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Müzakereci Demokrasi Anlayışı Temelinde Sivil Toplumun
Kamusal Alandaki Denetim İşlevi
Eray Acar1

Selami Erdoğan2

Özet
Antik Yunandan, çağdaş toplumlara değin tarihsel birikim ışığında günümüzün evrensel
düzeyde hakim rejimi demokrasilerde, bireylerin kamusal alana dair katılımının sağlanması
ve ortak paydalar oluşturulması Habermasçı müzakereci demokrasiyle örtüşmektedir.
Müzakereci demokrasi anlayışında; İktidarlar ve ideolojik baskı aygıtlarından bağımsız
olmaları şeklinde idealize edilen sivil toplum örgütleri, toplumun sivil alanda konsensüs yolu
ile tanımlanan genel çıkarlarına ilişkin temsil kabiliyeti ile müzakere ve katılım süreçlerine en
büyük katkıyı yapacak kurumsal aktörler olarak kabul edilir. Focault’un iktidarlardan ve baskı
aygıtlarından bağımsız olamama sorunsalı nedeniyle şüphe ile yaklaştığı, hatta pejoratif bir
yaklaşım sergilediği sivil toplum katılımı çoğulcu yaklaşımla, toplumun her kesimin temsil
edilebilirliğine imkân tanıma paydasında, genel çıkar birlikteliği üzerinde uzlaşma sağlamaya
odaklanarak demokrasinin sivil alanda yeşerip, siyasal ve yönetimsel alana sirayet etmesine
katkıda bulunacaktır. Gerek devlet (kamusal alan) ile gerekse birbirileri ile hiyerarşik ya da
hegemonik bir ilişki sürdürme anlayışı yerine, farklı sivil toplum kuruluşlarının görece iddia
ettikleri ortak iyilerin hem kendi aralarında, hem de devlet ile müzakere edilebilirliğinin
art(tırıl)ması, ortak iyinin tartışılmasını ve dolayısıyla ortak iyiye en yüksek konsensüs
seviyesinde uzlaşmayı mümkün hale getirecektir. Toplum için ortak iyilerin tespiti noktasında
yadsınamaz rolü kabul edilen, bağımsız ve katılımcı sivil toplum, uygulamaya konulan
kamusal politikalar ve bu politikaların uygulayıcı aktörlerinin üzerinde de takipçi/denetçi
işlevine de sahip olacaktır. Sivil alanda mutabakat ile oluşan ortak uzlaşıların siyasi ve idari
alanda sivil toplum tarafından denetlenebilirliği, yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin
realize edilmesinde demokratik nitelikli bir baskı aracı olarak sivil topl umu olumlamaktadır.
Siyasal ve idari alan üzerindeki sivil toplumun denetim artışı ile keyfilik arasındaki ters yönlü
ilişki gerçeğinden hareketle, güdümsüz ve tarafsız bir sivil toplum denetiminin, demokrasi ve
hukuk devleti idealinin gerçekleştirilmesinde bir zorunluluk olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzakereci demokrasi, sivil toplum, katılım, çoğulculuk, denetim
JEL Sınıflandırması: J58, H8

Public Sphere Audit Function of Civil Society on the Basis of
Negotiator Democracy
Abstract
In the light of historical accumulation since ancient societies of ancient Greece, the universal
level of today's favorite regimes in democracies, the participation of individuals in the public
area and the formation of common stakeholders coincide with the Habermas idea negotiator
Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kütahya-Türkiye.
eray.acar@dpu.edu.tr.
2 Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kütahya-Türkiye.
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democracy. In the negotiator democracy mentality; Non-governmental organizations idealized
as being independent of power and ideological oppressors are regarded as institutional actors
who will represent the ability to represent and the auction and participation process to the
greatest extent in accordance with the general interests defined by consensus of society's
civilian area. Focault's civil society involvement, with a doubtful or even pejorative approach
to problem solving not being able to be independent of the ruling and oppressive apparatuses,
is to be able to demonstrate a democratic, political and managerial approach by focusing on
reconciliation of common interests, to contribute to the field. Instead of understanding the
hierarchical or hegemonic relationship with the state (public sphere) and with the bourgeoisie,
the common good that different NGOs claim to be relative to each other and the possibility of
negotiating with the state, The common good will make compromise possible at the highest
consensus level. The independent and participatory civil society, which is recognized as an
undeniable role at the point of determining common good for society, will also function as a
follower / auditor on the public policies to be implemented and on the implementing actors of
these policies. The controllability of the common compromises formed by civilian
reconciliation in the political and administrative field civil society affects civil society as a
democratic pressure tool in realizing transparency and accountability in governance. Thus,
civil society is positive for democracy. It is not wrong to say that, in view of the inverse
relationship between the increase in control over civil society and the arbitrariness of civil
society over the political and administrative areas, it is imperative that an unstructured and
impartial civil society control is achieved in the realization of democracy and the law state
ideal.
Keywords: Negotiator democracy, civil society, participation, pluralism, audit
JEL Classification: J58, H83
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Millennials’ Attitudes towards Renewable Energy
Ulas Akkucuk1

Abstract
There is increasing concern over global warming around the globe. As a result of these
concerns alternative ways of creating electrical energy are being investigated and in some
cases governments are providing incentives for these. Studies specific on the millennials’
views on different topics are starting to appear in scientific journals. Studies include social
media and Internet use, mountain tourism, wine industry and others. Types of renewable
energy include wind energy, hydroelectric energy, solar energy and biomass. This paper will
investigate the attitudes of the young millennial generation about these types of renewable
energy. A number of important questions including the beliefs about global warming and the
responsibility of global warming will also be investigated. The consumer attitudes towards
renewable energy in Turkey will be investigated with the help of a survey administered on
more than 900 respondents consisting of university students.
Keywords: Renewable energy, consumer willingness to pay, Turkey, millennials
JEL Classification: M30, Q21, Q42
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Sustainable Green Banking
Ulas Akkucuk1

Gunay Kocasoy2

Abstract
In addition to the polluting industries, the service sector such as banks, financial institutions
and insurance companies, which do not contribute too much to the environmental pollution
with their internal operations, are considered as environmentally friendly institutions. Banks
have been playing significant roles in the development of the countries by supporting the
different industries. They supply financial support to the firms as loans and credits. Banks are
generally considered as environmentally friendly institutions. They do not have significant
negative impacts on the environment through their own ‘internal’ operations; but they
contribute to the environmental pollution and deterioration ‘externally’ through the activities
of their customers. They prefer to support the projects of the companies which pollute
environment heavily rather than the projects having expensive pollution control technologies;
because the first group has higher rate of return (financially) than the second one. Creating
awareness of green banking among the bank employees, customers and public; using green
products at the bank operations; assessing and monitoring the environmental impacts of the
external commercial activities which they have been lending loans to are among the
objectives of the green banking. The purpose of this paper is to show the roles of banks in the
protection of environment as well as development and economic growth. The emergence and
history, challenges and benefits of “green banking” concept both for the financial institutions,
environment and society, green certificate, priority of criteria at the credit loan guidelines,
Equator Principles and examples of established green banks will be presented in detail.
Keywords: Carbon emission, carbon footprint, environment, equator principles, green
banking, green certificate, social responsibility, sustainability
JEL Classification: M48, N20, Q01
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Türkiye ve Azerbaycan’ın İhracatındaki Karşılaştırmalı
Üstünlüklerin Teknoloji Yoğunluğu Bazında Analizi
Naib Alakbarov1

Birol Erkan2

Özet
Bu çalışmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın ihracatındaki teknoloji yoğunluklarının ölçülmesi ve
karşılaştırmalı üstünlüklerinin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Standart
Uluslararası Ticaret Sınıflandırması kullanılarak, 2000-2015 döneminde, söz konusu ülkelerin
ar-ge bazlı ürün ihracatındaki açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları hesaplanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda elde edilen skorlar, her iki ülkenin de küresel piyasalarda ar -ge
bazlı ürün ihracatında karşılaştırmalı üstünlüklerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, SITC teknoloji sınıflandırması, karşılaştırmalı üstünlükler,
Türkiye, Azerbaycan
JEL Sınıflandırması: F00, F13, F19, O30

Analysis of Comparative Advantages in Exports of Turkey and
Azerbaijan on the basis of Technology Intensity
Abstract
In this study, it is aimed to measure the technology intensities of exports of Turkey and
Azerbaijan and to analyse their comparative advantages. In this context, in the period of 20002015, revealed comparative advantage coefficients in exports of R&D-based products of
countries in question are calculated by using Standard International Trade Classification.
Scores obtained as a result of analyses reveal that both countries do not have comparative
advantages in the export of R&D-based products in global markets.
Keywords: Export, SITC technology classification, comparative advantages, Turkey,
Azerbaijan
JEL Classification: F00, F13, F19, O30
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Türkiye’nin İthalat Talep Fonksiyonunun Yapısal Kırılmalı
Eşbütünleşme Analizi ile Tahmini
Naib Alakbarov1

Mehmet Hilmi Özkaya2

Murat Gündüz3

Mahmut Ünsal Şaşmaz4

Özet
Bu çalışmanın amacı 2001-2015 dönemine ilişkin Türkiye’nin ithalat talep fonksiyonunu
yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi ile tahmin etmek ve tahmin sonuçlarına bağlı olarak
politika önermektir. Bu kapsamda Maki (2012) eşbütünleşme testi yöntemi kullanılarak çoklu
yapısal kırılmalı eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ithalat
talebinde özellikle 2006 yılı ikinci çeyreği, 2008 yılı ikinci çeyreği, 2011yılı ikinci çeyreği ve
2014 yılı ikinci çeyreğinde yapısal kırılma yaşandığı görülmektedir. Buna ilave olarak Hata
Düzeltme Mekanizması ile hem uzun dönem hem de kısa dönem ithalat gelir ve fiyat
esneklikleri tahmin edilmiştir. Araştırmanın bulguları Türkiye’nin ithalat talebinin gelir
esnekliğinin fiyat esnekliğinden daha yüksek olduğunu ve 2008 küresel krizinden sonra
Türkiye’nin ithalat talebinin çok sayıda yapısal kırılma yaşadığını göstermektedir. Bu
bağlamda değerlendirildiğinde, ithalat talebinin gelir değişmelerinden daha fazla etkilendiği
sonucuna ulaşmak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: İthalat talep fonksiyonu, çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi,
ithalat talebinin gelir esnekliği, ithalat talebinin fiyat esnekliği
JEL Sınıflandırması: F14, F41, O24, C51

Estimation of Turkey's Import Demand Function with Structural
Cointegration Analysis
Abstract
The aim of this study is to estimate the import demand function of Turkey for the period of
2001-2015 by using structural breakdown cointegration analysis and policy proposal based on
the estimation results. In this context, we employed Maki (2012) test for cointegration which
allows up to five structural breaks. It is observed that Turkey has experienced especially in the
second quarter of 2006, the second quarter of 2008, the second quarter of 2011 and the second
quarter of 2014 structural breakdown in import demand. In addition, using Error Correction
Mechanism predicted both long-term and short-term import income and price elasticities.
That is it is possible to achieve the result that the import demand is more affected than the
income changes. The findings of the study show that Turkey's import demand is higher than
the price elasticity of income elasticity and that Turkey's import demand has been
experiencing a large number of structural breaks after the 2008 global crisis.
Keywords: Imports demand function, time series analysis with multiple structural breaks,
import demand income elasticity, import demand price elasticity
JEL Classification: F14, F41, O24, C51
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Türkiye’de Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Ve
Ekonomideki Yeri
Sibel Alapala Demirhan1 Ayşen Melda Çolak2 Nuray Şahinler 3 Muhittin Fatih Demirhan4
Özet
Organik Ürün; sözleşmeli çiftçi uygulamasıyla ve üretimden tüketime kadar her aşamada
kontrollü olarak yetiştirilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerdir. Organik tarımın esaslarına
uyularak kontrol edilip sertifikalandırılarak üretilmiş, organik yetiştirilen hayvanlardan elde
edilmiş, işlenmiş, depolanmış, ambalajlanmış ve nakledilmiş ürünler güvenilir ürünlerdir.
Türkiye’nin organik ürün ihracatı yaptığı ülkeler arasında AB ülkeleri önemli bir yere
sahiptir. Özellikle Almanya, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Fransa ve Danimarka
Türkiye’nin organik tarım ürün ihracatında başlıca alıcı ülkelerdir. ABD, Kanada, Avustralya
ve Japonya da potansiyel pazarı oluşturan diğer ülkelerdir.
Türkiye de başlangıçta 8 tarımsal ürün organik olarak üretilirken, günümüzde 140-145 ürün
organik kalemine ulaşmıştır. Ülkemiz den en çok kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, fındık,
nohut, kuru erik, elma, zeytinyağı ve mercimek ihraç edilmektedir. Türkiye’nin ihracat
yaptığı diğer organik ürünler arasında; Anason, rezene, kişniş, kimyon tohumları, bademler,
buğday, bulgur ve irmik, cevizler, çam fıstığı, konserveler, fasulye, kesme çiçek, reçel, jöle,
marmelat, baharatlar, tabii bal, salamura zeytin, dondurulmuş meyve ve sebzeler, çeşitli
meyve suları, diğer ürünler yer almaktadır. Hayvansal ürünler yönünden organik süt, peynir,
tereyağı, yoğurt, yumurta, kırmızı et, beyaz et, bal, polen propolis üretilmekte ve sadece
organik arı ürünleri ihraç edilmektedir. Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere kıyasla
%24-65 arasında daha pahalı olarak satılabilmekte, hatta bazı ürünler için bu fark %50-100
daha da fazla olabilmektedir.
Organik tarım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla yapılan görüşmelerde organik
ürünlerin katma değer sağlamasında da önemli bir artısı söz konusu olduğu ve Türkiye'de
üretilen organik ürünleri ham olarak ihraç etmek yerine işlenmiş olarak ihraç edilmesi
durumunda bugünkü döviz girdisini bir kaç kat artırma olanağı oluşabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Organik, bitkisel, hayvansal, ekonomi
JEL Sınıflandırması: Q13

Marketing of Organic Agricultural Products In Turkey and Their
Place In Economy
Abstract
The organic product refers to certified products grown by means of contract farming
application under the control at their each stage from production to consumption. Products
produced by being controlled and certified or obtained from organically raised animals, then
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processed, stored, packaged and transported in compliance with the principles of organic
farming are reliable products.
EU countries have an important place among the countries where Turkey exports organic
products. In particular, Germany, England, Switzerland, Austria, the Netherlands, France and
Denmark are the main recipient countries for organic agricultural exports of Turkey. The
United States, Canada, Australia, and Japan are other countries making up another potential
market.
While initially 8 agricultural products were originally produced in Turkey as organic, 140-145
organic products are produced today. The organic products most exported by our country are
raisins, dried apricots, dried figs, nuts, chickpeas, prunes, apples, olive oil and lentils. Other
organic products exported by Turkey include; Anise, fennel, coriander, cumin seeds, almonds,
wheat, cracked wheat and semolina, walnuts, pine nuts, cannabis, beans, cut flowers, jam,
jelly, marmalade, spices, natural honey, pickled olives, frozen fruits and vegetables, various
fruit juices and other products. In terms of animal products, organic milk, cheese, butter,
yogurt, eggs, red meat, white meat, honey, pollen propolis are produced and only organic bee
products are exported. Organic products can be sold as much as 24-65% more expensive than
conventional products, even for some products this difference can be 50-100% higher.
The interviews made with organizations operating in the organic agriculture sector have
revealed that organic products are of great importance in terms of creating added value and if
the organic products produced in Turkey are exported as processed products rather than raw
products, it will be possible to achieve a several fold increase in the current foreign exchange.
Keywords: Organic, vegetal, animal, economy.
JEL Clasification: Q13
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Toplumsal Değişimin (Kuşak Farkı) Muhasebe Eğitimine
Yansımaları ve Bir Yöntem Önerisi “Tutor Desteği Öğretim
Yöntemi”
Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay (Sorumlu Yazar)1

Fatma Akyüz2

Özet
Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde muhasebe eğitimi veren kuruluşlar
incelendiğinde eğitim sürecine dahil olan eğitici ve eğitim alan tarafların arasında kuşak
farklılıkları olduğu göze çarpmaktadır. Eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerini yürüten
eğitimcilerin (öğretmenler ve öğretim üyelerinin) baby boomer olarak ifade edilen 1946-1964
yılı arasında doğanlardan, X kuşağı olarak ifade edilen 1965-1979 yılları arasında
doğanlardan ve Y kuşağı olarak ifade edilen 1980- 1999 yılları arasında doğanlardan oluştuğu
görülmektedir. Eğitim alan öğrenciler ise X,Y ve Z kuşağı temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu
durum farklı özellikler taşıyan kuşakların temsilcilerinin karşılıklı ve yoğun etkileşim halinde
olması sonucunu doğurmaktadır. Eğitim sürecine ilişkin olarak bahsedilen kuşak farklılı kları,
iş yaşamında da farklı kuşakların etkileşim halinde olmasını beraberinde getirmektedir.
Muhasebe mesleği özelinde durum değerlendirildiğinde farklı kuşak temsilcilerinin muhasebe
bilgisi üretme sürecine katkı verdikleri görülmektedir. Eğitim sürecinde öğretim
elemanlarının çoğunlukla heterojen bir kitleye aynı içeriği aktarmaya çalışıyor olması
beraberinde bazı olumsuzlukları getirmektedir. Farklı bilgi, beceri ve algı düzeylerine sahip
bir kitle aynı içeriği, aynı şekilde öğrenme ve uygulama becerisine sahip olamamaktadır.
Çoğunlukla bu durum öğrencilerde isteksizlik, öğrenmeye ve uygulamaya direnç ve sonuçta
vazgeçme hareketi ile sonuçlanmaktadır. Muhasebe eğitiminin doğası gereği içerdiği pek çok
kavram geleneksel yöntemler ile aktarılmaya çalışıldığında kavram kargaşası ve kavram
yanılgılarına neden olmaktadır. Muhasebe eğitiminde geleneksel yöntemlerin geliştirilmesi
gereken yönlerinde yaşanan artış göze çarpan ve üzerinde çalışılmaya başlayan önemli bir
konu haline gelmeye başlamıştır. Var olan ve artan önemi ve kendisinden beklentiler sürekli
değişen muhasebe olgusu kayıt yapma fonksiyonunun ötesine uzun yıllardır geçmiş,
muhasebe bilgisi üretme sürecinde kullanılan araç, gereç, teknik, mevzuat, altyapı vs.
değişmiş ve sürekli değişmeye devam etmektedir.
Bu çalışmada, toplumsal değişimin muhasebe eğitimine yansımaları, kuşak ve kuşak farkı
olgusu, hızla yaşanan teknolojik gelişmeler ve sosyal medya kullanımındaki artış,
kişiselleştirilebilir öğrenme ve öğrenme ortamları ve geleneksel muhasebe eğitimini
destekleyici bir öğretim modeli olarak ele alınacak olan Tutor Desteği Öğretim Yöntemi ile
birlikte ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, kuşak olgusu, kişiselleştirilebilir öğrenme, tutor
desteği öğretim yöntemi
JEL Sınıflandırması: M41, I20
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Social Change (Difference Amongs Generation) Reflections on
Accounting Education and a Methodology "Tutor Support
Teaching Method
Abstract
When institutions that provide secondary education, associate degree, undergraduate and
graduate level education are examined, it is seen that there are generation differences between
educators and trainees involved in the education process. It is seen that the educators (teachers
and lecturers) who carry out educational activities in educational establishments are born
between 1946-1964, which is expressed as baby boomer, between births between 1965-1979
and between 1980-1999, which are expressed as X generation. The trained students are X, Y
and Z generation representatives. This results in reciprocal and intensive interaction of
representatives of different generations of generations. The generation differences mentioned
in relation to the education process also bring about the interaction of different generations in
business life. It is seen that different generation representatives contribute to the process of
accounting information generation when the situation in the accounting profession is
evaluated. The fact that the teaching staff is trying to transfer the same content to a
heterogeneous mass in the education process brings with it some negatives. A group of people
with different levels of knowledge, skills and perceptions can not have the same content, the
same learning and application skills. This often results in reluctance in the pupils, resistance
to learning and practice, and ultimately, relinquishment. Many of the concepts that accounting
education involves in its nature lead to conceptual confusion and misconceptions when
attempted to be conveyed by traditional methods. The increase in the ways in which
traditional methods have to be developed in accounting education has begun to become an
important issue, The existing and increasing precautionary and self-anticipated means of
using the tools, equipment, techniques, legislation, infrastructure, etc. that have been used for
many years in the process of producing accounting information beyond the function of
continuously changing accounting case recording. Has changed and is constantly changing.
In this study, the reflection of social change to accounting education, the generation and
generation gap, the rapid increase in technological developments and the use of social media,
personalized learning and learning environments, and the Tutor Support Teaching Method,
which will be considered as a teaching model supporting traditional accounting education.
Keywords: Accounting education, generation case, personalized learning, tutor support
teaching method
JEL Classification: M41, I20
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Katılım Bankacılığında Türev Finansal Araçlara İlişkin
İşlemlerin İncelenmesi

