15
Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile
yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi ile önemli yardım ve destekler getirilmiştir. Bu
çalışmada, Türkiye’de 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir faktör
olan stratejik yatırımlara getirilen teşviklerin genel bir değerlendirmesi ve yeterliliği, yeni
teşvik sisteminin önceki yatırımlara etkisi, eleştiri noktaları ve çözüm önerileri sunmak
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Stratejik yatırım, teşvik sistemi
JEL Sınıflandırması : H20, K34, K38
,

The Incentive System and Evaluation of The Implementation of
Strategic Investment In Turkey
Abstract
Incentives, raw materials in the production process of the state, inadequacy of capital,
infrastructure and so on. problems are encountered. In consumption, unbalanced income
distribution, advertising and advertising failure etc. problems can arise. Transportation in the
distribution process, human resources, etc. the system is the whole system in which investors
support and support activities in order to minimize the problems that arise due to problems or
Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, E-posta: mahmut.sasmaz@usak.edu.tr
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to strengthen the chain of production, consumption and distribution phases mentioned above.
It closed to outsiders until 1980 that the economic model adopted in Turkey supportive
internal incentives for market incentives to be integrated into many foreign markets have been
implemented. In the 1990s, policies adopted to reduce development disparities between
regions were adopted, while economic decisions were taken on 24 January 1980 Economic
Decisions. With the development of relations with the European Union, since 2000, the
incentive system has been revised and it has started to turn into high technology production.
In 2009, the incentive system and incentives introduced in 2009 were applied to all the
countries without regard to the region, and they started to expand the incentive festival by
dividing the country into four investment regions. Finally, with the New Incentive System,
which was enacted by the "Decree on State Aids in Investments" dated 15 June 2012 and
numbered 2012/3305, important investments and support for the production of products with
high import dependency in order to reduce the current deficit, was introduced. In this study,
an overall assessment and adequacy of the incentives introduced strategic investment which is
an important factor in the direction of the realization of 2023 targets in Turkey, effects of
previous investment in the new incentive system is intended to provide points of criticism and
suggestions for solutions.
Keywords: Strategic investment, incentive system
JEL Classification: H20, K34, K38
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Yaşam Kalitesi Endeksi: Türkiye’deki İller Üzerine Bir Çalışma*
Murat Şeker 1

Arif Saldanlı2

Hakan Bektaş3

Özet
Uluslararası literatürde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan yaşam kalitesi temalı
araştırmalar, birçok bilim dalının ilgi alanındadır. Son dönemde iktisat biliminin de ilgi
alanına giren yaşam kalitesi kavramı ve ölçümleri, özellikle kamu ekonomisi ve hükümet
politikaları ile yakından ilgilidir. Bu alanlarda alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların
daha etkin sonuçlara ulaşabilmesi için, bireyleri mutlu ve memnun eden değerlerin tespiti
oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin 81 ilini kapsayan bir yaşam kalitesi
endeksi oluşturulacak, bölgesel yaşam kalitesi haritaları ortaya konulacaktır. Bu çalışmanın
bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalara, uluslararası standartlara uygun veri seti
oluşturacağı, ülkemizdeki literatür eksikliğini gidereceği, ve kamusal karar alma
mekanizmalarında görevli olan yetkililere toplumsal refahı artırıcı politika kararları vermeleri
yönünde yardımcı olacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel yaşam kalitesi, yaşam kalitesi endeksi, veri madenciliği
JEL Sınıflandırması: I31, Z18, C43

Quality of Life Index: A Case Study of Cities in Turkey
Abstract
Lots of disciplines are interested in the researches about quality of life which have started to
be discussed in international literature. Recently, economics has been interested in quality of
life conception and measurements which relate to especially public economy and government
policy. Assessment of values which make people happy and pleased is very important for
coming to effective conclusions end of taking decisions and making practices about these
fields.This study created a quality of life index, maps of regional quality of life is introduced
for Turkey’s 81 cities. It is expected that this study will create a reliable data set for national
and international scientific researches in the related field. It will also fill the gap especially in
related national literature, and it is going to help to bureaucrats as they are policy making
about increasing social welfare.
Keywords: Urban life quality, quality of life index, data mining
JEL Classification: I31, Z18, C43
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Vergi Ödeme Gücünü Kavrama Uygulamalarının Adil bir
Vergileme Açısından Rolü: Aydın İli Özelinde Bir İnceleme

Ufuk Selen (Sorumlu Yazar)1

Ozan Çorap2

Özet
Vergi, devletin finansman gereksinimini karşılama amacı yanında içinde bulunulan sosyal ve
ekonomik gerekçeler alınmaktadır. Ekonomik gerekçeler devletin birikim ve tahsis işlevine
bağlıdır. Sosyal gerekçeler ise toplumsal yaşamın gereklerine uygun izlenecek politikalar
bağlamında ortaya çıkmaktadır. Vergilemeinin sosyal ve ekonomik gereksinimi esasen
kaynakların kullanımında etkinliğin artırılması ve dağılımında adaletin sağlanmasına
yöneliktir. Dolaysıyla vergilemenin bu iki alt amacı çatışma içerisindedir. Bu çatışma ancak
toplum tercihlerine duyarlı politikalarla çözümlenebilmektedir. Bu nedenle devlet toplum
tercihlerine duyarlı vergi politikaları tasarlayıp uygulamalıdır. Ancak toplum tercihleri
dönemler itibariyle değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenliğin neden olduğu
istikrarsızlığın
azaltılmasında
belli
vergileme
ilkelerinden
hareket
edilmesi
benimsenmektedir. Vergileme ilkeleri, vergileme sisteminden beklenen amaçları
gerçekleştirmek için oluşturulmuş normatif kurallardır.
Vergileme yoluyla özel sektörden kamu sektörüne kaynak akratmı sağlanmakta ve
mükellefler üzerinde bir yükün oluşmasına neden olmaktadır. Vergileme sürecinde oluşan bu
yükün kimlere ve nasıl dağıtılacağı vergi teorisinin en önemli sorusu olarak hala
tartışılmaktadır.
Vergi yükünün mükellefler arasında dağılımı konusunda literatürde, “fayda ilkesi” ve
“ödeme gücü ilkesi” olmak üzere iki yol sunulmaktadır. Fayda ilkesi vergiyi kamu
hizmetlerinin bir bedeli olarak kabul etmekte ve kamu hizmetlerinden yararlananların elde
ettikleri faydayla orantılı olarak vergi ödemeleri gerektiğini savunmaktadır. Ödeme gücü
ilkesi ise mükellefler açısından gelirin marjinal faydası eşitleninceye kadar herkesin ödeme
gücü oranında vergi ödemesi gerektiğini savunmaktadır. Diğer bir ifadeyle “az kazanandan
az, çok kazanandan çok” vergi alınması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Üst gelir
gruplarında gelirin marjinal faydası düşük olduğu için vergi yükü üst gelir gruplarında, alt
gelir gruplarına oranla, daha düşük olacaktır. Bu durumda vergi kaynaklı toplumsal refah
kaybı daha az olacaktır. Çünkü, toplumsal refah bireysel refahlar toplamından
oluşmuşmaktadır. Ödeme gücünü bu yönleriyle dikkate alan bir vergileme yapılması yani az
kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak hem mükelleflerin vergiye karşı olan
güvenlerini pekiştirecek hem de mali açıdan daha etkin olacaktır.
Vergi ödeme gücü ilkesinin işletilmesindeki temel sorun mükelleflerin vergi ödeme gücünün
kavranmasıdır. Vergi ödeme gücü, kişinin kendisi ve ailesini geçindirebileceği seviyenin
üstünde sahip olduğu geliri temsil etmektedir. Mükellefin elde ettiği gelir, yaptığı harcama ve
sahip olduğu servet düzeyi vergi ödeme gücünün göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Ödeme gücüne göre vergilemenin gelir üzrende yapılması savunulmaktadır. Çünkü, gelir hem
harcamanın hem de servetin esas kaynağını oluşturmaktadır.
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Ödeme gücüne göre vergilemenin bir diğer sorunu ise ödeme gücünün nerede başladığının
belirlenmesidir. Bu noktada literatür, “Ayırma ilkesi”, “Artan oranlı tarife uygulaması”, “En
az geçim düzeyi uygulaması” ve “Muafiyet, istisna ve indirim uygulamaları” olmak üzere
dört araçtan yararlanılabileceğine işaret etmektedir. Ülkeler sahip oldukları koşullara uygun
biçimde bu araçlardan yararlanmaktadır. Türk vergi sisteminde de “En az geçim düzeyi
uygulaması” dışındaki diğer araçlar kullanılmaktadır. Ancak vergi yükünün adil dağılımının
sağlanmasında bu araçların ortaya koydukları sonuçlar ülkeler açısından farklılaşabilmektedir.
Bu noktada çalışmanın amacı bu araçların uygulama sonuçlarının Aydın ili özelinde
değerlendirilmesi olarak belirlenmişitir.
Çalışmada, mükelleflerin vergi adaletini ve ödeme gücü ilkesi uygulamalarını nasıl
algıladıkları Aydın ili özelinde araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler doğrudan veri
toplama tekniği ile elde edilmiş ve örneklem kitleden toplanan bu veriler SPSS 23
programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Çalışmada analiz ve değerlendirmeler, ölçekte yer alan ifadelere verilen cevaplar üzerinden
frakans analizi şeklinde yapılmıştır. Analizler kapsamında önce, katılım sağlayanların
demografik özellikleri belirlenmiş ve sonrasında, vergi ödeme gücüne ulaşmada yararlanılan
araçlarının işlerliğini ölçmeyi amaçlayan ifadelere verilen cevaplar değerlendirilmiştir.
Analizlerde ankete katılanların, ödeme gücünü esas alan vergilemenin adaleti sağlamaya katkı
sağlayacağı algısına sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca katılımcılar Türkiye’de ödeme gücüne
uygun bir vergileme yapılmadığına dikkat çekilmektedir. Katılımcılar, “Türkiye’de ödeme
gücüne göre vergileme yapılmaktadır”, ifadesine 2,2 ortalamayla katılım sağlanmamıştır. Bu
sonuç toplumun adil bir vergileme yapılmadığı fikrine sahip olduğunu açık biçimde ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler

: Vergileme, vergi ödeme gücü, vergi, ayırma ilkesi

JEL Sınıflandırması : H2, H20, H24, H25

The Role of Ability to Pay Taxation in Terms of a Fair Taxation:
A Review of Aydin Province
Abstract
The tax is collected to meet the government's financing needs. It is also taken in order to take
the measures required by the social and economic conditions in which the tax is included. The
economic justifications depend on the function of the state's accumulation and allocation.
Social reasons arise in the context of policies to be followed according to the needs of social
life. Thus, these two sub-objectives of taxation are in conflict. This conflict can only be
resolved by policies that are sensitive to community preferences. For this reason, the state
should design and implement tax policies that are sensitive to community preferences.
However, community preferences can vary over time. Certain taxation principles are used to
reduce the instability of this variability. Taxation principles are normative rules established to
achieve the objectives expected from the taxation system.
Through taxation resources are transferred from the private sector to the public sector, which
causes a burden on the taxpayers. The question of who is responsible for this burden in the
taxation process and how to distribute it is a matter of debate.
In the literature on the distribution of tax burden among taxpayers, there are two ways of
"benefit principle" and "ability-to-pay principle". Benefit principle assumes that public
services are taxed and that taxpayers are obliged to pay taxes proportionate to the benefits
they receive from public services. For the taxpayers, the ability-to-pay principle is that
everybody must pay tax at the rate of payment until the income is equal to the marginal utility
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of the income. In other words, it is emphasized that the tax should be taken "less than win"
and "much more than win". Because the marginal utility of income in the upper income
groups is lower, the tax burden will be lower in the upper income groups than in the lower
income groups. In this case, loss of social welfare due to tax will be less. Because social
welfare is the sum of individual welfare. Making a taxation considering the ability-to-pay
principle with these points will both increase the confidence of the taxpayers against the tax
and they will be financially more effective.
The main problem with the operation of the ability-to-pay principle is the grasp of the tax
paying ability. The tax paying ability represents the income that one has over the level that
one can pass on to himself and his family. The income of the taxpayers, the expenditure they
make and the level of wealth they have are indicative of the ability-to-pay. According to the
ability-to-pay principle, taxation is advocated on the income side. Because income is the main
source of both expenditure and wealth. According to the ability-to-pay, taxation should be
made from income. Because income is the main source of both expenditure and wealth.
Another problem with taxation according to ability-to-pay is determining where the
tax
paying ability starts. At this point, the literature suggests that four instruments can be used,
namely "separation principle", "prograsive taxation” "minimum subsistance level" and
"exemption, exception and abatement". Countries are benefiting from these tools in
accordance with the conditions they have. These tools are used in the Turkish tax system,
except "minimum subsistance level". However, in order to ensure a fair distribution of the tax
burden, the results of these instruments differ from country to country. The purpose of
studying at this point is determined as the evaluation of the results of these vehicles in Aydın
province.
In the study, how taxpayers perceive the tax justice and abilitiy to pay principle applications
has been researched in Aydın province. The data used in the study were obtained by direct
data collection technique and the collected data were analyzed and evaluated in the SPSS 23
program.
Analyzes and evaluations made in the study were done in the form of frequency analysis
based on answers given on the scale. Within the scope of the analysis, firstly, the
demographic characteristics of the participants were determined. Subsequently, answwers
were given evaluations aiming to measure the utility of the instruments used to reach the tax
payout power.
In the analysis, it was observed that those who participated in the survey had the perception
that the taxpayer based on the payment power would contribute to the justice. Also it pointed
out that participants are made to pay appropriate taxation power in Turkey. Participants
"taxation according to ability to pay is made in Turkey", has been provided with an average
attendance expressed 2.2. This result clearly shows that the society has the idea that there is
no fair taxation.
Anahtar Kelimeler