Ayşenur Altınay (Sorumlu Yazar) 1

Fatma Akyüz2

Mustafa Soba3

Özet
İslami ekonomik modelin öğeleri ve mekanizmalarının evrenselliği uygulamada küresel
ekonomik sistemde de uygulanabilir olma özelliğini göstermektedir. 2008-2011 yılları
arasında dünyayı sarsan küresel finansal kriz ve bunun sonuçları küresel toplumu alternatif
yollar aramaya teşvik etmiştir. Son yıllarda İslami finansal sistem Müslüman olmayan
ülkelerde de aktif bir gelişme göstermekte İslami bankalar, sigorta şirketleri (takaful),
uzmanlaşmış fonlar, İslami tahviller (sukuk) finansal sistemin ayrılmaz parçaları haline
gelmeye başlamıştır.
Bankacılık sektörü ile ilgili literatür incelendiğinde, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
bilanço dışı işlemlerde dünya genelinde hızlı bir artış yaşandığı görülmektedir. Ancak, faizsiz
finansal işlemlerin aracılık faaliyetlerini yürüten katılım bankalarının bilanço dışı işlemlerini
inceleyen çalışmaların sayıca azlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, bilanço dışı
işlemlerden türev araçlara ilişkin işlemlerin Türkiye’de faaliyet gösteren katılım
bankalarındaki gelişmesi incelenmiştir. Değerlendirmeler yapılırken katılım bankalarının
2010-2016 yılları arasındaki mali tablolarında yer alan verileri dikkate alınmıştır.
Çalışmada 2010-2016 yıllarının seçilmesinin altında yatan en önemli neden katılım
bankalarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca “banka” ünvanını almaları
ve ardından adı geçen Kanun hükümleri çerçevesinde BDDK tarafından yürürlüğe konulan
Yönetmelik ve Tebliğ şeklindeki alt düzenlemelerin uygulanmaya başlamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı, faizsiz finansal araçlar, türev ürünler
JEL Sınıflandırması: G21, O16, G23, G29

Investigation of Derivative Financial Instruments in Participation
Banking
Abstract
The universality of the elements and mechanisms of the Islamic economic model
demonstrates its applicability in practice in the global economic system. The global financial
crisis that shook the world between 2008 and 2011 and its consequences has encouraged the
global community to look for alternative ways. In recent years, the Islamic financial system
has begun to become an integral part of the financial system of Islamic banks, insurance

1 Yrd.
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2 Yrd.
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
Fatma.akcanli@usak.edu.tr
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companies, specialized funds, Islamic monies (sukuk), showing an active development in
non-Muslim countries.
When the literature on the banking sector is examined, it is seen that there is a rapid increase
in the worldwide off-balance sheet transactions operating in the banking sector. However,
when the literature is examined, it is noteworthy that the number of studies examining the offbalance sheet transactions of the participation banks, which carry out intermediary activities
of interest-free financial transactions, In this study, the development of off-balance sheet
transactions of participation banks operating in Turkey in off-balance sheet transactions is
examined. When the evaluations are made, the figures in the financial tables of the
participation banks for 2010-2016 are taken into consideration.
The most important reason underlying the selection of the years 2010-2016 in the study is that
the participating banks should take the title of "bank" in accordance with the provisions of the
Banking Law No. 5411 and then apply the sub-regulations in the form of the Regulation and
Communiqué issued by the BRSA within the scope of the said Law.
Keywords: Participation banking, interest-free financial instruments, derivative products
JEL Classification: G21, O16, G23, G29
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Küreselleşmenin Sosyal ve Ekonomik Yaşama Etkisinde Sivil
Toplum Örgütlerinin Değerlendirilmesi
Erhan Atay1
Özet
Küreselleşme; bütünleşme, entegrasyon ve dayanışmanın artması; teknolojik, siyasi,
ekonomik, sosyal manada tamamlanmaya veya birleşme diyebileceğimiz ama tek bir tanımla
sınırlandıramayacağımız devam eden bir süreçtir. Bu sürecin toplumsal açıdan ekonomik,
sosyal anlamda meydana getirdiği olumsuz etkilere karşı kurulan kar amacına dayanmadan
sosyal refahın artmasına yardımcı olmak adına sivil toplum örgütleri kurulmuştur.
1980li yıllarda küreselleşmenin artmasıyla birlikte sivil toplum örgütlerine düşen roller de
artmıştır. Bu çalışmada küreselleşmenin etkisine karşı sivil toplum örgütlerinin rolleri ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, sivil toplum örgütleri, sosyal ve ekonomik yaşam

The Evaluation of Civil Society Organizations in the Impact of
Globalization on Social and Economic Life

Abstract
Globalization; integration, integration and increase of trust; it is an ongoing process that we
can call completion or merger in technological, political, economic and social manners but we
can not limit a single definition. Non-governmental organizations have been established in
order to help increase the social welfare without any profit aimed against the negative effects
of this socially economic and social nature. In the 1980s, the role of non-governmental
organizations increased with the increase of globalization. In this work, the role of nongovernmental organizations against the influence of globalization will be discussed .
Keywords: Globalization, civil society organizations, social and economic life
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Havayollarının Operasyonel Açıdan Yakıt Maliyetlerini Azaltma
Yöntemleri: Birleşik Modelleme Dili (UML) ile Yakıt İzleme ve
Yönetim Model Önerisi
Savaş S. Ateş1

Gökhan C. Kılıçoğlu2

Özet
Havayolları pazar serbestleşmeleri ve düşük maliyetli taşıyıcılar nedeniyle yoğun rekabet
ortamında yer almaktadır. Yatırım ve giderlerin yüksek olması sebebiyle havayollarının
ekonomik dengesi kırılgandır. Çünkü küresel ve bölgesel krizler havayolu taşımacılığını
doğrudan etkilemektedir. Havayollarının ekonomik krizleri atlatabilmesi ve sektörün içinde
olan yüksek rekabetle baş edebilmesi operasyon verimliliğine bağlıdır.
Havayollarının direk maliyetleri bakımından en büyük maliyet yakıttır. Yakıt fiyatlarının
farklılık göstermesi ve dalgalanması yakıt maliyetini yönetmeyi gerekli kılmaktadır. Yakıtın
maliyet dışında diğer bir etkisi de gün geçtikçe daha çok önem kazanan çevre duyarlılığı ve
küresel ısınmaya karşı olan yaptırımlardır. Bu yaptırımlar yakıt verimliliğini hedeflediği için
yakıt yönetimi havayolları için bir zorunluluktur. Havayolu yakıt tüketiminin gerçekleştiği
operasyon süreçlerinde yakıt tüketimini izleme ve yönetme çabası içindedir.
Havayollarını yakıt tasarrufuna yönlendiren nedenler yakıt fiyatları, çevresel faktörler ve
diğer faktörlerdir. Fakat yakıt maliyetlerini yönetmek kolay değildir. Yakıt maliyetleri
küresel, politik ve ekonomik krizler, anlaşmalar, uluslararası havacılık otoriteleri, ticari
birlikler, çevre örgütleri, yerel teşvik ve kısıtlar gibi dış faktörlerden etkilenir. Bunun yanında
havayolu işletmeleri yakıt sarfiyatını operasyonel prosedürler, emniyet kuralları kapsamı
dışına çıkmadan kontrol etmek zorundadır.
Havayolları hizmet sunum maliyetlerinin en önemli kalemi olan yakıt maliyetlerini düşürmek
için sürekli bir arayış içindedir. Bu arayışın başında da operasyon süreçlerinin etkinliğini
arttırmak vardır.
Araştırmanın birinci bölümünde havayollarını yakıt tasarrufuna yönlendiren nedenler literatür
taraması yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde havayollarında
operasyonel olarak yakıt tasarruf yöntemleri listelenmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise
bir bilgisayar yazılımı geliştirilmesi için birleşik modelleme dili (UML) kullanılarak bir yakıt
izleme yönetim modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda geliştirilen UML
havayolunun yakıt tüketimi ve maliyetlerini izleme ve yönetmesine destek bir sistem
oluşturulmasına yardımcı olacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Yakıt tasarrufu, yakıt verimliliği, havayolu operasyonu, UML
modelleme
JEL Sınıflandırması: R41, C88, C61
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Operationally Airlines Fuel Costs Reduction: Fuel Monitoring
and Management Model Proposal with Unified Modeling
Language (UML)
Abstract
Airlines are in a highly competitive environment due to market liberalization and low cost
carriers. The economic balance of airlines is fragile because of high investment and expenses.
Therefore, global and regional crises directly affect air transport. The ability of airlines to
overcome economic crises and cope with the high competition within the industry is
dependent on operational efficiency.
The greatest cost in terms of direct costs of airlines operation is fuel. The diversity and
fluctuating fuel prices make it necessary to manage the fuel cost. Another effect of fuel cost is
the regulation about sanctions of versus environmental sensitivities and global warming. The
airline is in an effort to monitor and manage fuel consumption during the operational
processes.
The reasons for airlines to save fuel are environmental factors and other factors. But
managing fuel costs is not easy. Fuel costs are influenced by external factors such as political
and economic crises, agreements, international aviation services, environmental
organizations, local incentives and constraints. Besides, it is difficult for airlines to control
fuel consumption without going beyond operational procedures, safety regulations.
Airlines are look for the ways to reduce fuel costs which is the most important item of service.
At the beginning of this quest is to increase the effectiveness of the operational processes.
In the first part of the study, the reasons leading airlines to fuel economy were investigated by
literature review. In the second part of the study, operational fuel saving methods is listed on
airlines. In the last part of the research, a fuel management model was developed using a
Unified Modeling Language (UML) for the development of computer software. Because of
the research, it will help to establish a system to support the monitoring and management of
fuel consumption and costs of the UML aircraft developed.
Keywords: Fuel economy, fuel efficiency, airline operation, UML modelling
JEL Classification: R41, C88, C61
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EASA Part-66 Havaaracı Bakım Lisansı: Yetkili Kuruluşlardaki
Eğitim Standardı Üzerine Bir Çalışma
Savaş S. Ateş (Sorumlu Yazar)1

Hasan Lik2

Mevlüt Üzülmez3

Özet
Havaaracı bakım teknisyenliği uluslararası havacılık kuruluşlarına göre lisanslandırma
gerektiren bir meslektir. Havaaracı Bakım Eğitimi standartları Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü (ICAO), Avrupa Birliği Havacılık Ajansı (European Aviation Safety Agency (EASA))
tarafından belirlenen standartlara göre verilir. Türkiye’de havacılık otoritesi Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından EASA’ya benzer standartlara göre lisanslandırma
yapar. EASA Part 66 veya SHY 66 Havaaracı Bakım Lisansı almak Türkiye’de her teknisyen
adayının temel gerekliliklerinden biridir. Bir teknisyenin havaaracına bakım yapabilmesi için
mezun olduğu okul diplomasına bakılmaz. Bunun yerine Uluslararası ve Ulusal havacılık
otoriteleri tarafından belirlenen standartlara göre teknisyenlerin yetkinliği ölçülüp
değerlendirildikten sonra Havaaracı Bakım Lisansı yetkisi verilir. Havaaracı Bakım Lisansı
almak için en önemli ve zor aşama teknisyen adaylarının EASA Part 66 veya SHY 66 Modül
sınavlarında başarılı olma koşuludur. Havacılık otoriteleri tarafından havaaracı teknisyenliği
eğitimi için EASA Part147/SHY 147 standartları yayınlanmıştır. EASA Part 66 /SHY 66
sınav yapma yetkisi SHY 147 eğitim verme yetkisi olan kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Fakat Teknisyen adaylarının Modül sınavlara girişi için herhangi bir eğitim alma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Teknisyen adayları deneyim şartını yerine getirmeleri halinde doğrudan
sınava girebilmektedirler. Eğitim ve sınav yapma yetkisi konusunda yetkilendirilen
kuruluşların uymak zorunda oldukları standartları ülke sivil havacılık otoritelerine göre
değişiklikler içerebilmektedir. Eğitim ve sınav yapma yetkisi konusunda aynı ülkedeki yetkili
eğitim ve sınav merkezleri arasında bile uygulamalarda farklılıklar görülmektedir. Bu durum
sınav ve eğitim konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarının hizmet sunumlarının al gılanan
kalitesini değiştirmektedir. Araştırmanın amacı, teknisyen adaylarının mevcut yasal
düzenlemelerde Havaaracı Bakım Lisansı’na ulaşma yöntemlerini açıklayarak teknisyen
adaylarının EASA Part66/SHY66 sınavlarına bakış algılarını araştırmaktır. Araştı rma
Türkiye’deki 506 teknisyen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye dışında Avrupa’daki sınav
ve eğitim yetkisi bulunan kuruluşlar hakkında ise sadece literatür araştırması yapılmıştır.
Araştırmanın birinci bölümünde havaaracı bakım lisanslandırma sistemi literatür taraması ile
verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye’deki sınav başarısı istatistikler ile verilmiş
ve Teknisyen adaylarının EASA Part66/SHY66 sınavlarında algılanan hizmet kalitesi
geliştirilen ölçek ile ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde havacılık
emniyetinin artırılması ve adaylar arasındaki haksız rekabetin önlenebilmesi için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: SHY-66, EASA PART66/147, havaaracı bakım lisansı, SHY-66 modül
sınavı, SHY-66 sınav standardizasyonu, yetkili eğitim kuruluşları
JEL Sınıflandırması: L93, R41, L98
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EASA Part-66 Aircraft Maintenance License: A Study on the
Training Standard in Authorized Institutions
Abstract
Aircraft maintenance technician is a profession that requires licensing according to
international aviation organizations. Aircraft Maintenance Training Standards are given in
accordance with the standards established by the International Civil Aviation Organization
(ICAO), and the European Aviation Safety Agency (EASA). In Turkey, the aeronautical
authority makes licenses according to standards similar to EASA by the General Directorate
of Civil Aviation (GDCA). EASA Part 66 or SHY 66 Aircraft Maintenance Maintenance is
one of the basic requirements of every technician candidate in Turkey. A technician can not
care for his school diploma to graduate so he can take care of the aircraft. Instead of that,
aeronautical maintenance license competence is given after the technicians are measured and
evaluated according to the standards set by International and National Aviation Authorities.
The most important and difficult stage to get an Aircraft Maintenance License competence is
to be successful in EASA Part 66 or SHY 66 Module exams of technician candidates. EASA
Part 147 / SHY 147 standards have been published by aeronautical authorities for aeronautical
technician training. The EASA Part 66 / SHY 66 examination authority is administered by the
institutions which are authorized to provide SHY 147 education. However, Technician
candidates do not have to take any training to enter the module exams. Technician candidates
can enter the test case directly if they fulfill the experience requirement. The standards to
which organizations authorized for training and examining authority are obliged to comply
may vary according to the country's civil aviation authorities. There are differences in practice
between the authorized training and examination centers in the same country in terms of
training and the ability to make exams. This changes the perceived quality of service delivery
of authorized organizations for examinations and training. The purpose of the study is to
investigate technician candidates' perceptions of EASA Part 66 / SHY66 exams by explaining
the ways in which technician candidates reach the Aircraft Maintenance License in current
legal regulations. The research was conducted with 506 technician candidates in Turkey. Only
literature researches have been done about establishments having examination and education
authority in Europe other than Turkey. In the first part of the study, the aeronautical
maintenance licensing system was given by literature review. In the second part of the study,
the statistics in Turkey were given and the service quality perceived in EASA Part 66 /
SHY66 examinations of Technician candidates was tried to be measured by the developed
scale. In the conclusion of the survey, proposals have been made to increase aviation safety
and prevent unfair competition among candidates.
Keywords: SHY-66, EASA PART66/147, aircraft maintenance license, SHY-66 module
examination, SHY-66 examination standardization, authorized training institutions
JEL Classification: L93, R41, L98
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Alienation of Research Assistants in Social Sciences to the
Academy: The Case of Turkey
Erhan Aydin1

Gülfiz Ergin Demirdağ2

Ulaş Çakar3

Abstract
This research aims at exploring the dimensions that cause alienation in academic institutions
for research assistants of social sciences in Turkey. In order to conduct this research, we adopt
the main themes of alienation theory that are meaninglessness, powerlessness, selfestrangement, normlessness, and isolation. These themes help us to categorise the findings
through this research. We conduct 15 interviews with research assistants in different
institutions from July 2014 to August 2014, and we categorise them in NVIVO 11 that is a
data categorisation program. The findings demonstrate the perceived factors that provide
alienation amongst research assistants in the academy. In comparison to the current studies
regarding alienation of academics in Turkey that focus on a quantitative approach, this study
adopts a qualitative approach since we focus on specificity instead of generalisability. For the
further study, we aim at conducting more interviews in academic institutions because there
have been lots of changes in academic regulations since 2016. Thus, we will compare the
previous findings and the future findings in the article version of this study.
Keywords: Alienation, research assistants, academy, Turkey
JEL Classification: L20, J50, Z00
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Türkiye’deki Reel Sektörün Finansal Yapısı: Kur Değişimlerinin
ve Politik İstikrarsızlığın İmalat Sanayi Üzerine Etkisi
Üzeyir Aydın1

Ramazan Ekinci 2

Osman Tüzün3

Özet
Gelişmekte olan ülkelerde firmalar, bankalar ve hükümetler; piyasa veya kurumsal
başarısızlıklar, yurtiçi faiz oranındaki göreceli yükseklikler, yatırımcıları rahatsız eden
bölgesel karışıklıklar ve politik istikrarsızlıklar, küresel ekonomideki gelişmeler ve ulusal
paranın gelecekteki değeri ile ilgili belirsizlikler gibi sebeplerle yabancı para cinsinden
borçlanma ihtiyacı duyabilmektedir. Ulusal paranın ani ve yüksek değer kaybettiği
durumlarda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yabancı para cinsinden borçlanan reel
sektör firmalarının borçlanma maliyetleri ve reel borç servisleri artmakta ve net bilanço değeri
düşmektedir. Firmaların borç dolarizasyonu varlık dolarizasyonundan fazla olduğu zaman
firmalar net servet kaybına uğramakta ve firmaların reel yatırımları, firma karlılığı ve firma
büyümesi bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Reel kur yükselişi bir yandan
uluslararası rekabet avantajı sağlaması nedeniyle Türk imalat sanayi firmalarının gelirlerini
arttırmakta, öte yandan yüksek borç dolarizasyonu sebebiyle negatif bilanço etkisi yaratarak
pozitif rekabet etkisini bastırabilmektedir. Özellikle yüksek açık pozisyonu ve düşük ihracat
oranına sahip imalat sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bilançoları kur riskine
karşı korunmamış ise kurdaki değişimlerden kaynaklanan risklere o kadar açık hale
gelmektedirler. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, Merkez bankasının reel sektör
bilançolarından hareketle Türkiye’deki imalat sanayii sektörlerinin bilanço vaziyetini
dönemsel analiz etmek, politik istikrarsızlık ve kur değişimleri karşısında reel sektörün
sergileyeceği yatırım ve büyüme potansiyelini uluslararası rekabet avantajı ve bilanço etkisi
çerçevesinde tartışmaktır. Çalışmanın uygulama kısmında 1996-2016 yılları arasında imalat
sanayi alt sektörü verilerinden yola çıkılarak açık pozisyonun ve politik istikrarsızlığın Türk
imalat sanayii net satış büyümesine ve karlılık oranına etkisi panel veri analizi yöntemiyle
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Borç dolarizasyonu, politik istikrarsızlık, imalat sanayi, GMM.
JEL Sınıflandırması: C33, G32, O14

The Financial Structure of the Real Sector in Turkey: The Effect
of Exchange Rates and Political Stability on the Manufacturing
Industry
Abstract
The fact that the debt dollarization of firms is higher than the dollarization of assets and the
sudden and high depreciation of the national currency causes firms to lose their net wealth
and can negatively affect the real investments and profitability of firms. The rise in the real
Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, uzeyir.aydin@deu.edu.tr.
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exchange rate increases the incomes of Turkish manufacturing firms due to the international
competitive advantage. On the other hand, it can suppress the positive competition effect by
creating negative balance sheet effect due to high debt dollarization. The balance sheets of the
firms in manufacturing industry are becoming more and more valnurable, if the balance sheets
of the firms with high open positions and low export rates are not protected against exchange
rate risks. In this sense, the aim of this study is to reveal the determinants of the debt
dollarization and the balance sheet situation of the manufacturing industry in Turkey and to
discuss the profitability of the real sector within the framework of international competitive
advantage and balance sheet effect against political instability and exchange rate changes. A
two-stage GMM method was used for manufacturing industry sub-sector data between 2008
and 2015 in the context of the purpose of the study.
Keywords: Debt dolarization, political instability, manufacturing industry, GMM.
JEL Classifications: C33, G32, O14.
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Exploring the Role of Cultural and Regional Differences for
Exclusion of Perceived Disadvantaged Groups in Higher
Education
Erhan Aydin1

Isil Erem Ceylan2

Elif Uysal3

Abstract
The concept of diversity encompasses a multi- ethnic, multiracial and multi-cultural
dimension, and it refers to a diverse population in a single or multiple contexts. Even though
research demonstrates that managing diversity has positive consequences for organisations, it
also has an adverse impact on them. The main reason for this claim stems from perceived
disadvantaged groups (minorities) in an organisation that refer to individuals who come from
different backgrounds. Thus, the minorities can face stereotypes, prejudices, racist attitudes
and discrimination. For this reason, this research aims at demonstrating how individuals who
come from different cultural and regional backgrounds experience discrimination in higher
education institutions. In order to conduct this research, we adopt a qualitative perspective
that will include 20 in-debt semi-structured interviews with university students because the
method provides specificity and flexibility instead of standardisation and generalisability in
research. For the SCF conference, we will introduce the early version of this research.
Keywords: Diversity, discrimination, higher education, Turkey
JEL Classification: J70, J71, J72
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Yerel Kalkınmada Kent Konseylerinin Rolü: Seferihisar Kent
Konseyi Üzerine Bir İnceleme
Halil İbrahim Aydın1

Ali Köstepen2

Özet
Kalkınma kavramı tarihsel serüven içerisinde ekonomistler başta olmak üzere birçok alan için
gündem teşkil eden interdisipliner bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma olgusu
salt nicel bir olgu olmayıp, beraberinde sosyal, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümleri
barındırmaktadır. Tam da bu noktada büyüme olgusundan farklılaşan kalkınma olgusunun
gerçekleşmesi için yerel kalkınma önem ihtiva etmekte ve yerel kalkınmadan ulusal
kalkınmaya giden yolda kent konseyleri kilit rol üstlenmektedir. Kent konseyleri, kent
yaşamında sürdürülebilir kalkınma, sosyal destek, yönetişim gibi süreçleri ön plana alan
birimler olarak gün yüzüne çıkmış bulunmaktadırlar. Kent konseyleri bulundukları yerde
kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlamakta, sivil toplum kuruluşlarının gelişimine
destek olmakta, dezavantajlı grupların yerel karar alma sürecine aktif katılımını sağlamakta,
kentin kimliğini gösteren kültürel değerlere sahip çıkmaktadır. Nitekim yerel ekonomik
yapıyı canlandırmak suretiyle, kültürel sürece pozitif katkı sunmaktadır. Bu noktadan
hareketle, kent konseylerinin yerel ekonomiye ve ulusal kalkınmaya değer sağlanması
beklenmektedir. Bu çalışma ile yerel kalkınmada kent konseylerinin rolünü Seferihisar kent
konseyi örneği üzerinden gün yüzüne çıkarmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimler: Kalkınma, yerel kalkınma, kent konseyleri.
JEL Sınıflandırması: M10, M11

The Role of The City Councils at the Local Development: An
Examination on Seferisiar City Council
Abstract
Development concept emerges as an interdisciplinary phenomenon which is an agenda for
many fields, especially economists in historical adventure. Development is not a purely
quantitative phenomenon, but it is accompanied by social, political and cultural changes and
transformations. Local development is important for realizing the phenomenon differentiating
from the growth at this point, and city councils play a key role on the way from local
development to national development. City councils have come to the fore as units that take
the forefront of processes such as sustainable development, social support and governance in
urban life. The city councils provide the effective and efficient use of resources, support the
development of non-governmental organizations, provide active participation of
disadvantaged groups in the local decision-making process wherever they are, and possess
cultural values that identify the city. Indeed, it positively contributes to the cultural process by
1 Yard.
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reviving the local economic structure. With this in mind, it is expected that city councils will
be valued for local economy and national development. With this study, it is aimed to bring
the role of the city councils in the local development through the example of Seferihisar ci ty
council.
Keywords: Development, local development, city councils.
JEL Classification: M10, M11
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Women Silence at Work: The Case of Ceramic Industry

Erhan Aydin1

Elif Uysal2

Isil Erem Ceylan3

Abstract
Organizational silence is a concept that refers to being reluctant of employees to speakup their
ideas, problems in organizations or other concerns that may be related to the personality of
them. The main reason for these situations come from being afraid of managers or
adverseperception of employees for their organization such as unchangeable environments
even though they raise the ideas or any suggestions. The research on organizational silence
mostly focuses on silence of the employees without considering their gender and other
identities. For this reason, this study aims at understanding the gender difference in
organizational silence and exploring the situations and experiences that cause women silence
at work. In order to conduct this research, we adopt a qualitative perspective that will include
20 in-debt semi-structured interviews with women who works in the ceramic industry of Usak
because the method provides specificity and flexibility instead of standardisation and
generalisability in research. For the SCF conference, we will introduce the early stage of this
research.
Keywords: Organizational silence, woman, organizational culture, ceramic industry
JEL Classification: J50, J70, J71, M14
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Corruption, Income Inequality and Poverty in Central and
Eastern European Union Countries: A Panel Causality Analysis
Yılmaz Bayar1

Ömer Faruk Öztürk2

Abstract
The global wealth has increased considerably, but significant decreases has not been
experienced in both income inequality and poverty up to now. This study investigated the
causal interaction in Central and Eastern European Union Countries during 2005-2016 period
by employing panel causality test of Dumistrescu and Hurlin (2012). The results revealed a
one-way causality from poverty to corruption and also a one-way causality from income
inequality to poverty.
Keywords: Corruption, income inequality, poverty, panel causality test
JEL Classification: C23, D31, D73, I32
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Financial Literacy and Risk Tolerance of Individual Investors: A
Research on Usak University Staff
Yılmaz Bayar1

H. Funda Sezgin2

Ömer Faruk Öztürk3

Mahmut Ünsal Şaşmaz4

Abstract
Risk tolerance is one of the important components affecting the investment decisions of
individual and institutional investors. Therefore, the determination of major determinants of
risk tolerance matters. In this study, the impact of Usak University staff’s financial literacy
and demographic variables on the risk tolerance of individuals was searched with
multinominal regression analysis employing the data by means of questionnaire method. We
found that financial literacy, income level, age and education level affected the risk tolerance
of the individuals positively, while risk tolerance influenced the individual savings negatively.
Keywords:
regression

Financial literacy, risk tolerance, individual investor, multinomial logistic

JEL Classifications: C30, G11, G32
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Budget Deficit and Inflation Nexus: Evidence from Symmetric
and Asymmetric Causality Test
Furkan Beşel 1

Ahmet Gülmez2

Abstract
Inflation, which is an important part of the economy, affects many economic variables. In this
study, which deals with the relationship between budget deficits and inflation, which are
important for the states, the results were obtained for Turkey using 1982-2016 period annual
data. The relationship between variables in the study was tested by symmetric and asymmetric
causality analysis. The existence and direction of the relationship between the shocks of
variables with the asymmetric causality test was also tested.
Keywords: Budget deficit, inflation, symmetric causality test, asymmetric causality test
JEL Classification: H68, E31, C22
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The Relationship Between Economic Growth and Tourism
Income: The Case of Turkey
Furkan Beşel 1

Uğur Uyğun2

Abstract
There are many factors that affect economic growth, one of which is tourism income. This
study analyzes the relationship between tourism income and economic growth. This paper
utilizes annual data from 1964 to 2016 and checks for cointegration and causality between
tourism income and economic growth. Fourier ADF unit root test, Fourier cointegration test
and time varying causality tests indicate that there is cointegration between the variables and
there is bidirectional causality relationships between economic growth and tourism income.
Keywords: Tourism, economic growth, fourier cointegration analysis, time varying causality
analysis
JEL Classification: O47, L83, C32
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6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasına Uyum Bağlamında
Gördes Belediyesinin İncelenmesi
Muhammet Esat Bolat1

Mustafa Tosun 2

Özet
Büyükşehir belediye yönetiminde Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan yönetim arayışları 2012
yılında yapılan 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile son halini almıştır. Kentlerin artan
nüfuslarına paralel olarak ihtiyaç duyulan yönetim anlayışının bir parçası olan bu yasa ile
büyükşehirlerin sayısı artırılarak yönetim alanları il mülkî sınırlarına kadar genişletil miştir.
Büyüyen kentlerin artan sorunlarının çözümüne yönelik büyükşehirlerin sayısı artırılmış;
yönetimlerinin sistematiği değiştirilmiş, il ve ilçe özel idareleri kaldırılmış, bağlı belde
belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bunun neticesinde büyükşehir
belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı yeniden belirlenmiştir. Bu
çalışmada 6360 Sayılı Yasa hakkında bilgi verilerek, yasa kapsamında Manisa Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlanan Gördes Belediyesi’nin uyumu incelenecektir. İnceleme için Gördes
Belediye Başkanlığı ile mülakat yapılacak, yapılan mülakatın analiz edilmesiyle ilgili yasanın
Gördes ilçesine etkilerinin boyutları değerlendirilecektir. Bu değerlendirme ile 6360 Sayılı
Büyükşehir Yasası’nın etkinliği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : 6360 sayılı yasa, bütünşehir, büyükşehir belediye yasası
JEL Sınıflandırması : H70, H75

Examination of Gordes Municipality In The Context of
Compliance With Municipality Law No. 6360 of The Metropolitan
Municipality
Abstract
The management searches for metropolitan municipal administration extending to the
Ottoman State were finalized with the Metropolitan Municipality Law No. 6360, which was
enacted in 2012. This law, which is part of the necessary management approach in parallel
with the growing urban population, has been expanded to the provincial boundaries by
increasing the number of big cities. The number of big cities for the resolution of increasing
problems of growing cities has been increased and the system of the administrations was
changed, the provincial and district special administrations were abolished, the attached
municipalities and the legal personality of the villages were abolished. In this study,
information about Law No. 6360 will be given and the compatibility of Gördes Municipality
connected to Manisa Metropolitan Municipality will be examined according to the law. An
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Mülkiyeti Kor. ve Güvenlik Bölümü, UşakTürkiye, esat.bolat@usak.edu.tr.
2 Arş. Gör., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Uşak-Türkiye,
mustafa.tosun@usak.edu.tr.
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interview with the authorities of Gördes Municipality will be conducted for the examination
and the dimensions of the effects of the law on the analysis of the interview conducted on the
Gördes district will be evaluated. With this evaluation, the activity of the Metropolitan Act
No. 6360 will be emphasized.
Keywords: Law No. 6360, wholecity, metropolitan municipality law
JEL Classification: H70, H75
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Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Aşamada Çözümlenmesinde
Mükellef Hakları: Ödeme Emrine İtiraz Özelinde
Değerlendirilmesi
Mine Nur Bozdoğan (Sorumlu Yazar) 1

Gonca Bıyık2

Özet
Vergi alacaklısı taraf ile vergi borçlusu taraf arasındaki vergilendirme ilişkisinde çeşitli
nedenlerle anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmekte, "vergi uyuşmazlıkları" olarak ifade edilen bu
anlaşmazlıklara vergilendirme işleminin hukuka aykırılığı, vergi incelemeleri, hatalı vergi
tarhiyatı, matrahın düşük beyanı, hatalı tebligat yapılması, takdir komisyonu kararları,
uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilmemesi, hata düzeltme başvurusunun reddi gibi
çeşitli unsurlar neden olabilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları uzlaşma, hata düzeltme, pişmanlık
ve ıslah, cezada indirim gibi barışçıl çözüm yolları ile idari aşamada çözümlenebildiği gibi
vergi yargısına da konu olabilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'de idari yargı düzeni içinde yer
alan vergi yargısı, bir taraftan vergilendirmeye ilişkin idarenin düzenleyici işlemlerine ilişkin
uyuşmazlıkları çözümlerken, diğer taraftan bireysel işlemlere ilişkin vergi uyuşmazlıklarını
çözümleme fonksiyonunu üstlenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, insan haklarının vergilendirme alanına yansıması olarak mükellef
haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Anayasa Mahkemesi ve
Danıştay'ın yaklaşım ve içtihatları çerçevesinde mükellef hakları ve vergilendirme ilişkisini,
vergi uyuşmazlıklarının yargısal aşamada çözümlenmesinde ödeme emrine itiraz özelinde
incelemek ve değerlendirmektir. Mükellef haklarının güvence altına alınması ve
geliştirilmesinde ulusal yargısal denetim mekanizmalarının yaklaşımlarının taşıdığı önem
çerçevesinde konuya ışık tutacak biçimde Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın örnek
kararlarının da ele alınıp ödeme emrine itiraz özelinde yapılan değerlendirme ile hem yeni
içtihatların oluşturulması hem de bu konudaki boşlukların giderilerek hak ihlallerini önleyecek
biçimde yasal zeminin gözden geçirilmesi noktasında farkındalığın oluşturulması
hedeflenmektedir.
Çalışmanın sonunda, mükelleflerin dava açma hakları üzerinde sınırlılıkların bulunduğuna ve
çeşitli açılardan anayasal ilkelere uyulmadığına, bu durumun mükellef hakları açısından bir
kısıt oluşturduğuna varıldığından cebren tahsil sürecinin başlangıcını oluşturan ödeme emrine
karşı dava açılması ile ilgili hükümlerin evrensel hukuk normları, anayasal ilke ve esaslar
çerçevesinde ele alınıp mükellef hakları bildirgesine de uyumlu biçimde yeniden düzenlenmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi uyuşmazlıkları, vergi yargısı, mükellef hakları, ödeme emri
JEL Sınıflandırması: H20, H71, K10, K34
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Taxpayer Rights in Resolving Tax Disputes in Judicial Stage:
Customized Evaluation of Objection to Payment Order
Abstract
There may be disagreements in the taxation relationship between the tax administration and the
taxpayer for a variety of reasons. These disputes, which are expressed as tax disputes, can be
caused by various factors such as the illegality of the taxation process, tax reviews, faulty tax
assessment, low declaration of basis, make a faulty notification, decisions of the commission of
appreciation, absence or lack of compromise , refusal of error correction application. Tax
disputes can be resolved in an administrative phase by means of peaceful settlements such as
compromise, error correction, regret and correction, and punishment reduction, and can also be
subject to the tax judge. In this framework, the tax judge, which is in the administrative
jurisdiction in Turkey, while solving the disputes relating to the regulatory process of the tax on
one side, the function of resolving the tax disputes on the individual transactions from the other
side.
The aim of this study is to examine and evaluate the taxpayer rights and taxation relationship,
as a reflection on the taxation of human rights in the framework of the approach and judicial
decisions of the Constitutional Court and the Council of State in order to contribute to the
protection and development of taxpayer rights, from the point of objection to payment order in
resolving tax disputes in judicial stage. An assessment is made on the payment order appeal,
taking into account the exemplary decisions of the Constitutional Court and the Council of
State in light of the importance of the approaches of national judicial review mechanisms in
securing and developing taxpayer rights. Thus, it is aimed to create awareness at the point
where both the creation of new case-law and elimination of the gaps in the subject and the
passage of the legal ground in order to prevent violations of rights.
At the end of the study, it is seen that there are limitations on the right of taxpayers' litigation
and constitutional principles are not observed in various respects. In addition, this situation
constitutes a constraint in terms of taxpayer rights. Therefore, it is concluded that the provisions
concerning of litigating against payment order, which is the starting point of the collecting
process under forcibly, should be reorganized by taking into consideration universal legal
norms, constitutional principles and bases and taxpayer rights declaration.
Keywords: Tax disputes, tax judgment, taxpayer rights, payment order
JEL Classification: H20, H71, K10, K34
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Göçün Kentleşme Üzerindeki Etkisi: Kütahya İl Örneği
Yavuz Bozkurt (Sorumlu Yazar) 1

Resul Ayfer2

Özet
Kentleşme sorunlarının temelinde göç ve insan ilişkisi yer almaktadır. Göç bir yer değişim
hareketi olmasına rağmen insanları her yönden etkileyen harekettir. Geçmişten günümüze
bakıldığında göç hareketlerinin kentleşme üzerinde etkili olduğu gözlemlenmektedir.
Kişilerin veya toplulukların ekonomik, eğitim, siyasi ve zorunlu nedenlerden dolayı
yaşadıkları mekânları terk ederek kısa veya uzun mesafeli olarak başka mekânlara taşınma
faaliyeti şeklinde ifade edilen göçe yönelik hareketlilik Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren
sosyoekonomik nedenlerden dolayı başlamıştır. Türkiye’de, 1950’li yıllarda başlayan göçün
neden olduğu kentleşme sorunları, 1980’li yıllardan sonra ayrı bir ivme kazanmışken
günümüzde ise Türkiye’deki ön önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Göçler kentleşme
hızını doğrudan etkilemekte ve kentleşme üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Kırsal
alandan kentlere doğru göç hareketleri, kentlerde yeteri kadar konut ve iş imkânlarının
olmaması durumunda kentleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yoğun göç hareketleri
kentlerde; çarpık kentleşme, suç oranlarının artması, altyapı ve ulaşım sorunu ile işsizlik gibi
sorunlara neden olmaktadır. Göçün kentleşme üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada
genel olarak göç ve kent ele alındıktan sonra özelde ise göçün Kütahya’da kentleşme üzerinde
nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kent, kentleşme, göç, göç hareketleri
JEL Sınıflandırması: R23, Q18

The Impact of Migration on Urbanization: The Example of
Kütahya Province
Abstract
Migration and human relations are at the core of urbanization problems. Although migration
is a displacement movement, it is the movement that affects people from every direction.
Looking at the past from day to day, it is observed that migration movements have an effect
on urbanization. Movement towards the mound, which is expressed as a movement of people
or communities to short or long distances by abandoning the places they live in due to
economic, educational, political and mandatory reasons, has started in Turkey since 1950 due
to socioeconomic reasons. Urbanization problems in Turkey, caused by the migration that
started in the 1950s, have gained a distinct impetus after 1980s, but nowadays they are among
the most important problems in Turkey. Migrations directly affect the speed of urbanization
and have an adverse impact on urbanization. Migration movements from rural areas to urban
areas affect cities in the negative direction if there are not enough residential and business
opportunities in the cities. Intensive migration movements in cities; Uneven urbanization,
increased crime rates, infrastructure and transportation problems and unemployment. This
Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, KütahyaTürkiye, yavuz.bozkurt@dpu.edu.tr
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study investigated the effect of immigration on urbanization and investigated how
immigration and urbanization, especially after immigration and urbanization, had an impact
on urbanization in Kütahya.
Keywords: City, urbanization, migration, migration movements.
JEL Classification: R23, Q18
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Çevre Politikalarının Yerel Yönetimlerde Uygulanabilirliği:
Kütahya Belediyesi Örneği
Yavuz Bozkurt (Sorumlu Yazar) 1

Derya Kaman2

Özet
Çevre sorunlarının temelinde doğa ve insan ilişkisi yer almaktadır. Eski çağlardan günümüze
insan-çevre arasındaki ilişkiye bakıldığında, çevrenin insana göre ön planda olduğu
gözlemlenirken günümüze gelindiğinde ise bu durumun tam tersi olduğu görülmektedir.
Çevre sorunları, insanların çeşitli faaliyetlerinin sonucu çevreyi oluşturan canlı ya da cansız
varlıkların üzerinde, ekolojik ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bozulmaların tümüdür.
Çevre sorunları günümüzün en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. Bu durumun daha
ciddi bir hal alması 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olsa da sorunun temeline
bakıldığında insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Temel olarak çevre sorunlarının
çözümünde en etkili ölçek yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda çevre sorunları çözümünde yerel
yönetim birimlerinin çevresel faaliyetleri ön planda olmak zorundadır. Çevre politikalarının
yerel yönetimlerde uygulanabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada, genelde yerel yönetimler ve
çevre politikaları ele alındıktan sonra özelde ise Kütahya Belediyesi’nin 2011-2016 yılları
arasındaki meclis kararlarında çevresel kararların görüşülme sıklığı dolayısıyla bu yerel
yönetim biriminin benimsediği hizmet anlayışı içerisinde çevre politikalarının yeri tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre politikaları, yerel yönetimler, Kütahya belediyesi
JEL Sınıflandırması: H79, P48, R11

Applicability of Environmental Policy: Kutahya Municipality
Sample
Abstract
Environmental problems on the basis of the relationship between nature and human is located.
When looking at the relationship between people - environment from ancient times to the
present, with an emphasis on the environment when it comes to people of the present day are
given while it is observed that the situation is quite the opposite. Environmental issues, people
or the environment as a result of various activities that make up living and non-living beings
or to ecological deterioration due to natural causes. Located at the beginning of today's most
important issues and environmental issues. This situation is becoming more serious 20. since
the second half of the century though when viewed on the basis of the problem is based on the
beginning of human history. Basically the most effective scale of local government to solve
environmental problems. In this context, solving environmental problems should be in the
forefront of environmental activities in local government units.
This study, which
Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü,
Kütahya-Türkiye, yavuz.bozkurt@dpu.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü,
Kütahya-Türkiye, deryakamann@gmail.com
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investigated the applicability of environmental policies of local governments, usually local
governments, and environmental policies of the municipality of Kutahya between the years
2011-2016 parliamentary decisions after considering in particular the consideration of the
frequency for environmental decisions, therefore, embraced in the service of environmental
policies by local government units to detect the location of we tried.
Keywords: Environment, environmental policy, local government, Kutahya municipality
JEL Classification: H79, P48, R11
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Sosyal Medya Ortamında Marka İmajı ve Satın Alma Niyeti
İlişkisine Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Etkisi
Naci Büyükdağ 1 Olgun Kitapcı 2
Özet
Şirketler ve markalar sosyal medya iletişim kanallarını kullanarak tüketici üzerinde marka
imajı oluşturabilmektedirler. Böylece müşteriler ve markalar arasında bir bağ
kurulabilmektedir. Bu bağ sayesinde, müşterilerin satın alma niyetlerinin etkilenip
etkilenmediği ve eğer etkileniyorsa farklı değişkenler kullanılarak bu etkinin artırılıp
artırılmayacağı sorusu, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada aracı değişken
olarak ağızdan ağza iletişim değişkeni araştırılmıştır. Bu değişkenin araştırılması sosyal
medyanın ruhuna da uygundur. Çalışmada regresyon yöntemi kullanılmış ve aracılık analizi
yapılmıştır. Çalışma sonucunda sosyal medya üzerinde oluşturulan marka imajının satın alma
niyetini etkilediği ve bu etkinin ağızdan ağza iletişim kullanılması yoluyla artırılabileceği
bulgulanmıştır. Ayrıca ağızdan ağıza iletişim değişkeni kısmi aracı değişken etkisi göstermiş
olduğundan, aradaki ilişkinin artırılabilmesi için farklı başka değişkenlerin de ilişkiye etki
etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka imajı, satın alma niyeti, ağızdan ağıza iletişim, sosyal medya
JEL Sınıflandırması: M10, M31