: Vergileme, vergi ödeme gücü, vergi, ayırma ilkesi

JEL Sınıflandırması : H2, H20, H24, H25
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Refah İktisadı Kapsamında Sosyal Refah ve Vergileme İlişkisi:
Türk Gelir Vergisinin Değerlendirilmesi
Ebru Karaş2

Ufuk Selen1

Özet
Normatif iktisadın içerisinde yer alan refah iktisadı, alternatif durumların toplum tarafından
tercih edilebilirliği üzerinde durmaktadır. Refah iktisadının temel hareket noktasını sosyal
refah oluşturmaktadır. Bu bağlamda, olması gerekeni ortaya koyan refah iktisadının temel
amacı ise sosyal refahın en üst düzeyde sağlanmasıdır. Kaynak dağılımında etkinlik ve adalet
arasında toplum tarafından kabul edilebilir bir dengenin sağlanması ile sosyal refahın en üst
düzeye çıkacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal refah ölçümünde bireysel refahtan
hareket edilir. Bireysel refahtan hareketle toplumsal refaha ulaşıldığı için hem bireyin hem de
toplumun refahı büyük önem arz etmektedir. Sosyal refahın birçok belirleyici unsuru olmakla
birlikte en önemlilerinden biri vergilemedir. Çünkü, vergileme bireyin bütçe imkanlarını
doğrudan belirlerken, gelir, ikame ve karar etkileri yoluyla bireyin sosyo ekonomik yaşam
kalitesini de etkilemektedir. Dolayısıyla vergiler önce bireysel refah ve sonrasında sosyal
refah üzerinde etkili olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, vergileme ve sosyal refah
arasındaki ilişkiden hareketle Türkiye’de uygulanan gelir vergisinin sosyal refah düzeyine
etkisinin araştırılması olarak belirlenmiştir. Bu amaç çerçevesinde Türk gelir vergisi
uygulamalarının kaynak dağılımında etkinliğe ve adalete olan etkileri açısından
değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Refah iktisadı, vergileme, sosyal refah, gelir vergisi
JEL Sınıflandırması: D60, D63, H20

The Relationship Between Social Welfare and Taxation in the
Context of Welfare Economics: Evaluation of Turkish Revenue
Tax
Abstract
Welfare Economics in normative economics emphasizes the preference of alternative
situations by the society. The social welfare constitutes the main point of welfare economics.
In this context, the main purpose of welfare economics, which puts forth what should be, is to
provide social welfare at the highest level. It is considered that social welfare will rise to the
highest level by providing a society-acceptable balance between efficiency and justice in
resource allocation. Thus, it can be achieved to social welfare through individual welfare.
Since social welfare is achieved through individual welfare, welfare of both the individual and
the social is important. Although there are many determining factors of social welfare, one of
Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bursa-Türkiye,
uselen@uludag.edu.tr
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the most important is taxation. Because taxation affects the individual's socio-economic
quality of life through effect of income, substitution, and decision-making, while directly
determining the budgetary means of the individual. Hence, taxes have an impact on individual
welfare firstly, social welfare afterwards. The purpose of the study in this direction is
determined the effect of income tax applied in Turkey on level of social welfare starting from
relation between taxation and social welfare. Within the scope of this purpose, evaluations in
terms of the effects of Turkish income tax applications on efficiency and justice in resource
allocation have been made.
Keywords: Welfare economics, taxation, social welfare, income tax
JEL Classification: D60, D63, H20
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Türk Havaalanı Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Ferhan Şengür1

Temel Caner Ustaömer 2

Mustafa Uzgör 3

Özet
Bu araştırmada Micheal Porter’ın Elmas Modeli’nden faydalanılarak ülkemizdeki havaalanı
sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyi ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de
havaalanı sektörü için uygulanabilecek rekabetçi stratejiler ve politika önerileri
getirilmektedir. Araştırmada nicel veri toplama araçlarından bir tanesi olan anket yöntemi
kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre Türk havaalanı sektörünün uluslararası rekabetçilik
gücünü etkileyen faktörlerin ortalamaları şu şekildedir: Girdi koşulları faktörü (3,37), talebi
etkileyen faktörler (3,53), sektördeki firmaların yapısı ve stratejileri (3,14), ilgili ve
destekleyici kuruluşlar (3,41) ve devlet (2,85).
Anahtar Kelimeler: Türk havaalanı sektörü, uluslararası rekabetçilik, elmas modeli, girdi
koşulları, talebi etkileyen faktörler
JEL Sınıflandırması: M1, M16, M38

International Competitiveness Analysis Of Turkish Airport
Industry
Abstract
In this study, the international competitiveness level of the airport industry in Turkey is
analyzed using Micheal Porter’s Diamond Model. By determining the competitiveness level
of the airport industry in Turkey, competitive strategies and policy proposals are introduced.
The survey method, which is one of the quantitative data collection tools, is used to realize the
purpose of the research. According to the results of the analysis of the applied surveys, the
averages of the factors affecting the international competitiveness of the Turkish airport
industry are as follows: Factor conditions (3,37), demand conditions (3,53), firm strategy,
structure and rivalry (3,14), related and supporting industries (3,41) and government (2,85).
Keywords: Turkish airport industry, international competitiveness, diamond model, factor
conditions, demand conditions
JEL Classification: M1, M16, M38
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Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Balkan
Ülkelerinin Ekonomik ve Mali Performansı: Küresel Kriz Sonrası
Bir Değerlendirme
Halil Serbes (Sorumlu Yazar)1

Mircan Tokatlıoğlu2

Özet
Avrupa Birliği, yirmi sekiz ülkenin tam üye olduğu dünyanın en önemli ekonomik
entegrasyonudur. Türkiye dahil Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk aday ülkeler
olarak Avrupa Birliği ile müzakere süreci yürütürken; Kosova ve Bosna Hersek potansiyel
aday ülke konumundadırlar. Avrupa Birliği bu süreçte aday ülkelerden, tam üye olduktan
sonra getirebileceği maliyetleri en aza indirmek için ekonomik ve mali performanslarını
iyileştirmelerini beklemektedir. Oysa küresel kriz ve ardından yaşanan borç krizi Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler kadar aday Balkan ülkelerini de ciddi biçimde etkilemiş, bu ülkelerin
ekonomik ve mali performanslarında önemli bir düşme görülmüştür. Bu çalışma, Avrupa
Birliği ile müzakere sürecinde olan Türkiye ile Balkan ülkelerinin ekonomik ve mali
performanslarının
karşılaştırılmasını
ve
olası
üyeliklerinin
değerlendirilmesini
amaçlamaktadır. Bunun için Eurostat’dan elde edilen veriler doğrultusunda kriz sonrası
döneme ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik, dış ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar,
kayıtdışı ekonomi, kamu açığı, kamu borcu, kamu gelirleri ve harcamaları gibi ekonomik ve
mali göstergeler kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye ve Avrupa birliği entegrasyonu, avrupa birliği’nde ekonomik ve
mali uyum, Türkiye ve balkan ülkelerinin ekonomik görünümü.
JEL Sınıflandırması: F15, E61, E66.

The Economic and Fiscal Performance of Turkey and Balkans in
the Process of Full Membership to the European Union:
An Assessment on Post-Global Crisis Period
Abstract
The European Union is the most important economic integration in the world, where twentyeight countries are full members. While Turkey, Macedonia, Montenegro, Serbia and Albania
are negotiating with the European Union as candidate countries; Kosovo and Bosnia and
Herzegovina are potential candidate countries. The European Union expects candidate
countries to improve their economic and financial performance in order to minimize the costs
they can bring after full membership. However, the global crisis and the subsequent debt
1
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crisis have seriously affected the candidates of the Balkan countries as well as the member
countries of the European Union, and a significant decline in their economic and financial
performance has been seen. This study aims to both compare the performance of Turkey's
economic and financial performance of the Balkan countries in the accession process and
evaluate the possible membership. For this, economic and fiscal indicators such as gross
domestic product, unemployment, foreign trade, foreign direct investment, shadow economy,
public debt and deficit, public revenues and expenditures on post-crisis period are used in line
with the data obtained from Eurostat.
Keywords: Turkey and European integration, economic and fiscal policy coordination in EU,
prospects for Turkey and Balkan countries.
JEL Classification: F15, E61, E66.
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Air Freight Relations and Economic Growth: An Empirical
Study on Turkey

Osman S. Sesliokuyucu1

İnci Polat Sesliokuyucu2

Abstract
After 19th century the expansion of the international trade and the integration of almost all the
countries to the world into these processes continues with a continuing effort to improve and
develop countries' infrastructures. Especially in the 21st century, the trend of change emerged
in the field of technology and transportation led to the differentiation of production and
consumption processes. The air cargo transportation as the logistics infrastructure elements
has begun to have an important place in trade of heavy products between the countries and in
the changing trade. Air cargo transportation, which has gained importance in terms of
countries due to the liberal policies in the field of aviation and the increase of competition
elements, has also been one of the determining factors of the growth potential of the countries.
In this context; paper aims to reveal the relationship between the economic growth of the
countries and the air cargo transport which is directly and indirectly influenced by the effects
of the business process, the new business areas and value added creation. The relationship
between air cargo transportation and economic growth will be tested by econometric Granger
causality test for 1960-2016 years in Turkey.
Keywords: Granger Causality, economic growth, air cargo transport, logistics
JEL Classification: A100
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Fiyat Kazanç Oranı Üzerine Çalışmaların Evrimi
(1934 -2017 Dönemi)
Güven Sevil1

Fatih Temizel (Sorumlu Yazar)2

Melik Kamışlı3 Ekrem Meriç4

Özet
Oran analizi finansal tablo analizinde kullanılan en yaygın tekniklerden biridir. En genel
tanımıyla finansal oran, finansal tablolarda iki kalem arasındaki bağıntının matematiksel
ifadesidir. Oran analizinde çok sayıda oran kullanılabilir. Diğer taraftan analiz amacına uygun
oranların seçilmesi önemlidir. Oran analizi ile işletmelerin ekonomik ve finansal yapısı,
karlılık ve verimliliği, varlıkların kullanımı, likiditesi gibi konularda anlamlı bilgilere
ulaşılması olasıdır.
Pay senedini baz alan yatırımcılar açısından finansal oranlar yatırım sürecinde sıklıkla
kullanılan araçlardır. Özellikle fiyat kazanç oranı, pay senedi performansını tahmin için sıkça
kullanılan geleneksel bir finansal orandır. Fiyat kazanç oranı sadeliği, zengin içeriği ve kolay
hesaplanabilir olması nedeni ile yatırımcılar için oldukça kullanışlıdır.
Çalışmada 1934 yılından günümüze fiyat -kazanç oranı temelli çalışmalar üç bölüme
ayırılmıştır. İlk olarak Fiyat Kazanç Oranı ile pay senedi getirisi arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalar, ardından Fiyat Kazanç oranını etkileyen ya da açıklayan değişkenleri temel alan
çalışmalar, son olarak Fiyat Kazanç oranını diğer yatırım yöntemleri ile kıyaslayan çalışmalar
incelenmiştir. Bu sayede Fiyat Kazanç oranı üzerine yapılan çalışmaların tarihsel gelişimi
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Finansal oranlar, fiyat kazanç oranı, pay senedi değerlemesi, sermaye
piyasaları
JEL Sınıflandırması: G12, G11, D53

The Evolution of Studies on the Price Earnings Ratio
(1934 – 2017 Period)
Abstract
Ratio analysis is one of the most common techniques used in financial statement analysis. In
its most general sense, a financial ratio is the mathematical expression of the relationship
between two items in a financial statement. Many ratios can be used in the ratio analysis. On
the other hand, it is important to choose appropriate ratios for analysis purposes. It is possible
to reach meaningful information on the economic and financial structure, profitability and
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productivity, use of assets, liquidity, etc. with the ratio analysis. Financial ratios are often
used in the investment process in terms of investors based on stocks. Espacially the price
earning ratio is a traditional financial resource commonly used to predict share performance.
The price earnings ratio is very useful for investors because of the fact that it is simple, rich in
content and easy to calculate.
In this study, papers which was related to based on price earnings ratios was divided into
three parts from 1934 to 2017. First of all, the studies that examine the relationship between
the price earnings ratios and the return of stocks,then studies based on variables that affect or
explain the price earnings ratios, finally, studies that compare the price earning ratios to other
investment methods. Thus, the historical development of the studies on the price earnings
ratio has been revealed.
Keywords: Financial ratios, price earnings ratio, stock vaulation, capital markets
JEL Classification: G12, G11, D53
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Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasının Dönüşümü
Faruk Sezer1