The Mediating Effect of Word of Mouth on Relationship Between Brand
Image and Purchase Intention at Social Media Medium
Abstract
Companies and brands can create brand images on the consumer using social media
communication channels. Thus, a link between customers and brands can be established.
Through this link, the question of whether customers' purchase intentions are affected or not,
and if so, whether the effect is to be increased by using different variables constitutes the
purpose of the study. In this study, as an mediating variable, word of mouth variable were
investigated. The search of this variable is also suitable for the soul of social media.
Regression method was used and mediation analysis was performed in the study. As a result
of the study, it was found that the brand image created on social media influences purchase
intention and this effect could be increased by using word of mouth. In addition, word of
mouth variable showed a partial mediating effect for this relationship. Therefore, in order to
increase the relationship between the brand image and the purchase intention, other variables
besides the word of mouth variable should be used.
Keywords: Brand image, purchase intention, word of mouth, social media
JEL Classification: M10, M31
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Enflasyon ve Döviz Kurları Arasında Ortak Doğrusal Olmayan
Geçişkenlik
Fatih Ceylan1

Hakan Kahyaoğlu2

Osman Tüzün3

Ramazan Ekinci 4

Özet
Enflasyon ve döviz kurları arasındaki ilişki geçişkenlik yaklaşımı çerçevesinde ele
alınmaktadır. Ancak söz konusu değişkenlerin arasında var olan ilişkide genel olarak doğrusal
ve doğrusal olmayan bileşenler dikkate almadan analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte
enflasyon ve döviz kuru değişkenlerini temsil eden zaman serileri üzerinde var olan “ortak
konjonktür”, “ortak mevsimsellik” ile “ortak yapısal değişimlerin” parametreler üzerindeki
etkisi dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmada amaç Türkiye Ekonomisi için döviz kurlarıyla
enflasyon arasındaki doğrusal ve doğrusal olamayan ilişkisini analiz etmektir. Bu çerçevede
Türkiye’de enflasyon ile döviz kurları arasındaki doğrusal ilişki ayrıştırılarak, ilişkilerinin
doğrusal olmayan yapısıyla birlikte ortak doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiyi gösteren
parametreler ortaya konmaktadır. Söz konusu parametreler aynı zamanda döviz kurundan
enflasyona geçişkenliğin büyüklüğünü ve şiddetini gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, döviz kuru, doğrusal olmayan zaman serisi, ortak
doğrusalsızlık
JEL Sınıflandırması: E31,F31,C32

Common Nonlinear Transition Between Inflation and Exchange
Rates
Abstract
The relationship between inflation and exchange rates is addressed within the transivity
approach. However, the subject analyzes are generally made without taking into account the
linear and nonlinear components that exist between the variables. In addition to this the
effects of "common conjuncture", "common seasonality" and "common structural changes"
on parameters that are present on time series representing inflation and exchange rate
variables are not considered. The purpose of this study is to analyze the linear and non-linear
relationship between exchange rates and inflation for Turkish Economy. In this framework,
the linear relationship between inflation and exchange rates in Turkey is separated and the
nonlinear structure of the relations and the parameters showing the common linear and
nonlinear relations are presented. These parameters will also show the magnitude and volume
of the exchange rate to inflation rate at the same time.
Keywords: Inflation, exchange rate, nonlinear time series, common nonlinear parameters
JEL Classification: E31, F31, C32
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An Inventory and Production Optimization Model
Sadık Çökelez 1

Abstract
This paper will develop an optimization model capable of determining the optimal
multiperiod inventory levels and the optimal production levels affected by type of production
capacity utilized such as regular capacity, overtime capacity, and subcontracting. The linear
programming model will include regular capacity constraints, overtime capacity constraints
and inventory level constraints.
Keywords: Inventory optimization, production optimization, linear programming model
JEL Classification: M11
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An Integrated Linear Program for Production and Work Force
Planning
Sadık Çökelez 1

Abstract
In real life production planning and work force planning care encountered on a daily basis and
require careful analysis. This paper will integrate profit maximization on production and cost
minimization on work force in a single objective function followed by relevant constraints.
Such an integrated model can provide answers to the suitable employment levels and
manufacturing levels for the manufacturing firm in question resulting in cost savings. Such
models can easily be solved by using computer software LINDO(Linear Interactive Discrete
Optimizer); sensitivity analysis can also be easily conducted by using the same software.
Keywords: Work force planning, production planning
JEL Classification: M11
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Küreselleşmeye Uyum Sağlamanın Pazarlama Stratejisine
Yansımaları
Anıl Dal Canbazoğlu1
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye menşeli bir giyim markası olan, günümüzde iç pazar dışında 17
ülkede satış yapan DeFacto’nun, 2008’de “Jean karşıtı” olarak uygulamaya başladığı
pazarlama stratejisinin 2016’da “Jean taraftarı” olarak değişimini, markanın reklamları
üzerinden inceleyerek açıklamaktır. Pazarlamanın en işlevsel araçlarından biri olan reklamlar
üzerinden anlamların nasıl yaratıldığının ve bu yolla tüketici algısı ve nihayetinde tüketici
davranışının nasıl değiştirilmeye çalışıldığının sorgulandığı bu çalışmada, markanın 2008,
2009, 2010, 2011 yılına ait 6 “Jean karşıtı” televizyon reklamı ile 2016 yılına ait “Jean çıktı”
sloganlı reklamı göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmektedir. Göstergebilim,
dilsel ya da dilsel olmayan, iletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgelerini, bu
dizgelerin yapılarını, işleyişlerini, iletişimsel işlevlerini inceleyen bilimdir. Hem yaşamı
şekillendiren hem de yansıtan bir başka deyişle hem içinde var olduğu kültürden var olan,
hem de içinde var olduğu kültürü yaratan ve yansıtan önemli bir kültürel öğe olan reklam da
bir dizgeler bütünüdür. Bu çalışma, bu dizgelerini çözümlenip anlamlandırılması, küresel ve
kültürel olguların reklam ve dolayısıyla pazarlamaya nasıl yansıdığının ortaya konması
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, yerel ve kültürel bir söylemle yola çıkan yerel bir
markanın, küresel kültüre direnç gösterememesini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, reklam
JEL Sınıflandırması: M3,M37

Effects of Globalization on the Marketing Strategies
Abstract
The purpose of this is study is exploring the alteration of the Turkish clothing brand
DeFacto’s marketing strategy from “opposing to Jean” to “fan of Jean” by the help of
advertisements of the brand. In this study how the meanings are created in advertising that is
the strongest weapon of marketing, and how this creation of meanings change the consumer
perception and ultimately change the behaviors is investigating. Semiological analyze is used
in this study. 6 “Jean opposite” TV advertisements those published in 2008, 2009, 2010, 2011
and the advertisement that is the fan of Jean that published in 2016 are analyzed. Semiology
or semiotics is the study of signs and signification, the process of attaching signified to
signifiers. The semiological approach suggests that the meaning of an ad does not float on the
surface just waiting to be internalized by the viewer, but is built up out of the ways that
different signs are organized and related to each other, both within the ad and through external
references to wider belief systems. In advertisements, the meaning is created by transferring
meaning from one system of signification with which is familiar (that calls the referent
Arş. Gör.Dr., Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Halkla İlişikiler Bölümü, MersinTürkiye, adal@mersin.edu.tr
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system), to that of the product with which is unfamiliar. Advertising is a sign system that is
already exist in the culture and also reflector of the culture that it is belong to. Because of this
study is exposing the reflection of cultural and global values in advertising and marketing is
worth.
Keywords: Marketing, advertising, semiology
JEL Classification: M3,M37
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Vergi Ödemek İnsanları Mutlu Eder Mi?
İhsan Cemil Demir 1
Özet
Vergi, devletin kişi veya kurumlardan fiskal veya ekstra fiskal amaçları gerçekleştirmek için,
mali güçlerine göre, cebren aldığı karşılıksız bedellerin ortak adıdır. İnsanların harcanabilir
gelirlerinde meydana getirdiği azalma, verginin bir başka yönünü ifade eder. Harcanabilir
gelirin vergi nedeniyle azalması, vergilere karşı ortaya çıkabilecek reaksiyonların en temel
nedeni olarak kabul edilmekle birlikte, vergi ödemenin aynı zamanda bir vatandaşlık görevi
olması, bu reaksiyonları ve rahatsızlıkları azaltabilecek bir olgudur. Bir vatandaş olarak
görevini yerine getirmiş olmak, insanları mutlu edebilecek bir durumdur. Bu çalışma, vergi
ödemekten dolayı insanların mutlu olup - olmadıklarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür.
Afyon Kocatepe Üniversitesi BAPK tarafından desteklenen bir proje kapsamında, Türkiye
genelinde (46 ilde) vergi mükellefleri ile bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket sonuçlarına
göre, Türkiye’de vergi mükelleflerinin %42,8’i vergi ödemekten dolayı mutlu olduklarını
belirtirken, %30,9’u vergi ödemenin kendilerini mutlu etmediği ifade etmişlerdir. Diğer
taraftan, ankete katılan mükelleflerin %39,4’ü vergi ödemenin kendilerini rahatsız ettiğini
ifade ederken, %33,3’ü ise vergi ödemekten rahatsız olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca
insanların vergi ödemekten dolayı ifade ettikleri mutluluk veya mutsuzluk düzeylerini
etkileyen diğer faktörler de, aynı araştırma kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, mutluluk, vergi ödevi, vergi bilinci
JEL Sınıflandırması: H20, H21, H24, H26

Does Paying Tax Make People Happy?
Abstract
Tax is the common name of the unrequited price which the state take by force to realize the
fiscal or extra fiscal purposes, from persons or institutions according to their financial power.
The reduction in people's expandable incomes represents another direction of the tax.
Decreasing in expandable income due to taxes, although it is accepted as the most basic cause
of the reactions that may arise against taxation, the fact that paying taxes is a citizen's duty at
the same time is a phenomenon that can reduce these reactions and disturbances. Being
fulfilled the duty as a citizen is a situation that can make people happy.
This study was conducted to determine whether people are happy or unhappy because of
paying taxes. We conducted a survey with taxpayers across Turkey (in 46 different cities)
under a project supported by the Afyon Kocatepe University (BAPK). According to the
survey results, 42.8% of the taxpayers in Turkey stated that they were happy to pay taxes,
while 30.9% stated that they were not happy with paying taxes. On the other hand, 39.4% of
the taxpayers expressed that they were disturbed because of paying tax, while 33.3% stated
that they were not disturbed. In addition, other factors that affect the level of happiness or
unhappiness expressed by people because of paying taxes have also been tried to determine
within the scope of the same research.
Keywords: Tax, happiness, tax duty, tax awareness
JEL Classification: H20, H21, H24, H26
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Mükellef Perspektifinden Türkiye’de Son Dönem Vergi
İndirimleri
İhsan Cemil Demir 1
Özet
Vergiler, maliye politikasının en önemli araçlarından birisi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.
Vergilerin maliye ve ekonomi politikasına yön vermek amacıyla kullanım yöntemlerinden
birisi de vergi indirimlerine gidilmesidir. Özellikle ekonomide durgunluğun baş gösterdiği
dönemlerde, vergi indirimleri politikası öncelikle akla gelen politikalardandır. Dünya
ekonomisinde ve Türkiye ekonomisinde son 10 yıldır yaşanmakta olan ekonomik problemler
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik durgunluk, hükümetleri çeşitli arayışlara sevk
etmiştir. Bu bağlamda, gerek dünyadaki finansal kriz ve gerekse kendi iç problemleri
nedeniyle son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik durgunluğun aşılması ve
ekonomik büyümeye ivme kazandırmak amacıyla bir dizi vergi indirimlerine gidilmiştir. Bu
indirimlerin ekonomik büyüme, yatırımlar, tüketim ve tasarruflar üzerindeki etkileri ilerleyen
dönemlerde ortaya çıkacaktır. Söz konusu indirimlerin en yüksek fayda sağlayacağı kesim,
kuşkusuz, aktif vergi mükellefleridir. Bu çalışma, vergi mükelleflerinin Türkiye’de son
dönem uygulanan vergi indirimleri konusundaki farkındalık düzeyini belirlemek amacıyla
yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre vergi mükelleflerinin %75’i uygulanan vergi
indirimlerinin farkında olduklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılan mükelleflerin %81,4’ü bu
indirimleri gerekli gördüğünü, %43’ü ise vergi indirimlerinin satışlarını artırdığını ifade
etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Vergi indirimleri, vergi politikası, vergi bilinci
JEL Sınıflandırması: H30, H20, H39

Recent Period Tax Reductions from the Perspective of Taxpayers
in Turkey
Abstract
Taxes are often used as one of the most important tools of fiscal policy. One of the methods
of using taxation for giving direction to the fiscal and economic policy of the tax is the tax
reductions. Especially in periods when economy is stagnant, the tax reduction policy is
primarily a politic that comes to mind. The economic problems that have been experienced in
the world economy and in the Turkish economy for the last decade and resulting the
economic stagnation have led governments to various searches. In this context, in recent years
due to the financial crisis in the world and its own internal problems, a series of tax reductions
have been made in order to accelerate economic growth and overcome economic recession in
the Turkish economy. The effects of these reductions on economic growth, investments,
consumption and savings will arise in the future. Of course, the active taxpayer is the one that
will benefit most from these discounts. This study was conducted to determine the level of
awareness of taxpayers about tax reductions recently applied in Turkey. According to the
survey results, 75% of the taxpayers stated that they are aware of the tax reductions applied.
81.4% of the taxpayers who are participated to the survey think that these reductions are
necessary and 43% think that tax reductions increase their sales.
Keywords: Tax reductions, tax policy, tax awareness
JEL Classification: H30, H20, H39
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Vergilerin Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir
Araştırma
İhsan Cemil Demir 1
Özet
Günümüz dünyasında vergi, genellikle mükelleflerin gelir, servet veya harcamalarından
alınmaktadır. Mükellefin ödediği bu vergiler, doğal olarak tasarruf miktarını azaltmakta, diğer
bir ifadeyle, mükellefin yatırıma yönlendirebileceği kaynaklarını aşındırmaktadır. Özellikle
ekonominin durgunluk yaşadığı dönemlerde, vergilerin bu etkisi daha büyük riskler ortaya
çıkarabilmektedir. Kuşkusuz, devletin vergileme gayeleri ortaya konurken, bu durumun göz
ardı edilmemesi gerekir. Vergilerin yatırımları azaltıcı bu etkisi, özellikle dolaysız vergilere
maruz kalan mükellefler tarafından hissedilebilir. Ancak dolaysız vergilerin fiyatın içine gizli
yapısı nedeniyle, vergilerin söz konusu etkilerini mükelleflerin fark etmesi, pek kolay
değildir. Ülkemizde vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisinin dolaylı vergilerden elde edildiği
gerçeğinden hareketle, Türkiye ölçeğinde vergilerin yatırım kararları üzerindeki etkilerini
belirlemek amacıyla bir anket çalışması tarafımızdan yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına
göre örneklem kitlenin %63,8’i vergilerin yatırım kararlarını bariz bir şekilde etkilediğini
ifade etmişlerdir. Bağımlı değişken olarak ele alınan bu algının şekillenmesinde etken olan
faktörleri belirlemek amacıyla, araştırma kapsamında bir dizi regresyon analizleri de
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi politikası, yatırım kararları, vergilerin etkileri
JEL Sınıflandırması: H30, H32, H21

The Effects of Taxes on Investment Decisions: An Emprical Study
Abstract
In today's world, tax is usually taken from the income, wealth or expenses of the taxpayers.
These taxes, which are paid by taxpayers, naturally reduce the amount of savings, in other
words, they erode resources that may lead to taxpayer investment. Especially during the
periods when the economy is stagnant, this effect of taxation can pose greater risks.
Undoubtedly, this should not be ignored while the state is setting the taxation objectives.
These effects of taxes, which reduce the investments, can be felt especially by taxpayers who
are exposed to direct taxation. However, it is not easy for taxpayers to recognize the tax
effects of indirect taxes because of the hidden nature of these taxes in the price. In the fact
that, approximately two-thirds of tax revenues are derived from indirect taxes, a survey was
conducted by us to determine the effects of taxes on investment decisions on the scale of
Turkey. According to the results of the research, 63.8% of the sample cases stated that the tax
decisions affect the investment decisions obviously. A number of regression analyzes have
also been carried out within the scope of the study to determine the factors that influence this
outcome, which are considered as dependent variables.
Keywords: Tax policy, investment decissions, effects of taxes
JEL Classification: H30, H32, H21
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Aile Şirketlerinde Girişimcilik Yönelimi ve Mali Büyüme
Performansı İlişkisi?
Nevzat Demir1
Özet
Yoğun rekabet ve sürekli değişim içindeki pazarlarda işletmeler açısından kritik öneme sahip
davranışların başında girişimcilik gelmektedir. Girimcilik, girişimcilerin yeni iş planlama,
kurma ve varlık yaratma işlevlerini açıklayan önemli bir süreçtir. Küresel rekabet ortamında,
çevresel değişime uyum sağlayıp başarılı olabilmek için örgüt çapında paylaşılan bir atılımcı
ve girişimci ruha ve daha yenilikçi rekabet stratejilerine sahip olmanın önemi artmaktadır.
Şirket girişimciliği çevre koşullarındaki değişimler nedeniyle ortaya çıkan fırsatların
zamanında fark edilerek yeni yatırım fikirlerinin oluşturulmasına yerel, uluslararası ve küresel
pazarlardan yeni gelir kanalları elde edilmesine, firmaların karlarını artırmasına ve
büyümelerine imkan sağlar. Kar elde etme, bağımsız olma ve kişisel tatmin sağlama isteği ile
başlayan girişimcilik süreci beraberinde yeni işletmelerin kurulması, ekonomik büyüme,
istihdam ve yeniliği getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 285 aile işletmesi ikinci ve üçüncü
kuşak jenerasyon yöneticilere yönelik girişimcilik yöneliminin mali büyüme üzerindeki
etkilerinin araştırılmasıdır. Regresyon analizi yardımıyla elde edilen sonuçlarda girişimcilik
eğilimi mali büyüme performansı üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik yönelimi, mali büyüme performansı, aile şirketi
JEL Sınıflandırması: C01, C25, L53

The Relationship between Entrepreneurial Orientation and
Financial Growth Performance in Family Business
Abstract
Entrepreneurship is at the forefront of behaviors that are critically important in terms of
businesses in intense competition and constantly changing markets. Entrepreneurship is an
important process that explains entrepreneurs' new job planning, building and asset creation
functions. In a global competitive environment, it is increasingly important to have a
breakthrough and entrepreneurial spirit and more innovative competitive strategies shared
across the organization to adapt and succeed in environmental change. Entrepreneurship
enables firms to gain profits and grow their profits by generating new revenue streams from
local, international and global markets for the creation of new investment ideas by
recognizing the opportunities arising from changes in environmental conditions in time.
Beginning with the desire to profit, to be independent and to provide personal satisfaction, the
entrepreneurship process brings together the establishment of new businesses, economic
growth, employment and innovation. The aim of this study is to investigate the effects of
entrepreneurial orientation towards 285 family business second and third generation managers
on financial growth performance. The entrepreneurial tendency in the results obtained
regression analysis has a positive effect on the financial growth performance.
Keywords: Entrepreneurial orientation, financial performance, family business
JEL Classification: C01, C25, L53
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Effects of Political and Socio-Economic Indicators on Foreign
Direct Investments: An Application of Stochastic Frontier
Analysis
Memduh Alper Demir (Corresponding Author) 1

Mustafa Bilik2

Üzeyir Aydın3

Abstract
In many studies, the factors affecting foreign direct investments are seen as economic factors
like; financial liberalization and elimination of restricts on capital flows, commodity (raw
material) costs, labor force, exchange rates, rates of taxes and subsidies etc. However, beside
the economic factors there are numerous social and political factors have effect on foreign
direct investments. In this framework, we analyze economic factors along with social and
political factors that influences on foreign direct investments. The main variables included in
the model to see the economic impacts are; investment freedom index which evaluates a
variety of restrictions that are typically imposed on investments, trade openness, real effective
exchange rate index, population in working age to see the labor force, Gross Domestic
Product, financial freedom index, business freedom index, tax burden, commodity price index
for observing global commodity costs. We also include social and political variables such as;
government integrity, judicial effectiveness, civil liberties, political culture, political
participation, electoral process and pluralism indexes. The aim of the study with these model
is to determine the impact of some political, social and economic indicators on the foreign
direct investments (positive net inward flow) of selected countries. In the empirical model to
achieve this aim, stochastic frontier analysis method is employed. In this context, with
empirical results we obtained, the potential investment in the countries, and the factors
through which this potential can be increased are addressed within the framework of foreign
direct investments.
Keywords: Stochastic frontier analysis, efficiency, foreign direct investments, political and
socio-economic indexes
JEL Classification: F21, C23, D91, G11

Research Assistant, Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics, İzmir-Turkey, alper.demir@deu.edu.tr
2 Research Assistant, Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics, İzmir-Turkey, mustafa.bilik@deu.edu.tr
3 Assistant Professor, Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics, İzmir-Turkey, uzeyir.aydin@deu.edu.tr
1

47

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts
of Globalization"

Antalya
5th -7th October 2017

Fortune 500 Sıralamasındaki Türk Havayolu Şirketlerine Ait
Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından
Değerlendirilmesi
Duygu Doğan1
Özet
Kurumsal kimlik, küreselleşen ve rekabetin arttığı turizm sektöründe, kurumların yapılarını,
kurum felsefesini ve kurum kültürünü yansıtan önemli bir unsurlar bütünüdür. Güçlü bir
kurumsal kimlik aynı zamanda kurumun iç ve dış paydaşlarının algısında kurum itibarını da
güçlendiren bir özelliktir. Ulusal ve uluslararası hava taşımacılığı firmaları, yoğun müşteri
potansiyeline dayanarak; müşteri, çalışan ve yatırımcı ilişkilerini geliştirmede kurum itibarını
destekleyici kurumsal kimlik bileşenlerini en iyi biçimde yansıtmaya ihtiyaç duymaktadırlar.
Kurumsal web siteleri, bu anlamda, kurum kimliğini geniş kitlelere yansıtan etkili bir araç
durumundadır. Bu çalışmada, 2016 yılında Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan, ulusal
veya uluslararası hava taşımacılığında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük altı havayolu
şirketinin kurumsal web siteleri incelenmektedir. Listede yer alan altı markalaşmış havayolu
şirketinin web içerikleri kurumsal kimlik bileşenleri açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal kimlik, kurumsal web siteleri, kurum itibarı, uluslararası
hava taşımacılığı
JEL Sınıflandırması: M1, M14, L93

Corporate Identity Analysis for the Corporate Websitesi of
Airline Companies in Fortune 500 Turkey
Abstract
For the globalized and competitive tourism sector, corporate identity is an important unity of
elements reflecting the structures of organizations, their corporate philosophy and corporate
culture. Strong identity reinforces the coporate reputation perceived by internal and external
stakeholders of the organisation. Domestic and international air tramsport companies, w ith
their highly demanding customer portfolios, require almost excellently reflected coporate
identity components supporting the corporate reputation so as to enhance their cutomer,
employee and investor relations. In this context, corporate websites should be accepted as a
kind of effective medium transferring those elements to larger audiences. This study analyzes
the coporate websites of six largest airline companies operating in Turkey and ranked within
Fortune 500 Turkey list. These six airline brands ranked among the largest in their sector in
Turkey are compared and evaluated for their corporate identity components revealed in the
web content.
Keywords: Corporate identity, corporate websites, corporate reputation, international air
transport
JEL Classification: M1, M14, L93
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Havayolu Şirketlerinde Güven ve Kurumsal Değerlere Genel
Bakış
Duygu Doğan 1
Özet
Misyon, vizyon, normlar ve kurumsal değerler bütünü olan kurum kültürü, kurumun iç
dinamiklerinden beslenen, çalışan ve yönetici uyumu, çalışma ortamı, kurumdaki otorite
dengesi gibi unsurlardan beslenmektedir. Hizmet sektörü açısından güven kavramı; yönetici,
çalışan, müşteri ve yatırımcı hedef kitleleri arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştiren ve
sürdürülebilirliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Güven inşa eden kurumsal değerler kurum
kültürünü güçlendirmektedir. Güvene dayalı kurum kültürünü geliştirmek isteyen kurumlarda;
çalışanların paylaşılan değerleri algılama biçimleri, kurum kültürünü vizyon ve misyonları
içinde nasıl ifade ettikleri, hangi kurumsal değerleri öne çıkararak müşterilerine hizmet
verdikleri ve kurumsal değerlerden hangilerinin müşterileri ve yatırımcıları tarafından daha
net şekilde anlaşıldığı dikkate alınmalıdır. Havayolu şirketleri açısından düşünüldüğünde;
çalışanların müşteriler olarak tanımlanabilecek yolcular ile doğrudan ve aktif iletişim
kurdukları çalışma ortamı, etik davranışları ve güven temelli kurumsal değerler kurum kültürü
içinde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada; hava taşımacılığı hizmeti veren ve sektörde en
beğenilen 20 küresel havayolu şirketinin güven temasını vizyon ve misyonlarıyla nasıl
bütünleştirdikleri ve hangi kurumsal değerleri güven yaratan unsurlar olarak tanımladıkları
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güven, kurum kültürü, kurumsal değerler, havayolu şirketleri
JEL Sınıflandırması: M1, M14, L93

An Overview of Trust and Corporate Values for Airline
Companies
Abstract
Corporate culture, which is the combination of mission, vision, norms and corporate values, is
nourished by the internal dynamics of an organization such as employee-management
integrity, workplace environment and balance of power within the organization. The concept
of trust in service sector is a significant element that improves and sustains the relationships
between different stakeholders including employees, executives, customers and investors.
Corporate values building trust also reinforce corporate culture. Organizations which are
willing to enhance trust-based corporate culture should take into account how employees
perceive shared values, how their corporate culture is defined in their mission and vision
statements, which of those are more visible in their client services and which corporate values
are more clearly understood by their investors, customers and other stakeholders. Considering
air transport companies, the environment where direct and active communication between
employees and passengers takes place, the employees’ ethical behaviors as well as their
loyalty to trust-based corporate values have started to get significant in corporate culture. In
this study, the most admired 20 global airline companies in air transport sector are studied to
identify how they integrate trust into their mission and vision statements and which of their
corporate values are reflected as the trust building components.
Keywords: Trust, corporate culture, corporate values, airline companies
JEL Classification: M1, M14, L93
1 Okutman

Dr., Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tekirdağ / Türkiye, ddogan@nku.edu.tr
49

3rd International Conference of SCF on “Economic and Social
of Globalization"

Antalya
5 th-7th October 2017

İnovasyon Hızı ve Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki
Etkisi
Hüsna Doğan (Sorumlu Yazar)1

Mesut Doğan2

Özet
Bu çalışmanın amacı inovasyon hızı ve kalitesinin firmaların operasyonel ve finansal
performans üzerindeki etkisini tespit etmektir. Ayrıca bu araştırmada firmaların rekabet
seviyeleri ve rakiplerine göre performansları karşılaştırılacaktır. Çalışma yüksek teknolojiye
sahip İstanbul, Ankara ve Antalya'da faaliyet gösteren 150 KOBİ üzerinde anket yapılmıştır.
Araştırmada Zhining Wanga ve Nianxin Wang (2012) geliştirmiş olduğu ve uluslararası
literatürde kabul edilen ve güvenirliği yüksek bir ölçek tercih edilmiştir. Bu çalışma İstanbul,
Ankara ve Antalya'da faaliyet gösteren yüksek teknolojiye sahip KOBİ'ler üzerinde bu
araştırmanın yapılmış olması sonuçların genellenebilirliği açısından son derecece önemli
bulgular ortaya koyacaktır. Bununla birlikte işletme performansını arttırmada yöneticilere ve
inovasyonun geliştirilmesi süreçlerinde yol gösterici bazı öneriler sunulacak olması da
çalışmayı önemli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon hızı, inovasyon kalitesi, firma performansı
JEL Sınıflandırması: O31, O33, L25

Impact of Innovation Speed and Quality on Firm Performance
Abstract
The aim of this study is to determine the speed and quality of innovation on the operational
and financial performance of firms. In addition, firms' competitiveness and performance will
be compared in this research. A survey was conducted on 150 SMEs operating in Istanbul,
Ankara and Antalya with high technology. In the study, Zhining Wanga and Nianxin Wang
(2012) were developed and a highly reliable scale adopted in international literature was
preferred. This study will reveal extremely important findings in terms of the generalizability
of the results of this research on high technology SMEs operating in Istanbul, Ankara and
Antalya. Nevertheless, it is important that managers give some suggestions for improving the
performance of the firm and the process of developing the innovation.
Keywords: Innovation speed, innovation quality, firm performance
JEL Classification: O31, O33, L25
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Yönetim Kurulu Yapısı İle Yönetim Kurulu Şeffaflığı Arasındaki
İlişki: BİST 10 Banka Endeksi Üzerine Bir Araştırma
Hüsna Doğan (Sorumlu Yazar)1

Mesut Doğan2

Özet
Bu araştırmanın amacı bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı
arasındaki ilişkiyi test etmektir. Yönetim kurulu yapısı olarak; yönetim kurulu büyüklüğü,
yabancı yönetim kurulu üye sayısı, kadın yönetim kurulu sayısı, bağımsız yönetim kurulu
sayısı ve ikilik (duality) kullanılmıştır. Bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri 37
sorunun varlığı ile ölçülmüştür. Söz konusu bankaların internet sitesinden, Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP) web sayfasından ve faaliyet raporlarından açıklanan veriler esas
alınarak yönetim kurulu şeffaflık skorları oluşturulmuştur. Araştırmada 2006-2015 yılları
arasında BİST 10 banka endeksinde hisse senetleri işlem gören bankaların verilerin
yararlanılmıştır. Çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. Bu araştırma Türkiye'de
bankaların yönetim kurulu şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı arasındaki ilişkiyi
inceleyen ilk araştırma olması açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulu şeffaflığı, bankalar
JEL Sınıflandırması: E59, G34

Relationship between Board Structure and Board Transparency:
A Research On the BIST 10 Bank Index
Abstract
The aim of this research is to test the relationship between the board transparency levels of the
banks and the board structure. As the board structure; board size, the number of foreign board
members, the number of female board members, the number of independent board members
and duality were used. Bank's board transparency levels were measured wi th 37 questions.
The transparency scores of the board of directors were established with the data disclosed
from the internet sites of the banks, public disclosure platform (PDP) web page and the
activity reports. In the research, data of banks listed BİST 10 bank index 2006-2015 were
used. Panel data analysis was used in the study. This research is important in Turkey as it is
the first research to examine the relationship between the board transparency levels of the
banks and the board structure.
Keywords: Board structure, board transparency, banks
JEL Classification: E59, G34
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Sermaye Dağıtımında Maksimum Kaybın Kullanılması
Ahmet Duran

1

Furkan Göktaş (Sorumlu Yazar) 2

Mehmet Gökerik3

Özet
Finansal kararlarda, uç ama olası kayıpları dikkate almak önemlidir. Stres testleri, bu tür
kayıplara neden olabilecek durumları analiz etme ve yönetme sürecinde kullanılan teknikler
bütünüdür. Bunlar yaygın olarak Riske Maruz Değer modellerinin tamamlayıcısı olarak risk
yönetiminde kullanılmaktadır. Biz buna ek olarak bunların daha aktif olarak kullanılmasının
portföy ve risk yönetiminde etkinliği artıracağına inanmaktayız. Bu nedenle bu çalışmada
stres testlerini sermaye dağıtımında kullanmak için yeni bir tasarı önereceğiz. Stres testi
olarak ise akla yatkın senaryolar kümesinde kayıp fonksiyonunun maksimumu olarak
tanımlanan Maksimum Kaybı (MK) kullanacağız. Çünkü, MK’nın stres senaryosu stres
testlerinden beklenen üç şartı da sağlar. Bunlar akla yatkın olma, büyük kayıpları ortaya
çıkarma ve risk azaltmada kullanılabilmedir. Bu çalışmada amacın Sharpe Oranını veya
eşdeğer olarak beklenen performansı artırmak olduğu, iki kısıdın ise seçilen stres testi (MK)
analizine dayandığı bir kısıtlı optimizasyon problemi oluşturulacaktır. Bu problemi adım adım
çözmek için ise yeni bir tasarı önerilecektir. Burada riskten kaçan yatırımcıların portföy
tercihi ile doğrudan ilişkili olan ikinci dereceden stokastik baskınlık (SSD) da dikkate
alınacaktır. Ama bunun MK’ya bağlı olarak oluşturulan kısıtlarla çelişme ihtimalinden dolayı
tercih edilen portföyün SSD etkin olmasında ısrar edilmeyecektir. Bu tasarının detayları,
Borsa İstanbul’a (BIST) bağlı sektör indekslerine ait gerçek veri seti kullanılarak
gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Piyasa riski, stres testleri, maksimum kayıp, stokastik baskınlık
JEL Sınıflandırması: G11, G19

Using Maximum Loss in Capital Allocation
Abstract
It is important to consider the extreme but plausible losses in financial decisions. Stress tests
are the set of techniques that are used in the process of analyzing and managing the situations
that may lead to these types of losses. They are widely used in risk management by being
complementary of the Value at Risk models. We also believe that the more active use of them
increases the efficacy of portfolio and risk management. Thus, we propose a new scheme to
use the stress tests in the capital allocation process. As a stress test, we will prefer Maximum
Loss (ML), which is defined as the supreme of the loss function on the set of plausible
scenarios. Because, the stress scenario of ML meets all the required properties for the stress
tests, which are to be plausible, severe and suggestive to risk reduction action. In this study,
we will form a constrained optimization problem where the objective is to increase the Sharpe
Ratio (SR) or equivalently expected performance and two constraints depends on the chosen
Doç. Dr. Ahmet Duran, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, İstanbulTürkiye, aduran@itu.edu.tr
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stress test (ML) analysis results. We will also propose a new scheme to solve this problem
step by step. In this scheme, we also consider second order stochastic dominance (SSD),
which is directly related to the portfolio choice of any risk averse investor. However, we will
not insist on that the chosen portfolio should be SSD efficient since it may contradict with our
constraints. We will illustrate the proposed scheme by using a data set of several sector
indices listed on the Borsa Istanbul (BIST).
Keywords: Market risk, stress tests, maximum loss, stochastic dominance
JEL Classification: G11 G19
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Küreselleşmenin KİT’lerin Ekonomideki Payına Etkisi: Gelişmiş
ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
Fehiman Eminer1
Özet
İster refah devleti ister liberal ekonomik anlayışa sahip olsun devlet, Kamu İktisadi
Teşebbüsleriyle (KİT) ekonomide yer almıştır. Küreselleşme, dünyada sınır maliyetlerinin
azalması
ve serbestleşmenin ekonomiye hakim olmasıyla rekabetin artmasını ifade
etmektedir. Bu nedenle devletin ekonomik faaliyette bulunması küreselleşmenin doğasına
uygun olmayacak ve haksız rekabet yaratacaktır. Küreselleşmenin önem kazandığı 1980’li
yıllar aynı zamanda özelleştirmenin öne çıktığı bir dönemin de başlangıcı olmuştur.
Özelleştirme küreselleşmenin en önemli enstrümanlarından biri olarak özellikle 1990’lı
yıllarda dünya genelinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin önemli ölçüde özele devredilmesini
sağlamıştır. KİT’lere yapılan en önemli eleştiri etkinliği sağlayamayarak kıt kaynakların israf
edilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu anlayışı benimseyen neoliberal politikalar
doğrultusunda KİT’ler özelleştirildikçe devletin ekonomideki payı veya üretimdeki payı da
giderek azalacak ve etkinlik sağlanarak rekabette avantaj yakalanacaktır. Bu çalışma gelişmiş
ve küreselleşmenin savunucusu olan ülkelerde KİT’lerin (devletin sahip olduğu ekonomik
kuruluşlar) ekonomideki payının 1980 sonrası nasıl değiştiğini verilerle ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Küreselleşmenin hakim olduğu yaklaşık 40 yılda özelleştirmelerle KİT’lerin
üretimdeki payı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletin büyüklüğü açısından
karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Bu analiz yapılırken KİT’lerin etkin olmadığı
argümanı da örneklerle test edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, KİT’ler, özelleştirme, devletin büyüklüğü
JEL Sınıflandırması: F62, H11, H40

The Impact of Globalization on the Economic Share of
SOE’s: A Review on Developed and Deveveloping Economies
Abstract
State has been always involved in economy with its State Owned Enterprises (SOE’s)
independently from being either social welfare or liberal state. In general globalization refers
to increasing competition with lowering border cost and higher dgree of liberalization. For
that reason the economic production of state is not accepted and if state intervenes to the
economy this will result with imperfect competition. When globalization has gain importance
around the world in 1980’s, privatization has become the leading instrument to maintain an
important volume of privatization of SOE’s after 1990’s. One of the most important critisizm
on SOE’s is the inefficiency and the waste of scarce economic resources. According to the
neoliberal policies that supports the inefficency of SMO’s, privatization will decrease the size
of state production and increase the efficiency which will result with higher competitiveness.
This study will try to analyze the impact of globalization on SOE’s in developed countries
Yrd. Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Lefke –
KKTC, feminer@eul.edu.tr
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who are the main supporter of globalization. The impact of globalization during almost last 40
years will be analyzed with comparison of data between developed and developing countries
to see the change of SOE production from the perspective of size of the government. The
argument of inefficiency of SOE’s will also be tested with examples.
Keywords: Globalization, SOE’s, privatization, size of the state
JEL Classification: F62, H11, H40
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The Impact of Globalization on Public and Private Health
Spending
Fehiman Eminer1
Abstract
Globalization is connected with neoliberal policy that highly supports less government
intervention with a strong liberal policy. Free movement of production factors for more
efficient outputs can be used to summarize the economic logic behind globalization. This
reality has re-structured the production and provision of semi-public goods and services to
decrease the quantity of production by state. Privatization used as a main source for that
purpose. Health service is one example to the semi-public services as it has positive
externality in the case of provision of the service and it has negative externality in the
opposite case. This can be used to explain the increasing health spending over time. However
reasons of increase at health spending can differ from country to country and this is not the
main problem for this study to be discussed. This study will try to analyze how globalization
has shaped the health spending distribution between private and public sectors. The study will
use comparative analyses method to conclude by choosing different income groups according
to OECD country division. Globalization resulted with a higher competition between
countries and as a result privatization and shrinking the size of the state became unavoidable.
So this study will choose some countries from different income groups to analyze if there is a
difference between more globalized and less globalized countries according to their health
spending after 1980’s. The study will also try to understand and discuss the link between
globalization and changing characteristics of health service.
Keywords: Health spending, globalization, externalities
JEL Classification: D62, F60, H51
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Demokrasi Kültürü ve Türkiye’de Anayasa Yapım Süreci
Selami Erdoğan 1
Özet
Anayasalar, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alındığı, devleti idare eden temel güçler
(yasama, yargı ve yürütme) arasındaki yetki sınırlarının belirlendiği toplumsal sözleşme
metinleridir. Anayasaları yapan güçler bu sınırların belirlenmesinde esas rolü oynayan
aktörlerdir. Bu nedenle, anayasaların kimler tarafından yapıldığı ve yapılış süreçleri çok kritik
önem taşımaktadır. Aslında, bu anayasaların demokratik olup-olmadıkları noktasında da
önemli ipucu vermektedir. Türkiye’nin siyasal tarihine bakıldığında şimdiye kadar yapılan
anayasaların (1876, 1921, 1924, 1961, 1982) büyük ölçüde askeri bürokratik elitler tarafından
hazırlandığı görülmektedir. Halbuki, demokratik bir anayasadan bahsedebilmek için bu sürece
sivil unsurlarında dahil edilmesi gerekmektedir. Demokratik süreçler sonunda hazırlanmayan
ve toplumsal bir mühendislik ürünü olan anayasaların Türkiye’ye faydalı sonuçlar getirmediği
yaşanan tecrübelerle sabittir. Bu çalışmada, yeni bir anayasa yapımı çalışmasına başlayacak
olan Türkiye’de, bu sürece demokratik toplumsal güçlerinde dahil edilmesi açısından bir
değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Demokrasinin pekişmesi, TBMM, toplumsal mühendislik,
toplum, yeni anayasa

sivil

Democratic Culture and Constitution-Making Process In
Turkey
Abstract
Constitutions guarantee fundamental rights and fredooms by using the state’s basic Powers
(legaslative, executive and judiciary) which is determined the social contract between the state
and society. These powers/organs are the actors which play the main role in constitutionmaking process and in limiting the state’s power. Therefore, it is very curicial to know who
and by what means are constitutions are made. İn fact, this let us know if they are democratic
or not as well. When looking at the political history of Turkey, the constitutions have been
made by bureaucratic and military elites. However, for a democratic constitution-making
process civil authorities should be included in the process. İt is based upon the experiences
that these constitutions that are made in an anti-democratic way as a product of social
manipulating are not favorable for Turkish State and society. In this study, it is pointed out
and examined that during the new constitution-making process civil and democratic forces
should be included in this process in question.
Keywords: Consolidation of democracy, TBMM , social engineering, civil society, new
constitution
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1990’lı Yıllarda Türkiye’de Merkez Sağ Partilerin Bunalımı
Selami Erdoğan 1

Eray Acar2

Özet
Türkiye’de gerçek anlamda çok partili siyasal hayatın başlangıcından itibaren yaklaşık elli yıl
boyunca Merkez Sağ olarak adlandırılan partilerin (DP, AP, ANAP, DYP) önemli bir yer
edindikleri görülmektedir. Bu partiler ilgili dönemin büyük bir bölümünde iktidar partisi
olarak Türkiye’yi yönetmişlerdir. Merkez sağda yer alan partiler zaman zaman askeri
darbelere maruz kalmış olsalar bile değişik isimler altında varlıklarını sürdürme yeteneğini
gösterebilmişlerdir. Ancak, 1990’lı yıllara gelindiğinde bu partilerin (ANAP; DYP) önemli
ölçüde yıprandıkları ve halk desteğini yitirmiş olduklarını görmekteyiz. Türk siyaseti
açısından bakıldığında 90’lı yıllar genelde bunalım ve istikrarsızlık yılları olarak
değerlendirilmektedir. Bu dönem merkez sağ partiler açısından bakıldığında da bir çöküş
dönemine işaret etmektedir. Sürekli oy kaybettikleri ve toplumsal desteklerini yitirdikleri
görülmektedir. Uzun yıllar boyunda ülkenin yönetiminde etkili olmuş bir anlayışın neredeyse
tamamen siyaset sahnesinden silindiği bu süreç aslında, Türk siyasal partilerinin sorunlarını
kavramamız açısından da incelenmeye değerdir. Bu çalışmada, Türkiye’de siyasal partilerin
sorunları bağlamında Merkez sağ siyasetin çöküşünün analiz yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal partiler, 1990’lı yıllar, DP dönemi, AP, ANAP, DYP, askeri
darbeler
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Akıllı Fabrika Uygulanması Kararını Etkileyen Kriterlerin
ISM&MICMAC Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Hande Erdoğan Aktan1