Özet
Dördüncü sanayi devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0, bilinen iktisadi ilişkilerin
teknolojik yenilikler sonucunda bütünüyle değişeceği bir süreci ifade etmektedir. Yaklaşan
değişim büyük umutlar vaat ederken bu değişimin sonucunda oluşması beklenen tüketim,
üretim ve yeni istihdam biçimleri şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin proaktif uyarlamasını
gerektiren önemli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Üretim biçimlerinin önemli
değişimlere uğradığı bu durumun sonucunda birçok mesleğin farklılaşması beklenmektedir.
Söz gelimi bazı mesleklerin tamamen ortadan kaybolacağı, bazılarının bir takım değişikliklere
uğrayacağı ya da daha önce var olmayan yeni mesleklerin ortaya çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 sonucunda istihdam piyasasında görülmesi beklenen
değişiklikler ve bu değişikliklerin sonuçları incelenmeye çalışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, istihdam, işgücü piyasası
JEL Sınıflandırması: O14, J21, L60

Industry 4.0 and the Transformation of the Labor Market
Abstract
Expressed as the fourth industrial revolution, Industry 4.0 represents a period in which known
economic relations will change completely as a result of technological innovations. While the
upcoming change promises great hopes, the expected consumption, production and new forms
of employment as a result of this change bring with it significant challenges that require the
proactive adaptation of companies, governments and individuals. As a result of this change of
production patterns, many professions are expected to be differentiated. It is anticipated that
some of the professions will disappear altogether, some will be subject to some changes, or
new professions will exist that did not exist before. This study will attempt to examine the
expected changes in the employment market as a result of Industry 4.0 and the implications of
these changes.
Keywords: Industry 4.0, employement, labor market
JEL Classification: O14, J21, L60
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İnovasyonun Makro Ekonomik Faktörlere Etkisi: Panel
Nedensellik Analizi
Funda H. Sezgin1
Özet
Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan inovasyon, yeni fikirlerin anlamlı çıktılara
dönüştürülme sürecidir. İnovasyon, değer yaratacak ürün ya da hizmetlerin yeni yol ve
yöntemlerle ortaya çıkmasında yürütülen çalışmalarla elde edilmektedir. Yeniliğin ortaya
çıkmasında Ar-Ge faaliyetleri önemli rol oynamaktadır. Buna bağlantılı olarak teknolojik
yeniliklerin ve mevcut bilgi stokunun Ar-Ge faaliyetleriyle yaratılabileceği ve teknolojik
bilginin yeni yatırım ve istihdam artışı sağlayarak ekonomik büyüme oranını sürekli artıracağı
öngörüsü söz konusudur. Teknolojik bilgiyle yaratılan yeniliklerin hem fiziksel sermaye hem
de beşeri sermaye artışına olanak sağlayacağından azalan verimlerin ortaya çıkışını
engelleyeceği ve ekonomik büyümeye süreklilik kazandıracağı bilinmektedir. Bu çalışmada,
gelişmekte olan BRICS-T ülke grubuna yönelik 2000.Q1-2017.Q4 dönemi; inovasyon (İNO),
GSYİH, ihracat (İHR) ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) için Konya panel nedensellik
testi yardımıyla nedensellik ilişkileri ve yönleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda inovasyon
ile GSYİH, DDY arasında çift yönlü, inovasyon ve İHR arasında tek yönlü nedensellik elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, panel nedensellik analizi, konya nedensellik testi
JEL Sınıflandırması: B22, B23

The Impact of Innovation on Macro Economic Factors: Panel
Causality Analysis
Abstract
Innovation that emerges together with technological developments is the process of
transforming new ideas into meaningful output. Innovation is achieved through the work
carried out in the emergence of new products and services in new ways and methods. R & D
activities play an important role in the emergence of innovation. In connection with this, it is
anticipated that the technological innovations and the existing information stock can be
created by R & D activities and the technological knowledge will continuously increase the
economic growth rate by providing new investment and employment increase. It is known
that innovations created by technological knowledge will allow to increase both physical
capital and human capital, thus preventing the emergence of diminished yields and continuing
economic growth. In this study, the period 2000.Q1-2017.Q4 for the emerging BRICS-T
country group; causality relationships and directions were analyzed with the help of Konya
Panel Causality test for innovation (INO), GDP, export (IHR) and foreign direct investment
(FDI). As a result of the analysis, one-directional causality between innovation and İHR, bidirectional causalty between innovation and GDP, innovation and DDY was obtained.
Keywords: Innovation, panel causality analysis, konya causality test
JEL Classification: B22, B23
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Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında
Girişimcilik Yöneliminin Etkisi
Funda H. Sezgin1
Özet
Aile işletmeleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin ana unsurudur. Aile
işletmelerinin devam ve başarısı ekonomiyi doğrudan etkilemekte, istihdam yaratmada,
toplumsal ve siyasal açıdan denge unsuru olmada ve bölgelerarası kalkınmayı desteklemede
olumlu etkileri görülmektedir. Aile işletmelerinin sağlıklı bir şekilde incelenmesi,
verimliliklerinin sorgulanması, daha başarılı ve karlı hale getirilmesi, günümüzde önem arz
etmektedir. Aile işletmelerinde sürdürülebilirlik, ailede ve işletmede yaşanan sorunların
birlikte çözümünü hedefleyen bir anlayış içinde işletmenin nesiller boyu yaşamasıdır. Aile ve
işletme sistemi, çatışmalar, bayanların aile işletmelerindeki etkisi, planlamalar, yetki devri,
profesyonel yönetim gibi faktörler aile işletmelerinde sürdürülebilirliği ve nesilden nesile
devri etkilemektedir. Bu çalışmada, aile işletmelerinde sürdürülebilirliği sağlamada şirketlerin
girişimcilik yöneliminin etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Toplam 214 aile işletmesi ile
yapılan anket doğrultusunda korelasyon analizi sonuçlarına göre; girişimcilik yönelimi genel
skor değeri ile sürdürülebilirliği gösteren aile yönetimi faktörü ile %64.4, aile içi ilişkiler
faktörü ile %32.1, özveri düzeyi faktörü ile %49.5, ailenin işlevsel bütünlüğü faktörü ile
%41.8 ve ailede anlaşmazlık faktörü ile %34.6 pozitif anlamlı ilişkilidir. Böylece girişimcilik
yöneliminin aile şirketlerinde sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile şirketi, sürdürülebilirlik, girişimcilik yönelimi
JEL Sınıflandırması: A19, C20

The Effect of Entrepreneurship Orientation on the Sustainability
of Family Businesses
Abstract
Family businesses are the main elements of the economy in our country as well as in the
world. The continuation and success of family businesses directly affects the economy,
creating jobs, social and political balance and supporting regional development are positive
effects. Examining family businesses in a healthy way, questioning their productivity, making
them more successful and profitable are of importance today. Sustainability in family
businesses is an understanding that aims to solve family and business problems together.
Family and business system, conflicts, women's impact on family businesses, planning,
transfer of authority, professional management factors affect the sustainability of family
businesses and the transfer of generations. In this study, it was aimed to determine the effects
of entrepreneurship orientation of companies in providing sustainability in family businesses.
According to the results of the correlation analysis conducted with a total of 214 family
enterprises, entrepreneurship orientation is related to the family management factor that
shows sustainability with the overall score value and 64.4%, family relationship factor with
32.1%, self- sacrifice level factor with 49.5%, family integrity factor with 41.8% and family
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conflict factor with 34.6%. Thus, it has been determined that entrepreneurship orientation has
a positive effect on sustainability in family companies.
Keywords: Family businesses, sustainability, entrepreneurship orientation
JEL Classification: A19, C20
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Türkiye’nin Rusya ile Ticari İlişkisinin Sektör Bazlı Analizi: Ağ
Yaklaşımı
Semanur Soyyiğit1

Kıymet Yavuzaslan2

Özet
Türkiye, Rusya ile köklü siyasi ve tarihsel bağlarının yanı sıra önemli bir ticari ilişki
içerisindedir. Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı 2000 yılında % 2,3 ve 2010 yılında %
4 iken, 2016 yılında % 1 seviyesine gerilemiştir. İthalattaki payına bakıldığında ise 2000
yılında % 7,1 olan Rusya’nın payı, 2010 itibariyle % 11,6 seviyesine yükselmiştir. 2016
yılında ise Türkiye’nin toplam ithalatının % 7,6’sı Rusya’dan yapılmıştır.
Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı çok yüksek olmamakla birlikte Rusya, Türkiye’nin
ithalatında önemli bir paya sahiptir. Bu da Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığını
göstermektedir. Zaten Rusya’ya özellikle enerji açısından olan bağımlılık bilinen bir husustur.
Bu çalışmada, bu denli önemli bir ticaret ortağı ile olan bağlantıların, genel rakamlardan öte
niteliksel olarak analiz edilmesi amacıyla, iki ülke sektörleri arasındaki ilişkinin girdi-çıktı
tabloları ile analizi yapılacaktır. World Input-Output Database (WIOD) veri tabanından elde
edilen veriler kullanılarak ağ analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, analiz dönemi
verilerin erişilebilir olduğu 2000-2014 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, iki
ülke arasındaki ticaretin sektörel analizi ve bunun yıllar içerisindeki değişimi
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, girdi-çıktı tabloları, ağ analizi
JEL Sınıflandırması: B17, C67, D85

Analysis of Trade Relationship between Turkey and Russia on
Sectoral Basis: Network Approach
Abstract
Turkey have a significant trade relationship as well as political and historical relations with
Russia. Share of Russia in Turkey’s export was generated as %1 in 2016 while it was 2,3 % in
2000 and 4% in 2010. When it comes to import, share of Russia increased from 7,1 % in 2000
to 11,6 % in 2010. Share of Russia in total import of Turkey was 7,6% in 2016.
Russia has a significant share in Turkey’s import although its share in Turkey’s export is not
high so much. This indicates how Turkish economy is dependent on Russia. Energy
dependence of Turkey is also a well-known issue.
Referring to the importance of the trade relationship between Turkey and Russia, we aim to
analyse this relations beyond this general expression and reveal evolution of the qualitative
trade structure via network tools. The data is obtained from World Input-Output Database
(WIOD) and the investigation period is constrained as 2000 – 2014 due to data availability. It
is aimed to analyse sectoral trade connections and evolution of this structure over the period.
Keywords: International trade, ınput-output tables, network analysis
JEL Classification: B17, C67, D85
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The Impact of Globalization on Tourism Receipts in International
Trade and Turkey
Seda Süer1
Abstract
Globalization has triggered tourism industry with the advanced technologies in transportation
and comminication that contributed to international trade resulting in increased numbers of
the export and import transactions with the free flow of tourists over the years. Thus, tourism
has became one of the major categories of international trade in services industry. As a
worldwide export category, tourism is listed as third after chemicals and fuels, ahead of
automotive products and food. In many developing countries, tourism is the top export
category in services industry. Actually, in macro-economic terms, spendings by internatinal
tourists are referred as exports for the destination country, and as imports for the country of
residence of the tourist. This study analyzes how globalization effected the international
tourism receipts and tourist arrivals with the distribution between advanced and developing
economies within the period of 1990 and 2016. In the study, comparative analyses method is
conducted to investigate market share of international trade in tourism industry within regions
of advanced and developing economies. Moreover, the study will make an emphasize on the
overall change of tourism receipts and tourist arrival numbers of Turkey within the period of
2002 and 2016. In the conclusion, the findings reveal that the tourism industry continues to
make significant contributions to the economies of many countries of the world. The statistics
show that international tourist arrivals have increased to 1,235 million in 2016 with the
globalization affect resulting in terms of international tourism receipts earned by destinations
worldwide that have grown up to US$ 1,220 billion in 2016.
Keywords: Tourism, globalization, economic growth, international trade, Turkey
JEL Classification: L83, F02, F43, P45
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Impact of Physical Infrastructure on Export-Oriented
Entrepreneurial Activity: Evidence from Panel Data Analysis
Mehmet Nasih Tağ1

Abstract
Entrepreneurship, defined as the creation of new ventures, is a fundamental driver behind
economic development. However, it’s well understood that the magnitude of the relationship
between entrepreneurship and economic development depends, to a large extent, on the type
of entrepreneurial activity. Thus, governments across the world struggle to design policies and
programs that support entrepreneurial activities with a potential for high impact on economic
development. Export-oriented entrepreneurship is one such activity. This study examines the
impact of physical infrastructure on the relative prevalence of export-oriented early-stage
entrepreneurial activity in a country. We argue that well-established and developed physical
infrastructure increases the relative rate of export-oriented enterprises among newly
established businesses in a country. To examine this relationship, we combine country level
data on entrepreneurial activity from the Global Entrepreneurship Monitor with data on
transportation, electricity and communication infrastructure that is derived from the Global
Competitiveness Index. After controlling for unobserved country-level heterogeneity and
several alternative determinants of export-oriented entrepreneurial activity, we find strong
support for the relationship between several measures of physical infrastructure and exportoriented early state entrepreneurial activity. These results provide novel contributions to the
literature on the dynamics of high-impact entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurship, startups, infrastructure
JEL Classification: L26, M13, O18
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Analysis of the Relationship between Firm Diversity and Resource
Allocation Efficiency
Süleyman Değirmen2

Mehmet Nasih Tağ1

Abstract
Empirical research on resource allocation within multidivisional firms shows that, on average,
multidivisional firms fail to redeploy capital resources from low yield divisions to relatively
higher yield divisions. Instead, they spread resources evenly across divisions. Extant research
focuses on firm diversity as an explanation. In this paper, I describe the resource allocation
process as a bargaining process among executives within a multidivisional firm and posit a
framework that links three types of firm-level diversity to resource allocation efficiency.
Results from a large sample of multidivisional firms are largely consistent with my
framework. It appears that greater diversity in industry specific knowledge and greater
diversity in industry specific investment opportunities are related to lower allocation
efficiency. On the other hand, diversity in operations does not affect resource allocation
efficiency. These results are robust to sample selection and alternative measures of diversity
in operations.
Keywords: Resource allocation, diversity, multidivisional firms
JEL Classification: G31, L22, L25
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Türkiye’de Vergi Tahsilatında Yaşanan Sorunlar Ve Bilişim
Sistemlerindeki Gelişmelerin Vergi Tahsilat Oranlarına
Yansımasının Değerlendirilmesi
Mustafa Taytak1

Kadir Vural2

Özet
Bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 2018 yılı
Bütçe Kanununa baktığımızda vergi gelirlerinin kamu giderlerini karşılama oranının % 82
olarak öngörüldüğü görülmektedir. Ancak geçmiş dönem vergi istatistiklerine bakıldığında
vergisel işlemlerde tahakkuk-tahsilat oranlarındaki açıklığın yüksekliği göze çarpmaktadır.
Bu olumsuz tablonun giderilmesine yönelik yasama ve yürütme organı tarafından bir dizi
önlemler alınmış olsa da yapılan çalışmalar suni çözümler üretmekten öteye gidememiştir. Bu
bağlamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergi tahsilat oranını yükseltmek ve
vergi maliyeti olarak görülen unsurları azaltmak adına son dönemlerde bilişim
teknolojilerindeki hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda yapılan
çalışmalar Vedop 1-2-3 sistemleri ile başlamış ve elektronik defter, elektronik tebliğat,
elektronik haciz sisteminin hayata geçmesiyle önemli bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmada, ilk
olarak Türkiye’de vergi gelirlerinin tahsilatında yaşanılan sorunların tespiti yapılacaktır. Daha
sonra ise söz konusu sorunları çözmek amacıyla uygulamaya konulmuş olan E-Maliye
uygulamalarının vergi tahsilatı üzerindeki yansımalarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Elde
ettiğimiz bulgular neticesinde E-Maliye uygulamalarının daha etkin kullanılması ve vergi
tahsilat oranının arzu edilen düzeye çıkarılmasına yönelik öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Vergi tahsilatı, E-devlet, elektronik haciz
JEL Sınıflandırması: H20, K34, K38

Problems Lived in Tax System in Turkey and Developments in
Computer Systems Evaluation of Reflection in Taxation Income
Rates
Abstract
Tax revenues constitute a significant part of budget revenues. When we look at the Budget
Law of 2018 in this respect, it is seen that the ratio of tax revenues to public expenditures is
predicted as 82%. However, when looking at past tax statistics, it is clear that the high rate of
accrual-collection ratios in tax transactions is high. Although a number of measures have been
taken by the legislative and executive body to overcome this negative situation, the work has
been far from producing artificial solutions. In this context, the Department of Revenue
Administration of the Ministry of Finance is trying to keep pace with the rapid development
of information technologies in recent years in order to increase the tax collection rate and
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reduce the tax costs. Work done in this direction started with Vedop 1-2-3 systems and the
electronic book, electronic notification, electronic attachment system has gained an important
dimension through the passing of the vengeance. In this study, the first will be determined as
the problems experienced in the collection of tax revenues in Turkey. Afterwards, the
reflections of the applications of E-Finance applied on the tax collection to solve the problems
will be evaluated. As a result of the findings we obtain, suggestions will be made to use EFinance applications more effectively and to raise the tax collection rate to the desired level.
Keywords: Tax collection, E-government, electronic harassment
JEL Classification: H20, K34, K38
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Kamu Kesiminde Peformans Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Rabia Ceren Tekin1
Özet
Performans ölçüm kriterleri ile bütçe arasındaki ilişki performans esaslı bütçeleme vasıtasıyla
kurulmaktadır. Performans ölçümü sonuçları göstermede kullanılmaktadır fakat sonuçların ne
yolla gerçekleştiğini açıklamaz. Performans ölçümü sonucunda sahip olunan bilgilere
bakarak, direkt olarak bir müessesenin başarısız veya başarılı olduğu sonucuna varmak
mümkün değildir. Bu yolla herhangi bir yargıya varılabilmesi için performans
değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. Değerlendirmesi, performans ölçümünden değişik
olarak gerçekleştirilen politikalarla ortaya çıkan sonuçlar arasındaki nedensellik ilişkilerini
ortaya çıkarır ve performans ölçümüne kıyasla daha çok uğraşı gerektirir. Performans ölçümü
ile varılmak istenen amaç kamusal mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesidir. İlk olarak,
performans ölçümü ve iyi ya da kötü performansın meydana çıkarılması sağlanır. Sonra, mal
ve hizmet üretenlerin üzerinde bu vasıtayla kamuoyu baskısı oluşturulması hedeflenir ve son
olarak bu baskının daha nitelikli mal ve hizmet üretimi sağlaması hedeflenir. Performans
ölçümü etkin hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesine yardım etmektedir. Bir
müessesenin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin ne derece
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu sebeple performans ölçümü yoluyla hesap
verilebilirliğin sağlanması için uygun bir zemin hazırlanmış olmaktadır. Performans
ölçümünün bir diğer unsuru da çalışanların performansının ölçülmesidir. Bireysel
performansın değerlendirilmesi ile bireyler bir bütün olarak kurum performansına katkılarını
gözlemleyebilirler. Bireylerin gerçekleştirdikleri işi algılamaları, kurum içinde kendilerinden
beklenenleri özümseyerek kendi kendilerine gelişme kaydetmelerine yardımcı olur.
Performans kültürü ilerlediğinde çalışanlar kendi günlük işleri yanında kurum performansının
devamlı artırılmasına da yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirmesi, performans denetimi, performans ölçümü
JEL Sınıflandırması:H83, H89

Performance Measurement in Public Sector and Its Evaluation
Abstract
The relationship between performance measurement values and budget is established by
performance-based budget. Performance measurement is used for demonstration of results,
but it doesn’t show how the results are realized. It is not possible to reach the conclusion
whether an association is successful or not by examining the data having as a result of
performance measurement. By this way, it is necessary to make performance evaluation in
order to reach any judgement. The evaluation, shows casual realtions between the results
occuring and policies realized different from the performance measurement and it requires
much more effort compared to perfromance measure. By perfromance measurement, the aim
desired to reach is to increase the quality of public goods and services Firstly, it is provided to
Show perfromance measurement or good or bad performance. After that, by means of this, it
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı,
rabiacerentekin@gmail.com
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is targeted to form public pressure on whom produce goods and services and lastly, it is
targeted that this pressure provides more qualified goods and services. Performance
measurement helps to realize effective accountability. And it shows to what extent an
association’s strategic aims and targets compy with performance targets. For this reason, to
provide accountability by means of performance measurement, a suitable ground becomes
prepared. Another factor of performance measurement is to measure the performance of
employees. Individuals can examine their contributions to association’s performance as a
whole by evaluatşon of individual performance. That individuals perceive the job they do
helps that they advance themselves by internalizing that they are expected in the association.
When performance culture proceeds, the employees helps associations’s performance to
increase in addition to their daily lives.
Keywords: Performance evaluation, performance auditing, performance measurement.
JEL Classification: H83, H89
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Performans Denetiminde Performans Ölçüm Kriterleri
Rabia Ceren Tekin1
Özet
Performans denetiminin amacı, bir proje veya kurumun faaliyetleri üzerine değerlendirme
yapmak ve bir görüş ortaya koymaktır. Ortaya konacak bu görüşün, inandırıcı güvenilir ve
saygın olabilmesi için mümkün olduğu kadar açık, belirgin ve hepsinden önemlisi objektif
olması gerekir. Objektifliği sağlamanın en güvenilir yolu, kriterler belirlemektir. Doğal ve
sosyal bilim dallarında belli sonuçlara ve yargılara ulaşabilmek için kriterlerden oluşan bir
çatı kurmak gereği duyulur. Denetim kriterleri, her proje için denetime fiilen başlamadan
önce, projenin yöneticileri ile görüşülerek kesinleştirilmelidir. Denetim kriterleri, denetim
uygulaması için kullanılmak üzere, proje faaliyetlerinin performansını ölçen, karşılaştırma
yapılabilmesini mümkün kılan ve denetim sonucunda anlamlı yargılara ulaşabilmesini
sağlayan standartlardır. Kriterlerin taşıması gereken bazı niteliklerin olması gerekir. Bunları
şöyle özetleyebiliriz: Kriterler; amaç ve hedefler ile bağlantılı olmalı, hedef alınan malın
veya topluluğun niteliklerini yansıtmalı, tam ve açık şekilde tanımlanmalı, gerekirse parasal
nitelikte olmalı, mal ve hizmetler için mümkünse birden fazla kriter geliştirilmelidir. Hedef
alınan topluluğun niteliklerini yansıtmalıdır, tam ve açık şekilde tanımlanmalıdır, gerçekçi
olmalıdır, düşük maliyete yönelmiş olmalıdır konulara uygun olmalı ve onlara göre
biçimlendirilmelidir ve mümkün olduğunca, parasal ve fiziki nitelikte ölçümlenebilir
olmalıdır. Denetim kriterleri; sistemlerin ve metotların yeterliliğinin, faaliyetlerin,
tutumluluğunun, verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin kıyasen değerlendirildiği mantıksal ve
gerçekçi performans ve kontrol standartlarıdır. Kriterlerin bulunmadığı alanlarda
düzenlemeler, direktifler, genelgeler, bildiriler gibi bir çok kaynaktan yararlanılabilir.
Kamusal kaynakların ve faaliyetlerin VET sınırları ve amaçları çerçevesinde yönetilip
yönetilmediğine ilişkin denetim, ancak kriterler aracılığı ile mümkün olmaktadır. Mali
denetimde, yasa, tüzük ve yönetmelikler, yönetimin iç düzenlemeleri, mali kurallar, denetim
kurumunun kararları, denetim kurumunun talimatları, mahkeme kararları kriter kaynağı
olurken; performans denetiminde ise bütün durumlar için geçerli kabul edilen veya genel
olarak saptanan kriterler bulunmaktadır. Performans denetimi açısından inceleme yapılmak
istendiğinde parasal değeri ulaşmada kritik önemi olan program veya proje unsurlarını
saptamak zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirmesi, performans denetimi, performans ölçümü
JEL Sınıflandırması: H83, H89

Performance Measurement Criteria in Performance Auditing
Abstract
The aim of performance auditing is to make evaluation on a project or an activities of an
association and to Show a view. For that this view which will be shown becomes credible,
confidential and esteemed, it requires to become open, distinct and -the most important thingobjective as possible as. The most confidential way of objectivity is to determine criteria. To
reach obvious results and judgements in natural and social sciences, it is needed to establish a
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı,
rabiacerentekin@gmail.com
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framework formed by criteria. Performance criteria should be confirmed by meeting with
project administrators before starting auditing actuallf for every project. Auditing criteria are
standards providing to reach significant judgements as a result of auditing, being comparison
possible and measuring performance of project activities to use for auditing application. The
criteria should have some features. We can summarize them as follows: The citeria ought to
be associated with aims and targets; they should reflect targeted good or qualities of society;
they can be realist; if necessary, they should be such as to monetary and more than one
criterion has to be developed for goods and service sif possible. The criteria should should
reflect the qualities of the society targeted, they ought to be defined completely and explicitly,
they should be realist, they should be oriented to low costs, they should be appropriate to the
subjects and they ought to be molded based on the subjects, and they should be measured as
monetary and physical qualities if possible. Auditing criteria are logical and realist
performance and control standards evaluated the sufficiency of system and methods and
evaluated economy, effectiveness and efficiency of the activities comparatively. The areas not
having criteria, a lot of sources such as regulations, instructions, circulars, notices can be
benefited. The auditing whether public sources and activities are oriented to the scope of 3Es
limits and aims or not can be possible just by means of the criteria. While acts, codes, guides,
internal regulations of administration, fiscal rules, the decisions of auditing association,
instructions of auditing association, court decisions are source of criterion in fiscal auditing,
the criteria accepted valid for all situations and determined generally in performance auditing.
When auditing is desired to make in terms of performance auditing, it is compulsory to
determine project or program factors in reaching monetary value.
Keywords: Performance evaluation, performance auditing, performance measurement.
JEL Classification: H83, H89
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Seçilmiş OECD Ülkelerinde Uygulanan Vergi Güvenlik Önlemleri
Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet Tekin1