Nedret Tosun2

Özet
Rekabetin çok sert olduğu ve düşük miktarlarda kitlesel kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin
arttığı günümüzde işletmeler, ürünleri tüketicilere onların istedikleri zamanda ulaştırmak
gerçeği ile yüzyüzedirler. Üreticiler bu istekleri yerine getirirken de esnek ve verimli olmak,
daha az kaynak kullanmak ve daha düşük maliyetle süreçlerini yönetmek zorunda oldukları
bilincindedirler. Mevcut üretim koşullarının tüm bu taleplerle başa çıkabilmek konusunda
yetersiz olduğunun farkında olan işletmeler, üretim tesislerini birer "akıllı" fabrikaya
dönüştürmek istemektedirler. Bu çalışmanın amacı, bir işletmenin üretim tesisini akıllı bir
fabrikaya dönüştürmesi veya yeni bir akıllı fabrika kurulması kararını etkileyen kriterleri
belirlemek, kriterleri etkileme ve bağımlılık seviyelerine göre gruplamak ve aralarındaki
etkileşimleri analiz etmektir. Yorumlayıcı yapısal modelleme (ISM) ve MICMAC temelli bir
yaklaşımın önerildiği çalışmada elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir işletme
incelenmiştir. Önerilen bu model, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin
akıllı fabrika kurma karar problemlerinin çözümlerinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı fabrika, ISM, yorumlayıcı yapısal modelleme, MICMAC
JEL Sınıflandırması: C69, D20, D70, D80

Evaluation The Criteria Affecting The Decision of a Smart Factory
Implementation Using An Integrated ISM And MICMAC Approach
Abstract
When competition is very tough and demand for the mass customized but in low quantities
increases, companies face the fact that they should deliver the products and services to their
consumers at the right time and when required. While producers fulfill these requirements,
it’s crucial that they have to be flexible and efficient, have to use less resources and have to
manage their process’ at a lower cost. Companies that are aware of the fact that the current
production systems are insufficient to cope with all these needs, want to transform their
facilities into "smart" factories. The purpose of the study is to determine the criteria that affect
the decision of whether transformation of the manufacturing facility to a smart factory or to
establish a new smart factory. In the study the criteria are grouped based on their driving and
dependence powers, and the interactions between them are analyzed. In the proposed
methodology, interpretive structural modelling (ISM) and MICMAC based approach will be
used and a company operating in electronics industry will be examined. The proposed model
can be used in the solution of multi-criteria decision making problems related to smart factory
of manufacturing companies operating in different sectors.
Keywords: Smart factory, ISM, interpretive structural modelling , MICMAC
JEL Classification: C69, D20, D70, D80
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Türkiye’de Kredi Temerrüt Takasının (CDS) BİST100
Üzerindeki Etkisi: MS-VAR Yaklaşımı
Işıl Erem Ceylan1 Fatih Ceylan2 Osman Tüzün3 Ramazan Ekinci 4
Özet
2008 Küresel Finansal Krizi ülkeler için finansal risklerin kontrolünü ön plana çıkarmıştır. Bu
kapsamda ülkelerin kredi notlarının yanında ülkelerin risk primlerini ortaya koyan Kredi
Temerrüt Takası (CDS) özellikle yabancı yatırımcı için önemli bir gösterge haline gelmiştir.
Böylece hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı kararları CDS primlerine karşı daha duyarlı
hale gelmiştir. Özelikle Türkiye gibi volatil bir finansal sisteme sahip ülkelerde ihtiyaç
duyulan yabancı yatırımların CDS gibi risk primlerinden etkilenmeleri beklenmektedir. Bu
çalışmada CDS primleri ile Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST100) arasındaki doğrusal
olmayan ilişki Mart 2005–Mayıs 2017 dönem aralığı için Markov Rejim Değişim Vektör
Otoregresif (MS-VAR) modeli kullanılarak ortaya konulmuştur. Uygulama sonuçlarına göre
her iki rejimde de CDS primleri ile BİST100 arasında negatif bir ilişkinin varlığı tespit
edilmiştir. Buradan hareketle yatırımcıların yatırım kararlarını alırken CDS primlerini önemli
bir gösterge olarak kabul ettikleri söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kredi temerrüt takası (CDS), BİST100, MS-VAR
JEL Sınıflandırması: C58, E44, G10

The Effect of Credit Default Swaps (CDS) on BIST100 in
Turkey: MS-VAR Approach
Abstract
2008 Global Financial Crisis has brought financial risk control to the forefront for countries.
In this context, the Credit Default Swap (CDS), which shows the country's risk premiums as
well as the credit ratings of the countries, has become an important indicator especially for
foreign investors. Thus, investor decisions in stock markets have become more sensitive to
CDS premiums. In particular, it is expected that foreign investments needed in a country such
as Turkey having a volatile financial system may be affected from risk premiums such as
CDS. In this study; the non-linear relationship between CDS premiums and Borsa Istanbul
100 Index (BIST100) has been analyzed by using Markov Regime Switching Vector
Autoregressive (MS-VAR) model for the period of March 2005-May 2017. According to the
findings; it has been seen that there is a negative relationship between CDS premiums and
BIST100 index in both regimes. From this point of view; it is possible to say that investors
consider CDS premiums as an important indicator while taking investment decisions.
Keywords: Credit default swap (CDS), BIST100, MS-VAR
JEL Classification: C58, E44, G10
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Türkiye’nin İhracatında Uzmanlaşma ve Rekabet Edebilirlik
Düzeyi: Avrupa Birliği Piyasası-Küresel Piyasalar Karşılaştırmalı
Analizi
Birol Erkan1
Özet
İhracatının yarısına yakınını Avrupa Birliği (AB)’ne gerçekleştiren Türkiye, geçmişten
günümüze hem AB piyasasında hem de küresel piyasalarda ihracatını arttırmayı
hedeflemiştir. Buna ilaveten, her iki piyasada da ihraç edilen mallardaki rekabet gücünün
artması temel dış ticaret stratejisi olarak benimsenmiştir. Balassa ve Vollrath’ın açıklanmış
karşılaştırmalı üstünlük katsayılarının hesaplandığı bu çalışmada, Türkiye’nin; 2000-2015
yılları arasında, AB piyasasında ve küresel piyasalarda ihracat uzmanlaşma ve rekabet
edebilirlik düzeyinin karşılaştırmalı analizinin yapılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler den
elde edilen skorlar, Türkiye’nin her iki piyasada da katma değeri yüksek ürün gruplarının
ihracatında uzmanlaşamadığını göstermektedir. Bununla birlikte, yapılan analizler,
Türkiye’nin ihracat rekabet gücünün, AB piyasası ile karşılaştırıldığında, küresel piyasalarda
daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, uzmanlaşma, rekabet, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler,
Türkiye
JEL Sınıflandırması: F00, F13, F19

Specialization and Competitiveness Level in Turkey's Export:
Comparative Analysis of European Union Market-Global
Markets
Abstract
Turkey which carries out close to half of its exports to the European Union (EU) Turkey has
been aiming to increase its exports from the past to present both on the EU and global
markets. In addition, the increase of competition power in the goods exported in both markets
has been adopted as a basic foreign trade strategy. In this study where calculated comparative
advantage coefficients of Balassa and Vollrath are calculated, it is aimed to make a
comparative analysis of export specialization and competitiveness level of Turkey in the EU
market and global markets between 2000 and 2015. The scores obtained from the analyses
show that Turkey does not specialize in exports of high value added products in both markets.
However, the analyses reveal that Turkey's export competitiveness is higher in global markets
compared to the EU market.
Keywords: Export, specialization, competition, revealed comparative advantages, Turkey
JEL Classification: F00, F13, F19
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Engelli Çalışma Kültürünün Cinsiyet Bağlamında
Değerlendirilmesi
Selvi Göçmen (Sorumlu Yazar)1

Namık Hüseyinli 2

Özet
Engelli bireyler ülkemizde toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sayıları her yıl
önemli ölçüde artış gösteren bu bireylerin bir işe sahip olması ya da çalışma yaşamına katılıp
üretimde bulunması temel de insani bir haktır. Bu hak, engelli bireylerin toplumsal kazanımı,
sosyalleşmesi ve bütünleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Engellilerin çalışma
yaşamına katılımını sağlayabilmek ya da arttırabilmek adına çalışma yaşamına yönelik tutum
veya davranışlarını ortaya koyan çalışma kültürünün ve onu etkileyen faktörlerin bilinmesi
gerekmektedir. Engelli bireylerin çalışma kültürü ise cinsiyete bağlı olarak farklı faktörlerin
etkisiyle şekillenmektedir.
Bu doğrultuda hazırladığımız araştırmanın amacını engelli bireylerin çalışma kültürünün ve
cinsiyete göre çalışma kültürü farklılıklarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Nitel yöntem
kullanılan bu araştırma da Alanya bölgesinde, 40 engelli bireyle yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre engelli bayanların çalışma kültürü üzerinde daha
çok bireysel ve toplumsal faktörler etkilidir. Engelli erkeklerde ise büyük ölçüde örgütsel ve
toplumsal faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Çalışma kültürünün cinsiyet bağlamında
değerlendirilmesi engelli bireylerin çalışma yaşamına yönelik tutum veya davranışlarının daha
net ve doğru tespit edilmesini sağlayacak ve onların çalışma yaşamına yönelik farklı istek veya
beklentilerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Ancak bu takdirde engelli bireylerin çalışma
yaşamı içerisinde daha fazla yer alması mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, cinsiyet, çalışma yaşamı, engelli çalışma kültürü
JEL Sınıflandırması: J1, J14

Evaluation of Disabled Working Culture in the Context of
Gender
Abstract
Individuals with disabilities constitute an important part of society in our country. For these
individuals, whose numbers have significantly increased each year, to have a job or to produce
by participating in working life is basically a human right. This right is of great importance in
terms of social gain, socialization and integration of disabled people. In order to provide or
increase the participation of disabled people in the working life, it is necessary to know the


Bu çalışma, Selvi Göçmen’in, Yrd. Doç. Dr. Namık Hüseyinli danışmanlığında hazırladığı ve 2017 tarihinde
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tarafından kabul edilen “Çalışma Kültürü
Bağlamında Engellilik: Alanya'da Bir Uygulama, Başlıklı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezinden
uyarlanmıştır.
1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, SBE, Yönetim ve Organizasyon Programı, Alanya-Türkiye,
gocmenselvi@gmail.com.
2 Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,
Alanya-Türkiye, namik.huseyinli@alanya.edu.tr
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working culture which reveals the attitudes and behaviors towards working life and the factors
affecting it. The working culture of disabled people is shaped by different factors depending on
gender.
The aim of the research we have prepared in this direction is to determine the differences in
working culture of working people with disabilities and working culture according to gender.
In this research in which qualitative method was used, face-to-face interviews were conducted
with 40 disabled individuals in the Alanya region. According to the findings obtained,
individual and social factors are more influential on the working culture of the disabled women.
For the disabled men, it has been seen that organizational and social factors are influential.
Gender-based evaluation of the working culture will ensure that the attitudes or behaviors of
disabled people to their working life are more clearly and accurately identified and help them
identify different demands or expectations for their working life. Only under these
circumstances it is possible for disabled people to take part in the working life more.
Keywords: Disability, gender, working life, disabled working culture
JEL Classification: J1, J14
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Big Datanın Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisine Yönelik
Kavramsal Bir Çerçeve
Seçkin Gönen1

Mithat Rasgen2

Özet
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, işletme fonksiyonlarını önemli derecede etkilemiş ve
birçok faaliyet dijital ortama aktarılmıştır. Dünyadaki genel tüketim eğiliminin artışı, üretim
yöntemlerinin değişmesi ve piyasaların sanal ortamında oluşturulması, gerçekleştirilen
işlemlerden oluşan verileri büyük ölçüde arttırmış, büyük veri (big data) adı verilen yığın
verilere dönüştürmüştür. Bu verileri işlemek, yönetmek ve analiz etmek, işletmelerin karar
alma süreçlerinde ve strateji belirlemelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışmada büyük
verinin tanımı ve özellikleri açıklanmış, bileşenleri incelenmiştir. Bu çerçevede ilgili literatür
taranmış ve büyük verinin sunduğu karmaşıklıkların potansiyeli ortaya çıkartılarak
uygulamanın muhasebe üzerindeki olası katkıları ile yapılandırılmış ve yapılandırılmamış
bilgilerin muhasebe birimine neler sağlayabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Big data (büyük veri), muhasebe bilgi sistemi, karar alma
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49

A Conceptual Framework for the Impact of Big Data on
Accounting Information System

Abstract
The developments in information technology have significantly influenced business functions
and many activities have been transferred to digital media. The increase in general
consumption trends in the world, the change of production methods and the creation of
markets in the virtual environment have greatly increased the data of the transactions carried
out and transformed into stack called big data. The processing, management and analysis of
this data provide significant contributions to the decision-making processes and strategy
determinations of enterprises. In the study, the characteristics and definition of big data is
explained and the components are examined. In this framework, relevant literature was
reviewed and it has been found out that the potential contributions of the application to
accounting and the information of the structured and unstructured information can provide the
accounting unit.
Keywords: Big data, accounting information system, decision making
JEL Classification: M40, M41, M49

Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ,
seckin.gonen@deu.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, mithatrasgen@gmail.com
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Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırmanın Kullanılmasına Yönelik
Literatür Taraması
Seçkin Gönen1

Mithat Rasgen2

Özet
Oyun, en eski çağlardan beri hayatın içinde yer alan, eğlenmek için kullanılmış bir kavramdır.
Uzun zamandır varlığını koruyan oyun kavramı, teknolojik gelişmeler ile birlikte önemli
değişikliklere uğramış, bilgisayarların günlük kullanıma yönelik üretilmesi ile birlikte de
dijital ortama taşınmıştır. Son dönemlerde oyun konsollarının varlığı ve internetin
yaygınlaşması ile de oyunlar, yaş grubu gözetmeksizin çok büyük kitlelere yayılmaya
başlamıştır. Oyun, kuralları belirli olan, insanların eğlenmesini, vakit geçirmesini ve
düşünmesini sağlayan, belirli amaçları elde etmek ile sonuçlanan ve çoğu zaman öğretici
faaliyetleri içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin oyun dışına aktarılması ile
kullanıcının ilgisini ve motivasyonunu arttırarak gerçek hayattaki bir problemi çözmek için
kullanılmasına ise oyunlaştırma adı verilmektedir. Çalışmada oyunlaştırma kavramının tanımı
ve özellikleri açıklanarak ilgili literatür incelenmiş ve muhasebe eğitimde oyunlaştırmanın
uygulanabilirliği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, oyunlaştırma, literatür taraması
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49

A Literature Review for Using Gamification in Accounting
Education
Abstract
Game is a concept that has been a part of life since ancient times; and it was used to have fun.
The concept of game that preserved its existence for a long time has undergone significant
changes with technological developments and has been moved to digital media with the
production of computers for daily use. Thanks to existence of game consoles and the
widespread use of the Internet in recent years, the games have begun to spread to masses
without needing to consider age group. The game is defined as a process with certain rules,
which often leads to achievement of certain goals, which often leads to educational activities,
which allows people to have fun, spend time and think. Because it is used to solve a real life
problem by increasing user's interest and motivation by transferring them out of the game, this
process is called "gamification". In the study, the characteristics and definition of the concept
of gamification were explained and relevant literature was reviewed and applicability of
gamification in accounting education was tried to be determined.
Keywords: Accounting education, gamification, literature review
JEL Classification: M40, M41, M49
Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ,
seckin.gonen@deu.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, mithatrasgen@gmail.com
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Küreselleşen Dünya ve Dünyevileşen Küre
İbrahim Hakan Göver 1

Özet
Adına küreselleşme dediğimiz süreç, özellikle son 30 yılda içinde yaşadığımız dünyayı hiç
olmadığı kadar değiştirdi. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler, ülkeler
arasındaki sınırları ve insanlar arasındaki mesafeleri ortadan kaldırdı. Bu gelişmelere bağlı
olarak, ulus devlet ve ulus vatandaşlığı yerini global köye ve dünya vatandaşlığına bıraktı.
Kültürel farklılıklar ve kültürel zenginlikler yerine tek tip kültürlerden bahsedilir oldu. Belki
de en önemlisi küreselleşme makro ölçekte ulusları birleştirip bütünleştirirken; mikro ölçekte
bireyleri ayrıştırıp duyarsızlaştırdı. Küreselleşmenin lokomotifi olan teknoloji, bir yandan
bireylerin hayatını kolaylaştırırken diğer yandan onları kendine bağımlı kılıyor. Küresel çağda
insanlar birbirleriyle doğrudan ilişki ve iletişim kurmak yerine artık çevresini kuşatan
makineler aracılığıyla dolaylı ilişki ve iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Bu da bireylerin
yalnızlaşmasına, yabancılaşmasına ve duyarsızlaşmasına neden oluyor. Görünen o ki;
aydınlanma dönemiyle ortaya çıkan ve sanayi devrimiyle pekişen dünyevileşme olgusu
küreselleşmeyle daha da derinleşip artmakta. Bu çalışma, hızla akıp giden küreselleşme
sürecini masaya yatırmayı ve küreselleşmenin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini
dünyevileşme olgusu üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:
duyarsızlaşma

Küreselleşme,

dünyevileşme,

bireyselleşme,

yabancılaşma,

JEL Sınıflandırması: A13, A14, F69, O33

Globalizing World and Worldliness
Abstract
For the last 3 decades, the process which we call globalization has significantly changed the
World where we live in. The developments occured in the fields of communication and
transportation eliminated the distances and frontiers between people and countries. In line
with these developments, global village and global citizenship have been created and used
instead of nation states and nation citizenship respectively. Cultural differences and cultural
wealth have been replaced by uniform cultures. Probably the most important one is while the
globalization is combining and integrating the nations on macroscale, it is also separating and
desensitizating the individuals on microscale. Technology, the locomotive of globalization, is
making people’s life easier on the one hand, but it makes them dependent on itself on the
other hand. People started to establish indirect relation and communication with each other
via machines, which are encircling them, instead of establishing direct relation, and
communication. That leads to isolation, alienation and desensitization of the individuals. It
seems that the concept of worldliness, caused by the enlightenment and intensified by the
industrial revolution, is being deepened and increased by the globalization process. This study

Öğr.Gör., Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kayseri-Türkiye, hakan.gover@agu.edu.tr
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aims to investigate the process of globalization and to question the negative impacts of the
globalization on individuals via worldliness.
Keywords: Globalization, worldliness, individualism, alienation, desensitization
JEL Classification: A13, A14, F69, O33
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Mali Küreselleşmenin Türkiye'de Sosyal Harcamalar Üzerindeki
Etkisi*
Hünkar Güler1
Özet
Sosyal harcamalar; sosyal risklerin ortadan kaldırılması, sosyal ihtiyaçların düzenli ve sürekli
bir şekilde karşılanması ve sosyal içerme kapsamında asgari bir refah düzeyine ulaşılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, mali küreselleşmenin Türkiye’de kamu sosyal
harcamaları üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu araştırmaktadır. Türkiye’nin kamu sosyal
harcamaları 1990-2015 yılları için bütçenin ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırma kalemleri
toplanarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de kamu sosyal harcamalarının önemli düzeyde artış
gösterdiği gözlenmektedir. Bu sonuçlar, neoklasik iktisat temelli mali küreselleşme sürecinde
öngörülen vergi gelirleri ve kamu harcamalarının -özelde ise kamu sosyal harcamalarınınkısılacağı yaklaşımının uygulamada geçerli olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte,
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin iyileştirilmesi ve sosyal
harcamaların maliyetlerinin gözden geçirilmesi mali disiplinin sürdürülmesi açısından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kamu harcamaları, sosyal harcamalar
JEL Sınıflandırması: H53, H55, I38

The Effect of Financial Globalization on the Social Expenditures
in Turkey
Abstract
Social expenditures play a crucial role to eliminate the social risks, provide social needs
regularly and consistently, and obtain a minimum welfare for social inclusion. This paper is to
research the impact of financial globalization on the social expenditures in Turkey. Public
social expenditures in Turkey are estimated for the period of 1990-2015 by summing up the
budgetary items pertaining to social expenditures. As a result of this research, it’s observed
that social expenditures in Turkey have been considerably increased. Thus, anticipated
diminishing of tax receipts, public expenditures and also social expenditures in especial is no
longer valid during neo-classic based financial globalization. However, Turkey is crucial to
check out the expense of social expenditures and improve actuarial balance of social security
system so as to resume fiscal discipline.
Keywords: Globalization, public expenditures, social expenditures
JEL Classification: H53, H55, I38