Gökhan Sarıçimen2

Özet
Günümüzde teknolojik gelişmeler, hızla küreselleşen ticaret organizasyonları, vergi cennetleri
gibi uluslararası nitelikli; vergi mevzuatındaki boşluklar, indirilecek giderin
tanımlanmasındaki eksiklikler, beyan sisteminin etkin çalışamaması gibi ulusal nitelikli
sebeplerle, mükellefler beyan etmeleri gereken vergi matrahında kaçınma ve kaçırma yoluna
giderek, özellikle beyana dayalı vergilerde, bir ülkedeki vergi matrahının aşınmasına yol
açmaktadır. Bu doğrultuda ülkeler gerek ulusal gerek uluslararası bir takım tedbirler
uygulamaktadır. Bu tedbirlerin tümü vergi güvenlik önlemleri (veya anti-kaçınma kuralları)
olarak adlandırılmakta ve mükellefleri doğru beyan yapmaya zorlayan bir takım kurallar
içermektedir. Vergi güvenlik önlemlerinin özünde mükellefi doğru beyana zorlamak ve bu
sayede matrah aşınmasının önüne geçmek vardır. Yani vergi güvenlik önlemleri ülkeler için
yeni vergi geliri doğuran bir müessese değil, potansiyel vergi matrahını korumaya yönelik
tedbirler bütünüdür.
Bu doğrultuda çalışmanın amacını, seçilen bazı OECD ülkelerinde, temel vergi güvenlik
önlemlerinden hangilerinin hangi ülkelerde ne derecede uygulamaya sahip olduğunun
belirtilerek yıllar itibariyle artan ve güncellenen bu önlemlerin uluslar düzeyinde vergi
istatistikleri ile doğru bir orantı içerip içermediğinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu
bağlamda ilk olarak vergi güvenlik önlemi kavramına ve vergi güvenlik önlemi kapsamındaki
tedbirlere değinilecektir. İkinci olarak ise seçilmiş OECD ülkelerindeki vergi güvenlik
uygulamalarının detayına inilerek, ülkelerin ulusal vergi istatistikleri ile bu tedbirler
arasındaki uyum incelenecektir. Son olarak ise seçilmiş OECD ülkeleri ile Türkiye arasındaki
karşılaştırma yapılarak vergi güvenlik önlemlerinin vergi gelirleri açısından başarısı
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi güvenlik önlemleri, vergiden kaçınma, vergi kaçırma
JEL Sınıflandırması: H20, H21, H29

Evaluation on Tax Security Measures Implemented in Selected
OECD Countries
Abstract
Today, taxpayers are lead to base erosions in the their base they must to declare, by using a
number of tax advantages. This advantages can be internationally qualified, such as
technological development, rapidly globalizing trade organizations and off-shore countries.
On the other hands it can be national qualified, such as gaps in the tax law, implementing
ineffective of tax return system, inadequate of definitions types in deductible expenses. This
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advantages lead to erosion on the tax base in a country. In this respect, countries are
implementing a number of measures both nationally and internationally. All of these
measures are called tax security measures (or anti-avodiance rules). The measures, include
provisions that oblige taxpayers to correct declaration statements. In the light of this
information, it can be said that the tax security measures are aimed at avoiding the tax base
erosion, it by using provisions that obliged to declaration correct statement. So tax security
measures do not reveal a new tax; just protect the potential base.
The aim of the study is to demonstrate how basic tax security measures are implemented in
selected OECD countries and how these measures are in harmony with tax revenues. In this
context, firstly, the concept and types of tax security measures will be mentioned. Secondly, it
will refer to the application of tax security measures in selected OECD countries and its
relation to tax revenues. Finally, the comparison made between Turkey and selected OECD
countries and tax security measures success in terms of tax revenue will be discussed.
Keywords: Tax security measures, tax evasion, avoiding tax
JEL Classification: H20, H21, H29
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Finansal Dışlanma ile Mücadelede Postane Bankacılığı
Fatih Temizel1

Özet
Finansal Sisteme erişim bireyin refah düzeyi bakımından artan bir önem arz etmektedir.
Finansal sistem tarafından sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, kamusal otoriteler için
öncelikler arasında yer almaya başlamıştır. Sosyal Dışlanmanın bir alt başlığı olarak ele
alınan finansal dışlanmanın toplumsal boyutu kadar zengin ekonomik boyutu da
bulunmaktadır. Potansiyel Toplumsal ve Ekonomik katma değerin elde edilebilmesi için
finansal dışlanmanın azaltılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu çalışmada finansal dışlanma ile
mücadelede bir araç olarak postane bankalarının özellikleri incelenmiştir. Teoride finansal
dışlanmaya ilişkin tanımlamalarda yer alan ihtiyaçların giderilmesinde postane bankaların
hizmetlerinin uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla PTT çatısı altında sunulan finansal
hizmetlerin finansal dışlanma ile mücadeleye uygunluk düzeyi ortaya konmuştur. Uygunluk
düzeyinin belirlenmesinde kullanılmak üzere bir skor kart geliştirilmiştir. Elde edilen skorlar
ile PTT Bank hizmet sepetinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal dışlanma, postane bankacılığı, finansal hizmet
JEL Sınıflandırması: G10, G23, F65

Post-Bank Banking With The Execution of Financial Exclusion
Abstract
Access to the Financial System is of increasing importance in terms of the welfare level of the
individual. Facilitating access to services provided by the financial system has begun to take
place among the priorities for public authorities. There is also a rich economic dimension as
the social dimension of financial exclusion, which is considered as a subset of Social
Exclusion. There is a need to reduce financial exclusion in order to obtain potential social and
economic value added. In this study, the characteristics of postbanks as a means of combating
financial exclusion have been examined. The appropriateness of the services of the postbanks
has been evaluated in addressing the needs in the theoretical financial exclusion definitions.
At this aim, the level of financial services provided under the PTT framework has been
determined to be appropriate for combating financial exclusion. A score card has been
developed to be used in determining the eligibility level. The strengths and weaknesses of the
PTT Bank service basket were determined by the scores obtained.
Keywords: Financial exclusion, postbank, financial services
JEL Classification: G10, G23, F65
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Madencilik Şirketlerinin Finansal İletişim Uygulamalarının
İncelemesi: Borsa İstanbul Uygulaması
Fatih Temizel1 Sultan Fatih Kostakoğlu2 Hayri Barutça(Sorumlu Yazar)3
Özet
Halka arz edilen şirketlerin hedefi yüksek piyasa değerine ulaşabilmektir. Bu gerçek, finansal
piyasalardaki aktörler ile ilişkilerin yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları ile
yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Anılan hedef kitleye ulaşma çabasının en
önemli aracı olan web siteleridir. Bu nedenle araştırma konusu edilmiştir. Çalışmada Borsa
İstanbul’da işlem gören Madencilik şirketlerinin web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetiminde
kullandıkları araçlar; faaliyet raporları, web siteleri ve finansal sonuç açıklama tabloları
Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) hazırladığı Skor Kart’a göre analiz
edilmiştir. Çalışmaya konu olarak Madencilik Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
seçilmesinin arka planında Madencilik Sektörünün Türkiye açısından artan öneminin yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yatırımcı ilişkileri yönetimi, madencilik, borsa istanbul
JEL Sınıflandırması: G10, G14, G24

Investigation of Financial Communication Applications of Mining
Companies Listed in Borsa Istanbul
Abstract
The main objective of listed companies is to reach higher market value. This reality create the
need of managing the relations with the financial market players on the basis of investor
relations management applications. Therefore, the websites which, is main vehicle to reach
the mentioned target group, is topic of the study. In the study, the vehicles; operating reports,
websites, financial result disclosure tables, that electric mining industry companies listed at
Borsa Istanbul use in web-based customer relations management are analyzed by Score Card
developed by The Turkish Investor Relations Association (TÜYİD). The reason why we
selected mining industrial companies is growing importance of mining industry sector in
Turkey and the relations of the sector with many national and global stakeholders.
Keywords: Investor relations management, mining industry, borsa istanbul
JEL Classification: G10, G14, G24
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Teknoloji Şirketlerinin Finansal İletişim Uygulamalarının
İncelenmesi
Fatih Temizel (Sorumlu Yazar)1

Kemal Yıldırım2 Sultan Fatih Kostakoğlu3

Özet
Halka arz edilen şirketlerin öncelikli hedefi daha yüksek piyasa değerine ulaşabilmektir. Bu
gerçek, finansal piyasalardaki aktörler ile ilişkilerin yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları
ile yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Anılan hedef kitleye ulaşma çabasının en
önemli aracı olan web siteleridir. Bu nedenle araştırma konusu edilmiştir. Çalışmada Borsa
İstanbul’da işlem gören Teknoloji şirketlerinin web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetiminde
kullandıkları araçlar; faaliyet raporları, web siteleri ve finansal sonuç açıklama tabloları
Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) hazırladığı Skor Kart’a göre analiz
edilmiştir. Çalışmaya konu olarak Teknoloji Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
seçilmesinin arka planında Teknoloji Sektörünün Türkiye açısından artan öneminin yanı sıra
sektörün çok sayıda ve çeşitlilikte ulusal ve küresel paydaş ile iletişimde olması yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yatırımcı ilişkileri yönetimi, teknoloji, Borsa İstanbul
JEL Sınıflandırması: G10, G14, G24

The Investigation of The Financial Communication Applications
of Technology Companies
Abstract
The main objective of listed companies is to reach higher market value. This reality create the
need of managing the relations with the financial market players on the basis of investor
relations management applications. Therefore, the websites which, is main vehicle to reach
the mentioned target group, is topic of the study. In the study, the vehicles; operating reports,
websites, financial result disclosure tables, that electric technology industry companies listed
at Borsa Istanbul use in web-based customer relations management are analyzed by Score
Card developed by The Turkish Investor Relations Association (TÜYİD). The reason why we
selected defense industrial companies is growing importance of defense industry sector in
Turkey and the relations of the sector with many national and global stakeholders.
Keywords: Investor relations management, technology industry, Borsa Istanbul
JEL Classification: G10, G14, G24
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Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal
Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü
Mircan Tokatlıoğlu (Sorumlu Yazar)1

Ufuk Selen2

Reyhan Leba3

Özet
Tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğu yönünde yaygın bir görüş bulunmaktadır.
Son zamanlarda dünyada tarımın stratejik önemini doğrudan ya da dolaylı etkileyen
gelişmeler yaşanmakta, bu da tarımla ilgili tartışmaların artmasına neden olmaktadır. Birçok
ülkede tarımın milli gelir ve istihdamdaki payı azalmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin
ekonomi dışında sosyal ve çevresel etkilerinin bulunması bu tartışmalarda devletin rolünü
gündeme getirmektedir. Tarım insanların en temel ihtiyacı olan beslenme için gerekli gıdayı
sağlayan bir sektör olduğundan, devletin rolü toplumun gıda güvenliğini sağlayacak önlemleri
almaktır. Tarımsal faaliyetlerin doğa ve iklim koşullarına bağlı olması, dünyada artan çevre
sorunları ve iklim değişikliği dikkate alındığında gittikçe artan nüfusun gıda ihtiyacını
karşılamanın devletler açısından ne kadar acil bir konu olduğu anlaşılabilir. Doğal
kaynakların kullanımı ile ilgili sorunlar arttıkça tarımsal üretimin sürdürülebilirliği de ciddi
bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla devlet gıda güvenliğini sağlamanın ötesinde
tarımsal arz güvenliğini de sağlamak zorundadır. Ayrıca devlet tarım sektörünün sanayileşme
ve kentleşme kaynaklı maruz kaldığı olumsuz dışsallıkları (çevre sorunları, yoksulluk vb.)
azaltmak durumundadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için tarımsal verimlilik
artışları kaçınılmaz olduğuna göre, devletin bu amaçla tarım sektörüne bilgi ve teknoloji
desteği sağlaması da kaçınılmazdır. Tarımsal faaliyetlerin ortak mallar üzerinde ifa ediliyor
olması, sulama sistemleri vb. altyapıların doğal tekel özelliği taşıması, kararların Cobweb
teoremiyle ortaya koyulan asimetrik ve eksik bilgiyle alınıyor olması gibi piyasa aksaklıkları
da devletin tarım sektörüne müdahalesini gerekli kılan unsurlar olmaktadır. Devletin iktisadi,
mali ve regülasyon nitelikli çeşitli araçlar kullanarak alacağı tedbirlerle tarımsal faaliyetlerin
sosyal faydasını sektörde faaliyette bulunan ekonomik aktörlerin bireysel faydalarının önüne
geçirmesi büyük önem taşımaktadır. 1980 sonrası öne çıkan IMF, Dünya Bankası, Dünya
Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği gibi küresel yönetişim unsurları ve piyasa ekonomisi
dinamikleri devletlerin bu rolünü yerine getirmesine engel olmamalıdır. Günümüzde birçok
ülkede tarımsal faaliyetlerin geçimlik düzeyden ekonomik faaliyet düzeyine taşınması ve
piyasalaştırılmasına yönelik politikalar yürürlüktedir. Tarımda liberalleşme olarak
nitelenebilecek bu politikalar daha çok sermaye yoğun, üretimde verimlilik artışı
gerçekleştirebilen, büyük ölçekli tarımsal faaliyet alt yapılarının kurulmasını sağlama amacı
taşıyan tarımsal arz yönlü politikalardır. Türkiye de küresel dinamiklerin etkisiyle 2000’li
yıllardan beri tarım sektörünü dönüştürmeye çalışmaktadır. Ancak son yıllarda tarımsal
fiyatların yükselmesi ve tarımda dışa bağımlılığın artmasıyla kendi kendine yeten ülke
olmaktan çıkmış gözükmektedir. Bu çalışma Türkiye’de tarım sektörünün arz güvenliğini
sağlamaya dönük stratejik işlevini yerine getirebilmek için devletin alabileceği önlemleri
incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımın stratejik önemi, tarımsal arz güvenliği, küreselleşme ve tarım,
tarımda devletin rolü, Türkiye’de tarım
JEL Sınıflandırması: F6, F62, H23, H25, H40, Q11, Q15, Q18
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The Strategic Importance of Agriculture in the Globalization
Process and the Role of the State in Ensuring Agricultural Supply
Security
Abstract
There is a general view that the agricultural sector has a strategic importance. Recently, there
are developments in the world that directly or indirectly affect the strategic importance of
agriculture, leading to increased debate on agriculture. Despite the declining share of
agriculture in national income and employment in many countries, the availability of social
and environmental impacts of agricultural activities outside of the economy has brought about
the role of the state in these debates. Since agriculture is a sector that provides food for the
most basic needs of people, the role of the government in this sector is to take measures to
ensure the food safety of the community. Given the nature and climatic conditions of
agricultural activities, increasing environmental problems and climate change in the world, it
is understandable how important it is for governments to meet the growing food needs of the
population. As the problems about the usage of natural resources increase, sustainability of
agricultural production gain significance. Thus, the government should ensure security for
agricultural supply as well as food safety. Consequently, beyond ensuring food safety, states
have to procure sustainability of agricultural output, too. Moreover, the state has to reduce the
negative externalities (environmental problems, poverty, etc.) that the agricultural sector is
exposed to from industrialization and urbanization. Since agricultural productivity increases
are inevitable to meet the growing population needs, the state needs to provide information
and technology support to the agricultural sector for this purpose. Market failures that are
presence of some agricultural activities, which are carried out on common goods, presence of
natural monopoly of infrastructure such as irrigation systems and the decisions are taken by
asymmetric and incomplete information revealed by Cobweb theory, make essential
interference of state at the agricultural sector necessary. It is of the utmost importance that the
social benefits of agricultural activities are put in front of the individual benefits of economic
actors operating in the sector, with measures taken by the state using various economic,
financial and regulatory means.
Global governance elements such as the IMF, the World Bank, the World Trade Organization
and the European Union and the dynamics of the market economy should not prevent
governments from fulfilling this role. Currently, policies are in place in many countries to
move agricultural activities from subsistence level to economic activity level and to market
them. These policies, which can be described as liberalization in agriculture, are agricultural
oriented supply policies aiming at the establishment of large-scale agricultural activity substructures, which are more capital-intensive and can increase productivity in production.
Turkey is also working to transform the agricultural sector since the 2000s, with the impact of
global dynamics. However, in recent years, the increase in agricultural prices and increased
dependence on agriculture seem to have come from being a self-sufficient country. This study
examines the measures to be taken to fulfil the state's strategic-oriented functions to ensure
the security of supply of the agricultural sector in Turkey
Keywords: Strategic importance of agriculture, agricultural supply security, globalization and
agriculture, the role of the state in agriculture, agriculture in Turkey.
JEL Sınıflandırması: F6, F62, H23, H25, H40, Q11, Q15, Q18
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Küresel Ekonomik Sistemin Türkiye’deki Siyasi Partilere
Etkileri: AKP ve MHP Örnekleri
Dilşad Türkmenoğlu Köse1

Özet
Ekonominin küreselleşmesi, en genel haliyle kapitalist serbest piyasa ekonomisinin rekabetin,
üretim ve tüketim ilişkilerinin uluslararası hale gelmesi olarak ele alınabilir. Ekonominin
uluslararası hale gelmesinin başlıca nedenleri; yerel üretimin yetersiz oluşu, uluslararası fiyat
farklılıkları, bilişim ve iletişim teknolojilerinin çok yönlü gelişimi olarak sıralanabilir.
1990’larda Soğuk Savaşın sonlanmasından itibaren küreselleşme olgusu geri dönüşü olmayan
bir hızla toplumlara nüfuz etmeye başlamıştır. Küreselleşmenin öncelikli nüfuz alanlarından
birinin ekonomi olduğu yaygın kabuller arasındadır. Dolayısıyla önce ekonomik anlamda
küreselleşmenin teorik ve pratik açıdan değerlendirilmesine ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Artan sınır ötesi karşılıklı bağımlılık, mal, hizmet ve para piyasalarının
bütünleşmesi gibi örneklere dayandırılabilecek olan bu farklı yaklaşımlar, siyasi partilerin
politik konumlanışlarında da kendisini göstermektedir. Bu kapsamda siyasi partilerin küresel
ekonomik sistemden kaynaklanan sorunlar bu sorunların çözüm yollarına ilişkin politika
üretmesi iktidara gelebilmeleri ve/veya iktidarda kalabilmeleri için son derece önemli
gözükmektedir. Çalışma Türkiye’nin sağ siyaseti temsil eden, mecliste yer alan ve birçok
açıdan benzer tabana sahip iki siyasi partisi olan Ak Parti ve MHP örnekleri üzerinden
yapılmıştır. Böylece bu iki partinin küresel ekonomik sisteme yaklaşımlarının siyasi partilerin
tabanları ile olan uyum süreçlerinin birbirlerini yansıtıp yansıtmadıklarının görülmesi
hedeflenmiştir. Bu kapsamda karma yöntemin kullanıldığı bir çalışma yapılmıştır. Her iki
partinin tabanına yönelik olarak toplam 14 ilde anket çalışması yapılırken, partileri temsil
noktasındaki kişiler ile de aynı doğrultuda yapılandırılmış mülakat çalışmaları yapılmıştır.
Böylece küresel ekonomik sistemle uyumlu politikalar takip eden siyasi partilerin hem parti
tabanları ile daha doğrusal politikalar takip ettikleri hem de genel siyasi süreç ve politikalarda
daha başarılı oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, ekonomi, siyasi partiler, AK Parti, MHP
JEL Sınıflandırması: F6, F68

The Effects of the Global Economic System on Political Parties in
Turkey: The case of JDP and NMP
Abstract
The globalization of the economy can be considered as the competition of the capitalist free
market economy in its most general form, and the internationalization of production and
consumption relations. The main reasons for the internationalization of economy are;
inadequate local production, international price disparities, and the multifaceted development
of information and communication technologies. Since the end of the Cold War in the 1990s,
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü,Sakarya-Türkiye, dturkmenoglu@sakarya.edu.tr
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the phenomenon of globalization begun to permeate communities at a rate that cannot be
reversed. It is widely accepted that; one of the primary areas of influence of globalization is the
economy. Therefore, different approaches of evaluation of theoretical and practical aspects of
globalization in economic terms have begun to emerge. These different approaches, such as;
increasing cross-border interdependence, the integration of goods, services and money markets
which can be based on examples also manifest themselves in the political positions of political
parties. In this context, the problems caused by the global economic system of the political
parties seem to be crucial for the development of political power to solve these problems or for
the policymaking of these problems to remain in power. This study was performed on two
political parties, the Justice and Development Party (JDP) and the Nationalist Movement Party
(NMP) who represent the Turkish Right – Wing Politics, have representatives in the Turkish
Parliament and also have many similar fundamentals. The aimed of the study was to see whether
the approaches of these two political parties to global economic system reflect an alignment to
their parties’ fundamentals. The combination of qualitative and quantitative research methods
(mixed method) was used in a study. With the aimed of knowing the fundamentals of each one
of the political parties, questionnaire surveys were conducted in a total of 14 provinces and with
the same aimed and at the same time party representatives at party offices or centres were
interviewed (structured interviews). It was observed that, political parties that follow policies
compatible with the global economic system have succeeded both in pursuing more linear
policies with party bases (fundamentals) and in general political processes and politics.
Keywords: Globalization, economy, political parties, Justice and Development Party (JDP),
Nationalist Movement Party (NMP).
JEL Classification: F6, F68
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Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği
Osman Tüzün1

Ramazan Ekinci2

Fatih Ceylan3

Özet
Arthur M. Okun (1962) tarafından ortaya konulan Okun Yasası; işsizlik ile büyüme
arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklamaktadır. Okun Yasası’na göre yüksek büyüme oranları
işsizlik oranını azaltmakta, düşük ya da negatif büyüme oranları ise işsizlik oranını
artırmaktadır. Bu çalışmada, 2005-2017 döneminde Türkiye’de büyüme ve işsizlik oranı
arasındaki ilişki farklı frekansa sahip verilerin istatiksel olarak analiz edilmesine olanak
sağlayan MIDAS ( Mixed Data Sampling) regresyon aracılığıyla ampirik olarak test
edilmiştir. Bu kapsamda işsizlik oranı aylık olarak dikkate alınırken, GSYH değişkeni ise
çeyreklik olarak analize dahil edilmiştir. Çalışmanın bulgularından hareketle Türkiye’de
Okun Yasasının geçerliliği literatürle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve politika
önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okun yasası, işsizlik oranı, büyüme, MIDAS regresyon
Jel Sınıflandırması: C32, E24, E60

Okun Law Analysis by MIDAS Regression: Turkish Case
Abstract
Okun’s Law, introduced by Arthur M. Okun (1962); explains the inverse relationship between
unemployment and growth. According to the Okun’s Law, high growth rates reduce
unemployment rate and low or negative growth rates increase the unemployment rate. In this
study, in the period 2005-2017, the relationship between growth and the unemployment rate
in Turkey is empirically tested by MIDAS (Mixed Data Sampling) regression, which allows
statistical analysis of the data with different frequencies. In this context, while the
unemployment rate is taken into account on a monthly basis, the GDP variable is included as
quarterly into the analysis. According the results of the study, the validity of Okun's Law in
Turkey evaluated comparatively with literature and policy recommendations have been
developed.
Kewwords: Okun’s law, unemployment rate, growth, MIDAS regression
JEL Classification: C32, E24, E60
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İş Eksenli Psikolojik Sahiplik Ölçeği
Zeki Uçar1

Özet
Psikolojik sahiplik resmi ya da finansal olarak sahipliği olmamasına karşın bireyin bir
nesneye (hedefe) yönelik sahiplenme hissi olarak tanımlanmaktadır. Son dönemde örgütsel
araştırmalara sıklıkla konu olmakla birlikte olumlu işgören tutum ve davranışları ortaya
çıkarması bakımından önemi giderek artmaktadır. Bununla birlikte kavrama ilişkin sağlam bir
teorinin oluştuğunu söylemek güçtür ve kuramsal bağlama ilişkin ele alınan ilişkilerin ampirik
araştırmalarla sınanması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada iş eksenli psikolojik sahiplik
ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak iki kısımdan oluşan bir
araştırma yöntemi uygulanmıştır. Birinci kısımda ilgili yazın incelenmiş ve iş eksenli
psikolojik sahiplik yapısını hangi bileşen/boyut ya da bileşenlerin/boyutların açıklayacağı
belirlenmiştir. Bu kısımda yapıyı üç boyutun açıklayacağı belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci
kısmında yapıyı ve alt boyutlarını kuramsal bağlara dayalı olarak açıklayacak ifade havuzu
oluşturulmuş, ifade havuzunun kapsam geçerliliği test edilmiş, anket haline getirilerek
uygulanması sağlanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin SPSS 20 Programı kullanılarak
güvenilirlik, geçerlilik ve faktör yapılarına uygunluğu ilgili analizlerle test edilmiştir.
Analizler sonucunda toplam 13 ifade ve üç faktörden oluşan yapının belirlenen üç boyutlu
yapıyla uyumlu olduğu analizlerle ortaya konmuş ve bu boyutlar öz bütünleşim, kontrol
arzusu ve sorumluluk hissi adlarıyla etiketlenmiştir. Faktörlere ilişkin Cronbach-Alfa
güvenilirlik katsayısı analiz sonuçları sırasıyla 0,899, 0,841 ve 0,839 olarak belirlenmiştir.
Açımlayıcı faktör analizi sonrasında yapıyı ait geliştirilen ölçeğin toplam varyansın %70,
424’ünü açıkladığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: İş eksenli psikolojik sahiplenme, ölçek geliştirme
JEL Sınıflandırması: L29, M12