Bu çalışma, yazarın 2010 yılında savunduğu ''Mali Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkisi:
Türkiye Örneği'' isimli yüksek lisans tezinin uygulama kısmının gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir halidir.
1 Yrd. Doç. Dr., Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, NiğdeTürkiye, gulerhunkar@ohu.edu.tr.
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Küreselleşme Sürecinde Hava Kargo ve Lojistik Sektörünün
Küresel Değişim ve Rekabet Dinamikleri
Devrim Gün1
Özet
Günümüzde pazar kavramı nitelik değiştirerek, ulusal ve uluslararası pazar kavramlarını da
içine alan küresel pazar olarak algılanmaya başlanmış ve lojistik faaliyetlerin küresel bir
boyut kazanması zorunluluğu doğmuştur. Ekonomik büyüme, teknolojideki hızlı gelişmeler
ve tedarik zinciri perspektifi gibi kavramlar küreselleşme sürecinde önemli rol oynamaktadır.
Pek çok ürün/hizmet ve işletme için küresel pazarda var olmanın temel şartı, küresel bir
dağıtım ve tedarik ağına sahip olmaktır. Lojistik sadece ekonomik kalkınmanın önemli bir
parçası değil, aynı zamanda ülkeyi küresel boyuta taşıyacak temel bir güçtür. Küresel
anlamda faaliyette bulunan işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde göstereceği bütünleşme
kritik bir başarı faktörü oluşturmaktadır. Çünkü artık sadece ürün maliyetleri değil, küresel
tedarik zincirinin sağlayacağı etkin bir dağıtım zinciri de rekabet avantajı getirmektedir.
İşletmeler rekabet avantajı kazanmak için küresel pazara yönelik ürün ve hizmetler
tasarlamalı, üretmeli ve bu hizmetlerin dağıtımını da işletmenin finansal kaynaklarını en
doğru biçimde kullanabileceği lojistik süreçlerle yapmalıdır. Bu çalışmanın amacı, küresel ve
sektörel değişim dinamiklerinin havcılık, hava kargo ve lojistik sektörüne etkilerini ortaya
koyarak; ülkemizdeki hava kargo ve lojistik sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve
geleceğe yönelik önerilerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, lojistik yönetimi, hava kargo, havacılık sektörü.
JEL Sınıflandırması: L93, L91, M31

Global Change and Competitive Dynamics of Air Cargo and
Logistics Industry Process of Globalization
Abstract
The concept of changing the nature of the market today, covering the national and
international market concepts began to be perceived as a global market. Thus, it became
necessary to gain a global dimension of logistics. Concepts such as economic growth, rapid
developments in technology and the perspective of the supply chain play an important role in
the globalization process. For many products/ services and businesses, the key requirement
for global presence is to have a global distribution and supply chain. Logistics is not only an
important part of economic development; it is also a fundamental force that will bring the
country to the global dimension. The integration of globally active businesses in supply chain
management is a critical success factor. Because not only the product costs, an efficient
distribution chain that provides the global supply chain brings a competitive advantage. To
gain competitive advantage, businesses must design and produce products and services for the
global marketplace and distribute these services through logistics processes that can use the
financial resources of the enterprise in the most accurate manner. The aim of this study is to
demonstrate the effects of global and sectoral dynamics of change on aviation, air cargo and
1

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, devrim.gun@bilgi.edu.tr
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logistics sector; to assess the current situation of the air cargo and logistics sector in our
country and to make proposals for the future.
Keywords: Globalization, logistics management, air cargo, air transportation sector
JEL Classification: L93, L91, M31
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Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumlarında Tüm
Programlarında Muhasebe Standartları Derslerinin Yeterliliğinin
Değerlendirilmesi
Meral Gündüz1

Özet
Türkiye’de 2011 yılında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanmalarının zorunlu hale
gelmesiyle birlikte tüm yüksek öğretim kurumlarında bu standartlara ilişkin derslerin ders
planları içerisinde yer alması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada; Türkiye’de Yüksek Öğretim
Kurulu devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili akademik birimlerinde önlisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora programlarında verilen muhasebe eğitimde Muhasebe Standartlarına ilişkin
derslerin belirlenmesi ve yeterliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsamını
2017 yılı itibariyle Yükseköğretim Kurulu’na bağlı 113 devlet üniversitesi, 66 vakıf
üniversitesi ve 6 vakıf meslek yüksekokulunun önlisans, fakülte, yüksek lisans ve doktora
programlarındaki Muhasebe Standartlarına ait dersler oluşturmaktadır. Bu üniversite ve vakıf
meslek yüksekokullarının önlisans programında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü,
lisans programında İşletme ve Muhasebe bölümleri, yüksek lisans ve doktora programlarında
ise Tezli-Tezsiz İşletme, Tezli-Tezsiz Muhasebe ve Finansman ve Tezli-Tezsiz MuhasebeDenetim alanlarında verilen Muhasebe Standartlarına ilişkin dersler incelenmiştir. Dersler ele
alınırken dersin adı, kredisi, zorunlu/seçmeli oluşu ve okutulduğu birimler dikkate alınmıştır.
Ancak bazı üniversitelerin web sayfalarında birimlere ve ders planlarına ulaşılamamıştır.
Çalışmanın sonucunda, devlet ve vakıf üniversitelerinde standartlara ilişkin verilen derslerin
verilen derslerin çoğunluğunun seçmeli ders olduğu, önlisans ve lisans programlarındaki
derslerin yeterli olmadığı ve derslerin çoğunun yüksek lisans ve doktora derecelerinde yer
aldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; muhasebe eğitiminin, muhasebe standartları eğitimini
içerecek şekilde yeniden yapılandırılması, ders planlarında muhasebe standartlarına ilişkin
derslere daha fazla yer verilmesi, ders sayısı ve ders saatlerinin artırılması, der slerin zorunlu
hale getirilmesi ve muhasebe standartları eğitiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Muhasebe Standartları derslerinin en az iki dönemde birbirinin devamı niteliğinde, zorunlu
dersler olacak şekilde verilmesi yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, muhasebe standartları, ders planı.
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49

Evaluation of Adequacy of Accounting Standards Courses in
All Programs in Higher Education Institutions in Turkey
Abtract
In Turkey, the application of the Turkish Accounting Standards became mandatory in 2011,
and it became necessary for all higher education institutions to take courses related to these
standards in their course plans. In In this study; It is aimed to examine the courses related to
1Yrd.Doç.Dr.,Uşak

Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü, UşakTürkiye meral.gunduz@usak.edu.tr
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Accounting Standards in the accounting education given in associate degree, undergraduate,
graduate and doctorate programs in relevant academic units of state and foundation
universities affiliated to Higher Education Council in Turkey and to evaluate their adequacy.
As of 2017, the scope of the research has been lecturing on Accounting Standards in the
associate, faculty, graduate and doctorate programs of 113 state universities, 66 foundation
universities and 6 foundation vocational schools affiliated to the Council of Higher Education.
The Accounting and Taxation Department in the associate degree program of this university
and foundation vocational colleges, Accounting and Taxation Departments in the
undergraduate program and the Accounting Standards given in the fields of Thesis and NonThesis Accounting and Finance and Thesis-Non-Thesis Accounting and Auditing in Master
and Ph.D. lessons have been examined. When the courses are handled, the course name,
credit, compulsory/elective formation and units which are taught are taken into consideration.
However, some universities have not been able to reach the units and lesson plans on the web
pages. As a result of the study, it has been determined that the majority of the courses given in
the courses related to the standards in state and foundation universities are elective courses,
the courses in associate degree and undergraduate programs are not sufficient and most of the
courses are in master and doctoral degrees. As a result; it is necessary to restructure
accounting education to include accounting standards education, giving place to accounting
standards lessons in lesson plans, increasing the number of lessons and lesson hours, making
courses compulsory and expanding accounting standards training.
Keywords: Accounting education, accounting standards, curriculum.
JELClassification: M40, M41, M49
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Üniversite Öğrencilerinin Kolayda Malları Satın Alma
Kararlarında Menşe Ülke Etkisi ve Tüketici Etnosentrizminin
Rolü: Karabük Üniversitesi Örneği
Ahmet Gürbüz1

Mehmet Gökerik (Sorumlu Yazar) 2

Furkan Göktaş3

Özet
Tüketici etnosentrizmi, yabancı menşeli ürünlerin kullanımının ve satın alımının tüketicilerin
bireysel olarak ne ölçüde uygun bulduğunu aynı zamanda ahlaki meşrutiyet içerisinde ne
türden inançların olduğu yönünde bilgi verir. Tüketici etnosentrizminin yabancı menşeli
ürünlere ikame olarak yerli ürün tercih etmesi, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamda
bireysel gelişmişlik sağlayan tüketiciler arasında belirli bazı farklılıklar gösterilebilir. Bu
farklılıklarla tüketiciler ürünün menşeini değerlendirirken, mal veya hizmet üretimi yapan o
ülkeden daha önce edindiği ürünler, ürünün ve hizmetin kalitesi, yine üretim yapan o ülke
toplumunun etnosentrik yapısı ile alakalı tüketici zihninde edindiği imaj önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri örneklem olarak alınacak ve
bu öğrencilerin Cetscale (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale) ölçeğine göre
etnosentrizm düzeyi belirlenecektir. Öğrenciler etnosentrik eğilim düzeylerine göre
sınıflandırılacak ve bu sınıflandırmalar ile bazı sosyo–demografik özellikleri arasında ilişki
olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin sık sık, marka ve fiyat farkına
önem vermeden satın aldığı, genellikle her yerde bulunabilen, dağıtım kanalları oldukça geniş
olan kolayda mallar ürün gruplarında menşe ülke etkisi belirlenecektir. Likert ölçeği
formatında elde edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz edilecek olup, menşe ülke etkisinin
ve tüketici etnosentrizminin satın alma davranışına olan etkisi belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici etnosentrizmi, menşe ülke, tüketici davranışları
JEL Sınıflandırması: M30, M31, M39

The Influence of Origin Country and Consumer Ethnocentrism
on University Students’ Purchase Decisions about Convenience
Goods: The Case of Karabuk University
Abstract
Consumer ethnocentrism provides information about how consumers perceive the use and
purchase of foreign products as individual and at the same time what kind of beliefs they have
in moral constitutionalism. Consumer ethnocentrism may show some differences among
consumers who prefer domestic products as substitutes for foreign products, and who provide
1 Prof.

Dr., Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Karabuk-Türkiye,
agurbuz@karabuk.edu.tr
2 Araş.
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Gör.,
Karabük
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individual development in socio-economic and technological context. With these differences,
while consumers are evaluating the origin of the product, the quality of the products, the
product and the service obtained before that country that produces the goods or services and
the image that the consumer mind related to the ethnocentric structure of the producing
country society is important. In this study, Karabük University Faculty of Business
Administration students will be taken as a sample and ethnocentrism level will be determined
according to the Cetscale (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale) scale of these
students. Students will be classified according to ethnocentric tendency levels and whether
there is a relationship between these classifications and some socio-demographic
characteristics will be examined. In addition, the origin country effect will be determined in
the product groups of the goods, which are often very large, with distribution channels, which
students often buy without paying attention to the brand and price difference. The data
obtained in the Likert scale format will be analyzed with the SPSS 21 program and the effect
of the country of origin and consumer ethnocentrism on the purchasing behavior will be
determined.
Keywords: Consumer ethnocentrism, origin country, consumer behaviors
JEL Classification: M30, M31, M39
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Kararsız AHP Kullanarak Stres Testlerinin Portföy Seçim
Sürecine Entegre Edilmesi
Ahmet Gürbüz 1

Furkan Göktaş (Sorumlu Yazar) 2

Mehmet Gökerik3

Özet
Stres testleri, uç ama olası kayıplara neden olabilecek durumları analiz etme ve yönetme
sürecinde kullanılan teknikler bütünüdür. Bunlar yaygın olarak Riske Maruz Değer
modellerinin tamamlayıcısı olarak risk yönetiminde kullanılmaktadır. Biz buna ek olarak
bunların daha aktif olarak kullanılmasının portföy ve risk yönetiminde etkinliği artıracağına
inanmaktayız. Bu nedenle bu çalışmada stres testlerini portföy seçim sürecine entegre etmek
için bir yöntem önereceğiz. Stres testi olarak ise akla yatkın senaryolar kümesinde kayıp
fonksiyonunun maksimumu olarak tanımlanan Maksimum Kaybı (MK) kullanacağız. Çünkü,
MK’nın stres senaryosu stres testlerinden beklenen üç şartı da sağlar. Bunlar akla yatkın
olma, büyük kayıpları ortaya çıkarma ve risk azaltmada kullanılabilmedir. Portföy seçim
sürecindeki amaçlarımız beklenen performansı maksimize etmek, MK’yı minimize etmek ve
MK’nın stres senaryosuna bağlı olarak tanımlanan çeşitlendirme düzeyini maksimize etmek
olacaktır. Buradaki portföy seçim sürecinde kısa pozisyon alma sınırı getirilecektir. Çünkü
kısa pozisyon alma finansal piyasaların çoğunda ya yasaklanmıştır ya da kısıtlanmıştır. Bu
çok amaçlı optimizasyon problemini çözmek için uzman(lar)ın bulanık değerlendirmeleri ile
başa çıkabilen kararsız AHP kullanılacaktır. Bu çalışmada ayrıca klasik kararsız AHP
algoritması, daha güvenilir sonuçlar elde etmek için revize edilecektir. Bu revizenin temelinde
ise kötümser ve iyimser sonuçların birleştirilmesinde bir olasılık modelinin kullanılması
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Portföy seçimi, stres testi, maksimum kayıp, kararsız AHP
JEL Sınıflandırması: G11 G19

Integrating Stress Tests into Portfolio Selection Process By Using
Hesitant AHP
Abstract
Stress tests are the set of techniques that are used in the process of analyzing and managing
the situations that may lead to the extreme but plausible losses. They are widely used in risk
management by being complementary of the Value at Risk models. We also believe that the
more active use of them increases the efficacy of portfolio and risk management. Thus, in this
study, we will propose a way to incorporate the stress tests into the portfolio selection
process. As a stress test, we will use Maximum Loss (ML), which is defined as the supreme
of the loss function on the set of plausible scenarios. Because, the stress scenario of ML meets
all the required properties for the stress tests, which are to be plausible, severe and suggestive
Prof. Dr. Ahmet Gürbüz, Karabük Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Karabük-Türkiye
agurbuz@karabuk.edu.tr
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to risk reduction action. In the portfolio selection process, we will have three objectives,
which are maximizing the expected performance, minimizing the ML and maximizing the
diversification level, which we define based on its stress scenario. Here, we consider that
taking short position in the assets is not allowed since it is forbidden or restricted in most of
the financial markets. To solve this constrained multi-objective optimization problem, we will
use hesitant AHP since it is capable of fuzzy judgement of the expert(s). In this study, we will
also modify the classical hesitant AHP algorithm to get more reliable results by using a
probabilistic model in combining the pessimistic and optimistic results.
Keywords: Portfolio selection, stress test, maximum loss, hesitant AHP
JEL Classification: G11 G19
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Cumhurbaşkanlığı Sistemi İle Yarı Başkanlık Sisteminin
Karşılaştırılması: Türkiye – Fransa Hükûmet Modelleri Üzerine
İnceleme
Mehmet Hatipoğlu1

Muhammet Esat Bolat2

Mustafa Tosun 3

Özet
Fransa’da 1958 yılında kabul edilen ve siyasi belirsizliğe son veren Anayasa ile yarı başkanlık
sisteminin temeli atılmıştır. Böylece bu sistemde halk doğrudan cumhurbaşkanını seçmekte ve
yine parlamentoya karşı da sorumlu bir hükümet bulunmaktadır. Bu iki başlı yönetim ilk defa
Fransa’da uygulanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında anayasa da yapılan değişikliklerle her ne
kadar anayasal açıdan başkanlık sıfatı olmasa da halkın cumhurbaşkanını doğrudan
seçmesinden dolayı yarı başkanlık sistemine yakın bir sistem söz konusudur. 2017 yılında
yapılan Anayasa değişikliği ile kabul edilen ve “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” denilen özgün bir
sistemle Türkiye yeni hükümet sistemine hukuken geçmiştir. Bu çalışmada öncelikle yarı
başkanlık sistemi ile cumhurbaşkanlığı sisteminin tanımı ve özellikleri üzerinde durulacaktır.
Yarı başkanlık sistemi ile başkanlık sisteminden farklı yönleri olan cumhurbaşkanlığı sistemi
ile Fransa yarı başkanlık sistemi karşılaştırılacak; sistemlerin eksileri artıları hükümet modeli
özelinde değerlendirilecektir. Çalışmanın somutlaşması açısından karşılaştırmalı inceleme
yöntemi benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı sistemi, Fransa yarı başkanlık sistemi, hükümet
sistemleri
JEL Sınıflandırması: H10, H11

Comparison Of The Presidency System And The Semi Presidency System:
An Investigation On Turkey - France Government Models
Abstract
The Constitution, which was adopted in France in 1958 and put an end to political
uncertainty, was laid by the foundation of the semi-presidential system. Thus, in this system,
the people choose the president directly and there is a government which is also responsible to
the parliament. This two-headed administration was first implemented in France. In our
country, with the changes made in the constitution in 2007, There is a system close to the
semi-presidential system as people elect the president directly, although there is no
constitutionally presidential title. With a unique system adopted by the constitutional changes
made in 2017 and called the "Presidency System", Turkey legally proceeded to the new
government system. This study will focus primarily on the semi-presidential system and the
Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Afyon-Türkiye,
mhatipoglu@aku.edu.tr
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definition and properties of presidential system. The presidential system, which sets a
management model with different aspects from semi-presidential system and the presidential
system and the French semi-presidential system will be compared; plus and minuses of the
systems will be assessed in the special case of the government model. A comparative survey
method has been adopted in terms of the concretizeing of the study.
Keywords: Presidential system, French semi-presidential system, government systems
JEL Classification: H10, H11
.
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Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Organizasyon Sorumluluğu
Mehmet Hatipoğlu1

Özet
6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde yer alan özen sorumluluğu kapsamındaki
adam çalıştıranın hukuki sorumluluğu bahsini, hükmün amacı çerçevesinde ve idare hukuku
boyutuyla kamu sağlık sunucularının sağlık hizmetleri açısından ele almak da oldukça
önemlidir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere idari teşkilatlanma içerisinde yer alan tüm
sağlık hizmeti sunucularının, kolektif bir çalışma disiplini içerisinde kurumlar arası ve kurum
içi organizasyon ve planlama görevleri, yerine getirmedikleri takdirde ise idari sorumlulukları
bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bireysel cezai ve hukuki sorumluluklar yanında genel
anlamda çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olamamasından kaynaklı
idari bir sorumluluk da vardır. Örneğin hastalıkların teşhis ve tedavisindeki süre
planlamalarının iyi yapılamaması, aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilememesi,
sağlık sunucusu kuruluşların tesis güvenliğini sağlayamamaları, kişisel verilerin
korunamaması, uygun araç ve gereçlerin temin edilememesi, fiziksel koşulların sağlık
hizmetlerinde yüksek verim alma konusundaki yetersizlikleri, beşeri tıbbi ürünler ve ilaçların
güvenliğinin sağlanamaması, iletişimin ve bilgilendirmenin eksikliği, talimatlandırma ve
görevlendirmelerdeki aksaklıklar, sağlık bilişim sistemlerindeki sorunlar, çalışanını seçerken,
işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken ki özensizlik vb. gibi olumsuz
faaliyetler objektif, genel bir kusur yaratmaktadır. Organizasyon sorumluluğunu gerektiren bu
tür faaliyetlerin de idare hukuku açısından ele alınarak idari tedbirler üretilmesi, sağlık
kuruluşlarındaki hizmetlerden doğan zarar riskini minimize edecektir. Elbette ki bu bağlamda
idarenin planlama ve organizasyon sorumluluğunun bir hizmet kusuru olarak ortaya
çıkmasında nedensellik bağı, hukukilik açısından çok önemlidir. Bu aşamada da teknik
tespitler sorumluluğun yüklenmesinde belirleyici olacaktır. Bahsetmiş olduğumuz idare
hukuku açısından organizasyon sorumluluğunun, sağlık hizmetlerini uygulama esnasındaki
bir süreci ilgilendirdiği ve doğrudan sonuçla ilgili olmadığı da unutulmamalıdır. Sonuç olarak
çalışmamızda, organizasyon sorumluluğunun idare hukukuyla olan ilişkisi, idarenin
organizasyon sorumluluğu kapsamında sorumluluğa sebebiyet veren olumsuz faaliyetlerinin
neler olduğu, bu eksikliklerin idareye nedensellik bağı ile yüklenmesi konusundaki tartışmalar
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Organizasyon sorumluluğu, idare, hizmet kusuru, sağlık hizmetleri
JEL Sınıflandırması: K10
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Organizational Responsibility of Administration In Health
Services
Abstract
The subject of employer liability within the scope of care liability in Article 66 (6098) of the
Law of Obligations, is also very important for the administrative services of public health
providers with administative law dimension. All the health service providers in the
administrative organization, especially the Ministry of Health, have inter-organizational and
in-house organization and planning tasks in collective work discipline. If the administrators
do not fulfill these duties, they have administrative responsibilities. In addition to individual
criminal and civil liability in health services, there is also an administrative liability for not
being able to prevent harm related to the working order. Some negative actions of
administration such as, failure to time planning about diagnosis and treatment of diseases, non
fulfillment the disclosure requirement, not being able to provide facility security by healthcare
provider organizations, not being able to protect personal data, absence of suitable tool s and
equipment, physical conditions incompetencies to get high efficiency in health care, nonavailability to safety of human medicinal products and medicines, lack of communication and
information, administrative disruptions in appointments, problems in health information
systems, negligence of supervision is creating an objective and general negligence. Providing
administrative measures to such activities, which require organizational responsibility, will
minimize the risk of damages arising from services in health institutions. Of course, in this
context, the relation of causality is very important in identification of the responsibility of
planning and organization. At this stage, technical determinations will be determinative in
decentralisation. It should be remembered that the organizational responsibility is concerned
with a process during the implementation of health services and not directly related to the
outcome. In conclusion, our study will focus on the relationship of organizational
responsibility with administrative law, what are the negative activities that cause liability
within the scope of organizational responsibility, and discussions about the relation of
causality and decentralisation.
Keywords: Organizational responsibility, administration, health service, neglect of duty
JEL Classification: K10
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Danıştay Kararları Işığında İdarenin Adsız Düzenleyici
İşlemlerinin Uygulanma Kriterleri ve Sorunlar
Mehmet Hatipoğlu1
Özet
İdare, idari fonksiyonlarını idari işlemleri vasıtasıyla yerine getirmektedir. Anayasada
zikredilmeyen ve adsız düzenleyici işlemler olarak nitelendirilen genelge, sirküler, talimat,
tebliğ, yönerge, uygulama esasları gibi işlemler de idarenin kişiler üzerinde önemli tasarruflar
icra ettiği idari işlemlerdendir. Bu tür genel, soyut kurallar ihtiva eden ve düzenleyici niteliği
olan işlemlerin hangi alanlarda ve ne tür konular için uygulanabileceği sorunu, hukuk devleti,
kanunilik, belirlilik, öngörülebilirlik ilkeleri açısından tartışılmaya değerdir. Adsız
düzenleyici işlemlerin işlevleri bakımından tüzüklerden, yönetmeliklerden ne tür
farklılıklarının olduğu, normlar hiyerarşisindeki yeri iyi tespit edilmelidir. İdarenin herhangi
bir konuda birel ya da düzenleyici bir işlem tesis etmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması
açısından da son derece önemlidir. Zira sınırları net bir şekilde tespit edilemezse idare
yukarıda bahsedilen işlemleri ile aslında yetkisi olmayan konularda kolaylıkla düzenlemeler
yaparak, yasallık konusundaki hukuki belirliliği ortadan kaldırabilir. Kural koyma yetkisi,
yetkinin dayanağı ve sınırları esas alındığında bu tür işlemler, doktrinde tartışıldığı gibi
Danıştay kararlarına da her zaman konu olmuşlardır. İdari teşkilatlanma içerisindeki merkez
ve yerel tüm idarelerin, asli düzenleme yetkisinin hangi norm ile yerine getirileceğini iyi
bilmeleri gerekir. Aksi takdirde yapılan işlemler, yargı kararları ile ortadan
kaldırılabilmektedir. Sonuç olarak çalışmamızda, hem Danıştay kararları hem de bu konu
hakkında doktrinde oluşan hâkim kanaatler dikkate alınarak adsız düzenleyici işlemlerin
uygulama kriterleri, normlar hiyerarşisinin genel özellikleri ile birlikte incelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adsız düzenleyici işlemler, danıştay, öngörülebilirlik, idari işlem,
düzenleme yetkisi
JEL Sınıflandırması: K23