Work-Oriented Psychological Ownership
Abstract
Psychological ownership is defined as feeling of ownership of an individual for an object
(target), even though it is not formal or financial ownership. In addition to being a subject of
organizational research frequently in the last period, it is increasingly to be important because
of to explain the positive attitudes and behaviors of the workers. At the same time , it can not
be said that there is a solid theory that explains the concept and, it is necessary to test the
relations in the theoretical context with empirical investigations . In this paper, it is aimed to
develop work-oriented psychological ownership scale. a two-part research has been designed
for this purpose. A two-part research has been designed for this purpose. In the first part, it
has been determined which components constitute the work-oriented psychological
ownership. In this section, it was determined that three dimensions would explain the
1
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structure. In the second part of the research, a pool questions was created to explain subdimensions of the structure based on theoretical links, the scope validity of the questions
have been tested, the remaining questions was turned into questionnaire and implemented.
The data obtained from the questionnaires were analyzed (reliability, validity and suitability
to factor structures have been tested.) using the SPSS 20 program. Analyzes showed that a
total of 13 expressions and three factors were compatible with the determined threedimensional structure, and these dimensions were labeled as self-assembly, control desire
and, sense of responsibility. Cronbach-Alpha values of the sub-dimensions were determined
as 0.899, 0.841 and 0.839, respectively. In the result of the explanatory factor analysis, the
cumulative variance of work-oriented psychological ownership scale was detected % 70.424.
Keywords: Work-oriented psychological ownership, scale development
JEL Classification: L29, M12
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Havayolu Operasyonlarinda Uçucu Ekip Planlama Ve Ekip
Rotasyon Optimizasyonu: Bir Hava Kargo İşletmesinde
Uygulama
Mevlüt Üzülmez (Sorumlu Yazar) 1

Savaş S. Ateş 2

Özet
Ekip planlama konusu birçok endüstri için mali açıdan çok önemli bir konudur. Özellikle
havayolu firmaları göz önünle alındığında ekip maliyetleri yakıt maliyetlerinden sonraki en
büyük harcama kalemini oluşturmaktadır. Aynı zamanda görev süresi kısıtlamaları sebebi ile
de firma bünyesindeki ekip elemanlarının verimli kullanımı da ekip planlama sürecinde göz
önüne alınması gereken önemli bir parametredir. Bu durum ekip planlama ve optimizasyon
yazılımlarını havayolu endüstrisi için son derece önemli kılmaktadır.
Yapılan çalışmanın ilk bölümde havayolu işletmeleri için en büyük gider kalemlerinden biri
olan uçucu ekiplerin planlanması, havayolu ekip çizelgelemesi ile ilgili olarak temel
kavramlar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde ekip planlama, ekip eşleme ve ekip
atama olmak üzere iki problem olarak ele alınmış ve eşleme ve atamayla ilgili olarak
problemlerin neler olduğu, problemlerin genel özellikleri ile uygulamada kullanılan bazı
problem çözme yöntemleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde özel bir hava kargo işletmesine ait
03-09 Mayıs 2016 tarihli Airbus A330-243F filosunun uçuş çizelgesinde ki veriler
kullanılarak, Matlab programında en az uçuş saatine sahip ekibe yeni rotasyon başlangıç
noktasında bulunması halinde yeni uçuş atayacak bir programlama tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uçuş ekip planlama, ekip çizelgesi, ekip atama, uçuş saati
JEL Sınıflandırması: L93, R41, L98.

Flight Crew Planning and Crew Rotation Optimization In Airline
Operations: An Implementation In An Air Cargo Carrier
Abstract
Crew planning is a very financially critical issue for many industries. Considering airline
companies, in particular, crew costs take place of the largest expenditure item after fuel costs.
At the same time, efficient use of the crew members within the company due to limitations in
duty-time is an important parameter that should be taken into account during the crew
planning process. This situation makes team planning and optimization software extremely
important to the airline industry.
In the first stage of this paper, the theoretical researches of scheduling crew flight which is
one of the largest expense items for airline operators, basic concepts and definitions related to
airline crew scheduling have been examined. In the second part, crew planning is divided into
crew matching and crew allocation. Moreover, problems related to matching and allocation,
1
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general properties of problem and some solution methods used in practice have been stated. In
the final part of the study, Matlab program was created using the data of flight chart of the
Airbus A330-243F fleet on 03-09 May 2016 of a special air cargo operation in order to set
new flight schedule for flight crew if that crew is in origin point and has minimum duty-hour
and on the purpose of improvement of system some recommendations have been made.
Keywords: Flight crew planning, crew schedule, crew allocation, flight duty time
JEL Classification: L93, R41, L98.
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İktisadi Karar Birimlerinin Demografik Özelliklerinin
Davranışsal İktisatla Analizi: Deneysel İktisat Çalışmaları
Kıymet Yavuzaslan1

Semanur Soyyiğit2

Özet
İktisadın bir bilim dalı olarak gelişmesinden yüzyıllar sonra bu bilim dalında ortaya atılan
teorilerin farklı yöntemlerle tekrar analiz edilmesi gerekliliği gündeme gelmeye başlamıştır.
Bu gelişmelere ilave olarak günümüzde sosyal ağların gelişimi sonrasında insanlar, sürekli
etkileşim halindedir ve ekonomideki karar birimlerinin her zaman rasyonel davranmadığını
yaşamın her alanında görmek mümkündür. Gelişen ve yenilenen dünyada sürekli değişime
uğrayan insan davranışlarının analiz edilmesi de bu bağlamda önem arz etmektedir.
Davranışsal iktisat alanındaki çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, iktisadi karar
birimlerinin kişisel özelliklerinin ekonomik davranışlarındaki etkisini incelemeye olanak
sağlamaktadır.
İktisadi karar birimlerinin tercihlerinde etkili olan psikoloji davranışsal iktisat kuramları ile
ortaya konurken, deneysel iktisadi analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Deney düzenekleri
oluşturulurken farklı yaş, cinsiyet ya da kültürlerden denekler seçildiğinden, iktisadi
kararlarda insanların demografik ya da sosyal özelliklerinin etkisi de ölçülebilmektedir. Bu
çalışmada; davranışsal iktisat kuramlarının temelini oluşturan deneysel iktisat çalışmaları
analiz edilerek, yaş ve cinsiyet demografik farklılıkların iktisadi kararları nasıl etkilediği
ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal iktisat, deneysel iktisat, demografik özellikler
JEL Sınıflandırması: C91, C92, E71, J10

The Analysis of Demographic Characteristics of Economic
Decision Units by Behavioral Economics: Experimental
Economics Studies
Abstract
Centuries after the emergence of economics as a scientific discipline, the necessity of reanalysing the theories put forward in this discipline by different methods has begun to come
into view. In addition to these developments, it is possible to see in all areas of life that people
are constantly interacting with each other after the development of social networks, and that
decision units in the economy are not always rational. It is also important in this context to
analyse human behaviour that is constantly changing in the developing and renewing world.
Findings as a result of studies in the field of behavioural economics enable to examine the
effects of the personal characteristics of economic decision-making units on economic
behaviour.
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While the effect of psychology on the economic decision-making units’ preferences is
presented by behavioural economic theories, experimental economic analysis methods are
used. Because the selections of subjects from different ages, genders or cultures in the
experiment set-ups, so the effect of demographic or social characteristics of people on
economic decisions can be measured. In this study; the experimental economics studies that
underlie behavioural economic theories will be analysed to reveal how demographic
differences such as age and gender affect economic decisions.
Keywords: Behavioural economics, experimental economics, demographic characteristic
JEL Classification: C91, C92, E71, J10
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Farklı Kalitedeki Kahve Çekirdeklerinin Fiyatları Arasındaki
Uzun Dönem İlişkisinin Sınanması
Veli Yılancı1

Özet
Bu çalışmada Arabica ve Robusta türündeki dört farklı kalitedeki kahve çekirdeklerinin
fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı incelenecektir. Bu amaçla Ocak 1990 –
Aralık 2017 arasında aylık fiyat serileri kullanılacaktır. Uygulanacak ekonometrik teknik olan
doğrusal olmayan ARDL eşbütünleşme testi sayesinde, fiyat serileri arasında uzun ve kısa
dönemdeki olası asimetrik etkilerin varlığı da sınanacak, bu sayede yüksek kalitedeki kahve
çekirdeklerinin fiyatlarındaki değişimlerin, düşük kalitedeki kahve çekirdekleri üzerindeki
etkisi de sınanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kahve, doğrusal olmama, ARDL.
JEL Sınıflandırması: C32, C22.

Testing the Long Run Relationship Between Different Qualities of
Coffee Prices
Abstract
In this study, the long run relationship between the pairs of different qualities of Arabica and
Robusta coffee prices by using monthly data between January 1990 – December 2017. We
firsttest the asymmetric effects in long and short run relationship between the price series
using Nonlinear ARDL cointegration test. So, we can also test the effect of high quality
coffee prices on the low quality coffee prices.
Keywords: Coffee, nonlinearity, ARDL
JEL Classification: C32, C22.
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Küresel Sıcaklık Derecelerindeki Trend Durağanlığın İncelenmesi
Veli Yılancı1

Özet
Yer kürenin yüzey sıcaklarının stokastik bir trende sahip olup olmadığını inceleyen çok
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yapısal değişim sayısı ve konumu içsel olarak
belirlenen ve Kapetanios (2005) tarafından literatüre kazandırılan birim kök testi kullanılarak
1850 – 2015 yılları arasında küresel hava sıcaklarında yapısal değişimin gerçekleştiği yıllar
tespit edilecek ve hava sıcaklıklarının durağanlığı sınanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Trend Durağanlık, Yapısal Değişim.
JEL Sınıflandırması: C22.

Analyzing the Trend Stationarity of Global Temperatures
Abstract
There are a plenty of studies in the literature that aims to investigate whether global
temperatures have a stochastic trend or not. This study contributes to the literature by
analysing the stationarity characteristics of the global temperatures for the 1850 – 2015 period
by allowing structural breaks whose numbers and locations are not known a priori.
Keywords: Trend Stationarity, Structural Breaks.
JEL Classification: C22.
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İşsizlikteki Değişmezlik Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması
Veli Yılancı1

Özet
İşsizlik oranları ile istihdam oranları arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin var olmaması,
işsizlikteki değişmezlik hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye
için işsizlikteki değişmezlik hipotezinin geçerliliği yapısal kırılmalara izin veren ve gücü
yapısal değişimlerin, konumu, sayısı ve formundan etkilenmeyen Fourier ADL eşbütünleşme
testiyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlikteki değişmezlik hipotezi, fourier fonksiyonları, eşbütünleşme.
JEL Sınıflandırması: C32.

Testing the unemployment invariance hypothesis for Turkey
Abstract
Unemployment invariance hypothesis means that there is not any long run relationship
between unemployment and labour participation rate. This study aims to test this hypothesis
for Turkey using monthly data over the period 2005 – 2017 by using Fourier ADL
Cointegration test that allow multi structural breaks whose locations, numbers or forms do not
have effect on the power of the test.
Keywords:The unemployment invariance hypothesis, fourier functions, cointegration.
JEL Classification: C32.
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İnsan–Doğa İlişkilerinin Şekillenmesinde Dini Düşüncelerin
Etkileri
Zeynep Yıldırım1
Özet
İnsan - doğa ilişkileri ilk başlarda doğanın egemen olduğu ve insan unsurunun ona tabi olduğu
bir dönem içerir. Doğanın sırlarını çözemeyen insanoğlu ondan korkmakta ve açıklayamadığı
olaylar karşısında bilgisinin olmaması ve güçsüzlüğü sebebiyle ona tapmaktadır. İnsanlığın
artan bilgi birikimi ve sahip olmaya başladığı aletlerle doğa işlenmeye başlanmış ve daha
önce korkulan doğa hadiselerinin nedenlerini açıklayıcı fikirlere sahip olunmuştur. İnsan-doğa
ilişkisinde tek tanrılı dinlerin “tanrı merkezci” görüşünden ziyade “insan merkezci” olarak ele
alınması insanı doğanın üstünde mutlak otorite sahibi olduğu kanaatini yaygınlaştırmıştır.
Mistik öğretiler ise “varlık merkezli” bir anlayış geliştirmekte ve var olan her şeyin birbirine
eşit olduğu ve ancak birlikte var olabilirlerse değer taşıdıklarını belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan, doğa, insan merkezlilik, tanrı merkezlilik, varlık merkezlilik
JEL Sınıflandırması: O15, N50, Z00

The Effects of Religious Thoughts on the Formation of Human Nature Relations
Abstract
Human-nature relations involve a period in which nature first dominates and the human
element is subject to it. Man, who can not solve the secrets of nature, is afraid of him and
worships him because of his lack of knowledge and weakness in the face of events he can not
explain. The nature of mankind has begun to be processed with the accumulation of knowhow and the tools it has begun to possess, and it has had the idea of explaining the causes of
the previously dismissed nature workers. The fact that monotheistic religions related to man
and nature are treated as "human centrism" rather than "god centrism" has widespread opinion
that human beings have absolute authority over nature. Mystical teachings, on the other hand,
develop an "entity-centered" understanding and indicate that everything that exists is worth
equal if and only if they are equal.
Keywords: Human, nature, human centeredness, god centeredness, asset centeredness
JEL Classification: O15, N50, Z00
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Bölge, Bölgecilik, Bölgeselleşme - Avrupa Birliği’nde Bölge
Yönetim Politikalari ve Türkiye Pratikleri
Zeynep Yıldırım1
Özet
Bölge yönetimleri bir taraftan organik bir oluşum olarak, diğer taraftan yukarıdan aşağı
uygulanan yöntemlerle ülkelerin yönetim yapılarında var olmaktadırlar. Bölge kavramı
ekonomik, güvenlik, kimlik, yönetsel, vb. birçok nedenle bir araya gelen alanları ifade
edebilmektedir. Fakat bölge yönetimlerinin yerel yönetim basamağı olarak değerlendirilmesi
esas alınmıştır. Tek bir tanımının olmaması nedeniyle heterojen bir kavramın yaşattığı
bilinmezlik Türkiye gibi üniter bir devleti bölge yönetimi noktasında durup düşünmeye sevk
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölge, Avrupa Birliği, Türkiye
JEL Sınıflandırması: Z12 , N94, H70

Region, Regionalism, Regionalism - Regional Management
Policies In The European Union And Turkey Practices
Abstract
Regional administrations exist as an organic entity on one side, and on the governments of
countries on the other by methods applied from the top down. The concept of region is
economic, security, identity, managerial, etc. can express areas that come together for many
reasons. However, it is assumed that the regional administrations are evaluated as the step of
local government. Due to the lack of a single definition of the concept of a heterogeneous
lived in a state of uncertainty as units shipped to Turkey is to stop thinking in management
point.
Keywords: Regions, European Union, Turkey
JEL Classification: Z12 , N94, H70
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Kripto Para Piyasasında Hacim ve Oynaklığın Dinamik İlişkisi
Selim Yıldırım (Sorumlu Yazar)1 Sultan Fatih Kostakoğlu2

Fatih Temizel3

Özet
Bitcoin dünya piyasalarındaki ilk kripto para veya başka deyişle şifreli paradır. Kripto para
işlemlerini güvence altına almak, ilave kripto para birimi oluşturulmasını kontrol etmek ve
varlıkların transferini doğrulamak için şifreleme dayanan bir sistem kullanan bir değiş-tokuş
aracı olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital bir varlıktır. Bitcoin 2009’un başında ortaya
çıkmış ve 2010’dan itibaren de kullanımı hızla yayınlaşmıştır. Kullanımında bu artışa paralele
olarak da bitcoinin fiyat oynaklığında aşırı artış gözlenmiştir. Bu çalışma da bitcoinin günlük
hacmi ile oynaklığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Kirpto para piyasasındaki fiyat oluşumuyla
ilgili önceki çalışmalar, bitcoin işlemlerinin hacmini oynaklığını ve bazen getirisini sadece
zaman tanım kümesinde incelemişlerdir. Bu çalışmada hacmi ile oynak arasındaki ilişki
sürekli dalgacık dönüşümü ile incelenmiştir. Böylece hem zaman hem de frekans tanım
kümesinde bitcoinin oynaklığı ve hacmi arasında ilişki ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, hacim-oynaklık, sürekli dalgacık dönüşümü
JEL Sınıflandırması: G11, G12, C22

The Dynamic Relationship of Volume and Volatility in
Cryptocurrency Markets
Abstract
Bitcoin is the first cryptocurrency in the financial markets. Cryptocurrency here means that
first it is a currency which is legitimately used in transaction and secondly it uses a
cryptographic based system to secure money transactions, control the creation of additional
crypto currencies, and verify the transfer of assets. Bitcoin has emerged at the beginning of
2009 and its use has been increasing rapidly since 2010. In parallel with the increase in use,
there has been an excessive increase in bitcoin price volatility. In this study, the relationship
between daily volume and volatility of bitcoin was investigated. Previous studies on price
formation in the cryptocurrency market have examined the volatility and sometimes the
evolution of the bitcoin transactions only in the time domain. In this study, the relationship
between volume and volatility is investigated by continuous wavelet transform. Thus, the
relationship between the volatility and the volume of bitcoin is depicted in both the timefrequency domain.
Keywords: Bitcoin, volume-volatility, continuous wavelet transform
JEL Classification: G11, G12, C22
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E-Devlet Performansı ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki
İlişkinin Ampirik Analizi
Fazlı Yıldız 1

Fatma Alkan 2

Özet
Bu çalışmanın amacı, e-devlet gelişmişlik düzeyinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini
analiz etmektedir. Araştırmanın temel varsayımı, e-devlet gelişiminin (online hizmetlerin
sağlanması, teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve beşeri sermayenin geliştirilmesi) büyümeyi
etkilediği yönündedir. Çalışmanın ampirik bölümünde, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014,
2016 dönemlerine (7 yıl) ilişkin yıllık 166 ülke verileri ile panel veri modelleri kullanılmıştır.
Araştırmanın Granger nedensellik testi analiz bulgularına göre; e-devlet gelişmişlik
performansı ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında çift yönlü ve anlamlı bir nedensellik
ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca, sabit etkili panel veri regresyon tahmin sonuçları, e-devlet
kalkınmışlık performansının, ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak belirlediğimiz kişi başına
düşen GSYH üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamı ve pozitif olduğu sonucunu
göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, e-devlet bileşenlerinin ekonomik kalkınma ile pozitif bir
ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışma araştırmacılara, uygulayıcılara ve politika
üreticilere e-devlet stratejilerini ve yatırımlarının yaygınlaştırmaya ve devam ettirmeye
yönelik politikaların desteklenmesinin haklı kılmak için katkıda bulunmakta ve
desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: E-Devlet, ekonomik kalkınma, panel veri analizi
JEL Sınıflandırması: H11, O10, C33

An Empirical Analysis of the Relationship Between E-government
Performance and Economic Development
Abstract
The purpose of this study is to analyze the impact of the level of e-government development
on economic development. The basic assumption of the research is that e-government
development (provision of online services, development of technology infrastructure and
development of human capital) is influential to growth. In the empirical section of the study,
panel data models were used with 166 country data per year for the years 2004, 2005, 2008,
2010, 2012, 2014, 2016 (7 years). According to the findings of the research Granger causality
test analysis; There is a two-way and statistically significant causality relationship between egovernment development performance and economic development level. In addition, the
fixed effect panel data regression estimates results show that e-government development
performance is statistically significant and positive for the impact on per capita GDP as the
level of economic development. The results show that e-government components have a
positive relationship with economic development. This work contributes and supports
researchers, practitioners and policy makers to justify e-government strategies and policies to
promote and sustain investments.
Keywords: E-Government, economic development, panel data analysis
JEL Classification: H11, O10, C33
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Kamu Harcamalarının Bölgesel İşsizlik Düzeyi Üzerindeki Uzun
Dönemli Etkisi: Türkiye Örneği
Fazlı Yıldız 1

Ersin Nail Sağdıç 2

Özet
Bu çalışma Türkiye’de bölgesel düzeyde kamu harcamaları ve işsizlik arasındaki uzun
dönemli ilişkiyi incelemektedir. Panel veri analizi kullanılarak yapılan analiz 2008-2013
yılları arasını ve 81 il düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişkinin incelenebilmesi için birim kök testleri ile durağanlık sınaması yapılmış, sonrasında
ise uzun dönemli ilişkinin varlığı panel eşbütünleşme testleri ile saptanmıştır. Uzun dönem
eşbütünleşme katsayıları, Pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri ile tespit edilmiştir. FMOLS
ve DOLS model sonuçları, işsizlik düzeyinin bölgesel düzeydeki gelişiminde kamu
harcamalarının anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. Nedensellik testi ise kamu
harcamalarından işsizlik düzeyine doğru tek yönlü Granger nedenselliğinin olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu harcamaları, bölgesel işsizlik, kamu kesimi büyüklüğü, panel veri
analizi
JEL Sınıflandırması: H50, C29, J21

The Long-Term Impact Of Public Expenditures on Regional
Unemployment: New Evidence From Turkey
Abstract
In this study, the long-run relationship between regional unemployment rate and public
expenditures in Turkey has been investigated. The panel data consists of 81 provinces of
Turkey for the period 2008-2013. In order to analyse the long-run relationsahip between
variables, stationary is tested by panel unit tests, then cointegration test is estimated. FMOLS
and DOLS models are used to determine the long run coefficients of variables. Panel
cointegration test results present a long-run relationship between unemployment rate and
public expenditures. According to the FMOLS and DOLS results, regional public
expenditures have positive and statistically significant effect on regional unemployment rate
in Turkey. Furthermore, panel granger causality test show that unidirectional causality runs
from the public expenditures to unemployment rate.
Keywords: Public expenditures, regional unemployment, government size, panel data
analysis
JEL Classification: H50, C29, J21
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Türkiye’de Orta Vadeli Programların Temel Ekonomik ve Mali
Göstergeler Doğrultusunda Performanslarının Analizi
Fazlı Yıldız1

Güner Tuncer2

Özet
Türkiye’de 2006 yılından itibaren klasik yıllık bütçe uygulamaları yerine çok yıllı bütçeleme
uygulamasına geçilmiştir. Türkiye’de çok yıllı bütçeleme sistemi, Orta Vadeli Program
(OVP) uygulamalarındaki hedefler temelinde uygulanmaktadır. Ayrıca OVP, Orta Vadeli
Mali Plan için temel oluşturmakta ve bütçe uygulamaları için bir politika çerçevesi
belirlemektedir. Orta Vadeli Programda temel makroekonomik göstergeler üç yıllık dönem
esas alınarak tahminlenmektedir. OVP tahminlerinde; Temel ekonomik büyüklükler
(Büyüme, istihdam, dış ticaret, enflasyon), kamu kesimi denge göstergeleri ve merkezi
yönetim bütçe göstergeleri tahminlerine yer verilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 20062016 dönemlerinde uygulanan Orta Vadeli Programların; ekonomik büyüme, işsizlik,
enflasyon, cari işlemler dengesi, merkezi yönetim bütçe dengesi ve kamu borç stoku özelinde
tahminlerinde başarı performansı analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; borç stoku ve
bütçe dengesi performasında temel bir başarı elde edilirken, enflasyonla mücadele
performansında ise genel bir başarısızlık olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orta vadeli program, ekonomik hedef ve gerçekleşmeler, çok yıllı
bütçeleme sistemi, ekonomik ve mali göstergeler
JEL Sınıflandırması: H50, H60, O43, O31

Analysis of the Medium Term Programs Performance in Turkey
According to Main Economic and Financial Indicators
Abstract
Multi-year budgeting executions have been started since 2006 in Turkey instead of the classic
annual budgeting. The multi-year budgeting system in Turkey is performed on the basis of the
goals of Medium Term Program. The Medium Term Program also forms the basis for the
Medium Term Fiscal Plan and designates a policy framework for budget executions. In the
Medium Term Program, the basic macroeconomic indicators are estimated based on a threeyear period. Basic economic units (growth, employment, foreign trade, and inflation), public
sector balance indicators and estimates of central government budget indicators are included
in Medium Term Program estimations. In this study, the performance success of economic
growth, unemployment, inflation, current account balance, central government budget balance
and public debt stock are analyzed for the Medium Term Programs applied in the 2006-2016
period in Turkey. As a result of this study; it has been found that a fundamental success in the
performance of the debt stock and budget balance while a general failure in the performance
against the inflation.
Keywords: Medium term program, macro-economic goals and realizations, multi-year
budgeting, economic and financial indicators
JEL Classification: H50, H60, O43, O31

1
2

Dr. Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, Kütahya-Türkiye, fazli.yildiz@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, Kütahya-Türkiye, guner.tuncer@dpu.edu.tr
124