Practise Criteria And Problems Of Unnamed Administrative
Regulatory Transactions In Consideration Of Turkish Council Of
State Decisions
Abstract
The Administration carries out its administrative functions through administrative procedures
and transactions. Public mandates, circular, regulations, notices, instructions which are not
mentioned in the Constitution and which are regarded as unnamed regulatory transactions, are
also administrative acts in which the person performs significant savings on the persons. The
question of in what areas and what kind of issues these general and abstract rules and
regulatory qualifications can be applied is worth discussing in terms of rule of law,
lawfulness, certainty, predictability. The differences between the unnamed regulatory acts, the
Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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regulations, the guidelines, and the norms hierarchy should be well established. Establishing
individual or regulatory action on any issue is also of utmost importance for the protection of
fundamental rights and freedoms. If the boundaries can not be clearly defined, the
administration can remove the legal certainty by making the arrangements with the abovementioned acts, in fact, unauthorized matters. When it comes to the authority to issue rules,
basis of competence and its boundaries, such acts have always been the subject of discussions
in the doctrine as well as in decisions of the Council of State. All central and local
administrations in the administrative organization must be well informed of the norm to be
fulfilled by the principal regulatory authority. Otherwise, the administrative acts can be
removed with the judicial decisions. In conclusion, we will try to explain the application
criteria of unnamed regulatory procedures and transactions together with the general
characteristics of the hierarchy of norms, taking into consideration both the decisions of the
Council of State and the judges' opinions in the doctrine on this issue.
Keywords: Unnamed administrative regulatory transactions, council of state, predictability,
administrative transaction, power to regulate
JEL Classification: K23
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Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Farkındalıkları
Namık Hüseyinli (Sorumlu Yazar) 1

Selvi Göçmen2

Davud Nasibov3

Özet
Engelli bireylerin diğer sağlıklı bireyler gibi toplum yaşamında var olabilmesi, daha refah bir
hayat sürebilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılabilmesi için ülkemizde onlara çeşitli hak ve
hizmetler sunulmaktadır. Ancak engelli bireyler bu hak ve hizmetlerden yararlandıkları
takdirde yaşam kaliteleri ve toplumsal hayata katılımları yüksek olacaktır. Bu bakımdan
engellilerin hak ve hizmetlerden gerekli ölçüde yararlanması onların hak veya hizmetlere
yönelik farkındalıklarıyla yakından ilişkilidir.
Bu araştırmanın amacını engelli bireylerin sahip olduğu haklara veya hizmetlere ilişkin
farkındalıklarının belirlenmesi ve söz konusu hak ve hizmetlerden ne ölçüde yararlandıklarının
tespit edilmesi oluşturmaktadır. Nitel yöntem kullanılan bu araştırma Alanya bölgesinde
gerçekleştirilmiş ve engelli bireylerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerde
görüşme gerçekleştirilen engelli bireylerin büyük çoğunluğunun yararlanabilecekleri hak veya
hizmetlerden haberdar olmadıkları görülmüştür. Engellilerin bir kısmı ise farkındalığa sahip
olmasına rağmen ya kısmen yararlanabilmekte ya da çeşitli nedenlerle onlara sunulan hak veya
hizmetlerden yararlanmak istememektedirler.
Anahtar Kelimeler: Engelliler, engelli hakları, farkındalık, alanya’da engelliler
JEL Sınıflandırması: J1, J14

Awareness of Disabled Individuals about Their Rights
Abstract
In order for disabled people to be able to exist in society like other healthy individuals, to live
a more prosperous life and to increase the quality of life, various rights and services are
provided to them in our country. Only when the disabled individuals benefit from these rights
and services, their quality of life and participation in social life will be high. In this respect,
their sufficiently benefiting from the rights and services is closely related to their awareness of
their rights or services.
The purpose of this research is to determine disabled individuals’ awarenesses of their rights or
services and to determine to what extent they benefit from these rights and services. This
research in which qualitative method was used was conducted in Alanya region and face to face
interviews were conducted with the disabled individuals. In the obtained information, it has
been observed that the majority of disabled individuals who were interviewed have no
Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,
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awareness of the rights or services they can benefit from. Although some of the disabled
individuals have awareness, they either benefit partly or do not want to benefit from the rights
or services offered to them for a variety of reasons.
Keywords: Disabled individuals, disability rights, awareness, disabilities in Alanya
JEL Classification: J1, J14
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Türkiye Basketbol Liglerinin Rekabet Yapısı ve Spor Endüstrisi
İle İlişkisi
Oğuz Kara (Sorumlu Yazar) 1 Mensur Pehlivan2 Kadir Tiryaki 3 M.Ali Bayhan4

Özet
Spor ekonomisi günümüzde büyük bir gelişim ve büyüme göstermektedir. Spor endüstrisinin
gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, yeni spor işletmelerinin spor pazarına girmesi, sportif
ürünlerin üretilmesi, spor dallarında sporcu sayınının hızla artması, sporun insan yaşamında
daha fazla yer bulması ve spor müsbakalarına yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonların
artması endüstrinin önemli bir ekonomik büyüklük haline gelmesini sağlamıştır. Spor
etkinliklerine yönelik artan talep, işletmelerin spor ürünlerine yönelmelerine ve sporun
işletme faaliyetlerinde kullanılmasına neden olmuştur. Pazarın oldukça hızlı büyüyor
olduğunu gören işletmeler, daha ticari şekilde düşünmeye başlamışlar ve spor ürünlerini
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre çıkarmaya veya uyarlamaya başlamışlardır. Bunun
sonucunda da sponsorluk veya lisans anlaşmaları gibi önemli ekonomik aktiveteler daha fazla
uygulanır olmuştur. Spor endüstrisinin gelişimi diğer yandan yeni istihdam olanakları
sağlamış, ürün ve hizmet çeşitlenmesini arttırmış, sportif alanın yanı sıra ürün ve hizmet
sunumunda rakabeti arttırmıştır. Kitle iletişim araçlarıyla spor, kitlesel Pazar payını daha da
arttırmıştır. Spor endüstrisindeki bu gelişmelere paralel olarak spor ekonomisi bilim dalı
olarak gelişme göstermektedir. Spor ekonomisi, spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet)
üretilmesi ve tüketilmesi sürecindeki ilişkileri inceleyen Spor bilimlerinde anabilim dalı
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor kulüpleri, bir yandan harcamalarını karşılamak
amacıyla, diğer yandan ise yapacakları yatırımlara kaynak olması ve ekonomik güç kazanmak
güdüsü ile şirketleşme yoluyla ticari faaliyetlerini sürdürmektedirler. İlgili sektörde bir çok
kulübün olması rekabeti de beraberinde getirmekte, bu ise kulüplerin pazarlama stratejilerini
geliştirerek uygulamalarına neden olmaktadır. Endüstriyel çeşitliliği ve katma değer yaratımı
fazla olan en önemli spor dallarının birisi de basketboldur. Basketbol, dünyanın her yerinde
her seviyedeki milyonlarca insanın oynadığı ve ya seyirci olarak izlediği popüler bir spor
dalıdır. Basketbol 1936 yılında Berlin' de yapılan Olimpiyatlara resmi oyun olarak dahil
edilmesiyle kitlesel ve ticari değeri yüksek bir spor haline gelmiştir. Türkiye’de 1913 yılında
ilk basketbol şubesi Fenerbahçe'de açılmıştır. Basketbol Milli Takımı 1934 yılında kurulmuş,
1959 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu resmen kurulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye
Basketbol liglerinde faaliyet gösteren klüplerin 2014 - 2015 ve 2016 sezonları için rekabet
düzeyleri araştırılmıştır. Basketbol Süper Liginin yanı sıra iki alt lig olan Türkiye Basketbol
1. Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi (iki grup) incelemeye dahil edilerek alt ve üst liglerde
rekabet ortamının gelişimi yıllar itibariyle kıyaslanmıştır. Basketbol liglerinde alt liglerden
üst liglere çıkıldıkça rekabet ortamının artıp artmadığı (bozulup/bozulmadığı) ve yıllar
itibariyle rekabet düzeyinin değişip değişmediği belirlenmiştir. Basketbol liglerinin piyasa
yapısı ve rakebet düzeyleri yoğunlaşma endeksleri ile belirlenmiştir. Yoğunlaşma endeksleri
yoğunlaşma düzeyini nicel olarak belirleyen endekslerdir. Yoğunlaşma kavramı, bir piyasada
var olan yapının ne ölçüde rekabete açık olduğunun göstergesi olarak sıkça kullanılan bir
Yrd.Doç.Dr., Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, oguzkara@duzce.edu.tr
Arş.Gör. Düzce Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, mensurpehlivan@duzce.edu.tr
3 Arş.Gör. Düzce Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, kadirtiryaki@duzce.edu.tr
4 Öğr.Grv., Düzce Üniversitesi, Gölyaka M.Y.O, malibayhanqduzce.edu.tr
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yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada “m” firmalı yoğunlaşma endeksi (CR-4
ve CR-8) ve Herfindahl Hirschman Endeksi (HHI) hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. HHI
basitçe hesaplanabilme ve doğrudan sektör paylarını dikkate alan bir endeks olması sebebiyle,
diğer yoğunlaşma göstergelerine de baz teşkil etmektedir. HHI bir piyasada faaliyet gösteren
“m” adet spor klübünün topladığı puanların toplam puanlara oranınlarının kareleri
toplamından oluşmaktadır. HHI en fazla 10.000 değerini almaktadır. Bu endeks sıfıra
yaklaştıkça rekabetçi bir piayasa yapısı 10.000 değerine yaklaştıkça ise tekelci bir yapının
olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu endeks 0-199 ise tam rekabet, 200-999 ise zayıf
oligopol, 1.000-1.799 arasında ise kuvvetli oligopol, 1.800-10.000 arasında ise tekelci piyasa
yapısını göstermektedir. Çalışma sonuçları inceleğinde, Süper Lig takımları arasında CR-4
yoğunlaşma endeksi skorları 2014, 2015 ve 2016 sezonları için sırasıyla 0,29 – 0,27 ve 0.29
olarak hesaplanmıştır. HHI sonuçlarına göre ise ilgili yıllarda sırasıyla 221 – 193 ve 212
olarak hesaplanmıştır. Türkiye Basketbol 1. Ligi CR-4 yoğunlaşma endeksi skorları 2014,
2015 ve 2016 sezonları için sırasıyla 0,25- 0,25 ve 0,25 olarak hesaplanmıştır. HHI
sonuçlarına göre ise ilgili yıllarda sırasıyla 163 – 165 - 168 olarak hesaplanmıştır. Son olarak
Türkiye Basketbol 2. Ligi CR-4 yoğunlaşma endeksi skorları 2016 sezonları için sırasıyla A
Grubu için 0,37 B grubu için 0,39 ; HHI sonuçlarına göre ise A Grubu için 362 ve B grubu
için 401 olarak hesaplanmıştır. Yoğunlaşma endeksleri sonuçları bir bütün olarak
değerlendirildiğinde Basketbol Ligleri tüm katagorilerde zayıf oligopolcü bir piyasa yapısına
sahiptir. Türkiye Basketbol 2. Liginden Türkiye Basketbol 1. Ligine geçildikçe rekabet
kısmen artmakta ise de en üst lig olan Türkiye Basketbol Süper liginde yeniden rekabet
düzeyi (endeks skorları) bozulmaktadır. Genel olarak alt liglerde de üst liglerde de benzer bir
rekabet düzeyi hakim olup bu rekabet düzeyi yıllar itibariyle değişmemektedir. Spor
endüstrisindeki hızlı gelişime rağmen sektörel iyileşme, takımların rekabet düzeylerine
yansımadığı anlaşılmaktadır. Bunun temel nedeninin incelenen liglerdeki basketbol
klüplerinin bir kısmının belediye takımları olmasından, bu takımların spor tesislerinin yetersiz
olması seyirciyi tribune çekememesi, kendi marka değerlerini oluşturmaması, firma ve
şirketlerle sponsorluk anlaşmalarının yeterli düzeyde olmaması ve takımların yeteri kadar
gelir elde edememsinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler, Spor endüstrisi, basketbol ligi, yoğunlaşma endeksi, piyasa yapısı
JEL Sınıflandırması: L22, L60, Z20, Z21

Competitive Structure of Turkish Basketball Leagues and
Relationship with Sport Industry
Abstract
In this study, the levels of competition for the 2014-2017 seasons of the clubs operating in
Turkish Basketball leagues are investigated. In addition to the Basketball Super Lig, the
Turkish Basketball 1st League and the Turkish Basketball 2nd League (two groups), which
are two lower leagues, are included in the review. By computing competition levels in the
upper and lower leagues, it is compared over the years whether the level of competition is
changed (deteriorate / not deteriorate) as rising from the lower leagues to the upper leagues
The market structure and competition levels of basketball leagues are determined by the
methodology of concentration indices. The most commonly used in the literatür "n" firm
concentration index CR4 and Herfindahl Hirschman Index (HHI) calculation methods are
used. According to the analysis results, among the Super League teams the CR-4
concentration index scores are calculated as 0.29, 0.27, 0.29 and 0.30 for the 2014, 2015,
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2016 and 2017 seasons respectively. According to HHI results, it is calculated as 221, 193,
212 and 229 respectively in the related years. The Turkish Basketball 1st League CR-4
concentration index scores are calculated as 0.25, 0.25, 0.25 and 0.26 for the 2014, 2015,
2016 and 2017 seasons respectively. According to HHI results, it is calculated as 221, 165,
168 and 178 respectively in the related years. Finally, the Turkish Basketball 2nd League CR4
concentration index scores for 2014, 2015, 2016 and 2017 season are 0.25, 0.25, 0.37 and
0.47 for Group A, 0.39 and 0.44 for Group B; according to HHI results, 362, 165, 362 and
554 for Group A and 401, 496 for Group B are calculated. When the results of the
concentration indices are considered as a whole, the Basketball Leagues have a weak
oligopolistic market structure in all the categories. As passing from Turkish Basketball 2nd
League to Turkish Basketball 1st League competition partially increase, but the competition
level (index scores) in the top league Turkish Basketball Super League deteriorate. In general,
the lower leagues have a similar level of competition in the upper leagues and it is seen this
level of competition does not change over the years. Despite the rapid development in the
sport industry, it is understood that the sectoral improvement does not reflect the competition
levels of the teams.
Keywords, Sports industry, basketball league, concentration index, market structure
JEL Classification: L22, L60, Z20, Z21
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bilgiyi Geliştirmede
Yaşadıkları Sorunlar: Karabük İli Örneği
Metin Kılıç (Sorumlu Yazar)1

Meltem Ece Çokmutlu2

Özet
Muhasebeciler konusunda uzman kişiler olarak işletme faaliyetlerinin uygun bir şekilde
raporlanmasından sorumludurlar. Ancak teknolojik ve hukuksal değişimler başta olmak üzere
birçok farklı etken muhasebecinin mesleğini gerçekleştirirken bilgi ihtiyacını arttırmaktadır.
Bu durum aslında mesleğin durağan değil dinamik bir meslek olduğunu da göstermekte ve
muhasebecileri mesleklerini yerine getirirken sürekli bilgi arayışına itmekte, kendilerini
geliştirme zorunluğuna / isteğine yönlendirmektedir. Bu aşamada muhasebeci doğru ve
güvenilir bilgiye nereden nasıl ulaşacağı önem kazanmaktadır. Çünkü bilgi kaynağının
güvenirliği ve zamanlılığı mesleği icra eden muhasebecilerinde doğru işlemleri zamanında
tam olarak yerine getirmesinde önemli bir etken olacağı bilinmektedir. Bu çalışma, Karabük
ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının hangi kaynaklardan hangi konularda
bilgi edindiklerini, bilgi edinememe durumu varsa nedenlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan anketin ilk bölümü demografik özellikleri içeren
sorulardan; ikinci bölümü ise muhasebe meslek mensuplarının mesleki bilgiyi nasıl
geliştirdiklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşturulmuş, sonuçları SPSS paket programı
aracılığıyla değerlendirilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe bilgisi, muhasebe mesleği, bilgi araçları
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49

Accountants’ Problems for Developing the Professional
Knowledge: Karabuk Province Example
Abstract
As experts of their fields, the accountants are responsible for reporting business activities
properly. However, various factors, especially technological and legal evolutions, extend the
need of information while maintaining their profession. This situation indicates that
accounting profession is not a static but a dynamic one. It also enforces them continually to
seek information while they are performing their job and lead them to the necessity/obligation
of developing themselves professionally. At this point, how and where the accountants reach
accurate and reliable information come into prominence. Since the reliability and timeliness
of the information is known to be an important factor in timely execution of the correct
transactions while the accountants performing their professions. This study aims at
determining which topics do the accountants work in Karabük want to reach and which
sources do they use, and the reasons of their inability to obtain information. The first part of
the questionnaire prepared for this purpose consists of questions with demographic
1 Yrd.Doç.Dr.,

Karabük Üniversitesi,
metinkilic@karabuk.edu.tr
2 Arş.Gör.,
Karabük
Üniversitesi,
meltemece06@karabuk.edu.tr
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characteristics. The second part is composed of the questions to determine how Professional
accountants develop Professional information and the results are interpreted through SPSS.
Keywords: Accounting information, accounting profession, information tools
JEL Classification: M40, M41, M49
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Mali Küreselleşme Sürecinde OECD Ülkelerinde Gelir
Dağılımının Düzeltilmesinde Uygulanan Vergi Politikalarının
Değerlendirilmesi
Erkan Kılıçer 1

İmren Peker2

Özet
Mali küreselleşmenin iktisadi ve sosyal etkileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde
gözlenmekte ve bu süreçte gelirin yeniden dağılımı önemli ölçüde etkilenmektedir. Mali
küreselleşme, bir taraftan vergi politikası ve araçlarını etkilerken diğer taraftan da gelirin
yeniden dağılımını etkilemektedir. Türk vergi sisteminin temelini dolaylı vergiler ve ücretliler
üzerinden tahsil edilen gelir vergisi oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik katkıları dikkate
alındığında dolaylı ve dolaysız vergilerin payı yakınsanma göstermektedir. Bununla birlikte,
asgari geçim indiriminin, özellikle evli ve çocuklu ailelerde, gelir vergisinin yükünü aldığı
gözlenmektedir. OECD ülkelerinin homojen bir yapıda olmadığı ve vergi sistemlerinin farklı
özellikler taşıdığı dikkate alındığında gelirin yeniden dağılımı noktasında farklı vergisel
tedbirlerin karşılaştırılmasına imkan tanımaktadır. Çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinden yararlanarak mali
küreselleşme sürecinde Türkiye ve OECD ülkelerinde gelir dağılımını ölçmekte ve vergisel
tedbirlerin (vergi harcamaları) gelirin yeniden dağılımı üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu
araştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mali küreselleşme, gelir dağılımı, vergi politikaları.
JEL Sınıflandırması: F69, D31, H21

Evaluating the Tax Policy in Turkey and OECD Countries During
Financial Glabalization to Improve Redistrubition of Income
Abstract
The economic and social effects of financial globalization are observed on developed and
developing countries and the redistribution of income is significantly affected in this process.
Financial globalization on the one hand affects tax policy and instruments, on the other hand
it affects the redistribution of income. Indirect taxes and wage taxes constitute basis of the
Turkish tax system. When social security contributions are taken into consideration, the share
of direct and indirect taxes has been converging. Nevertheless, it is observed that the
minimum living allowance takes the burden of income tax especially for married with
children. Due to different structure and characteristic of tax systems in OECD countries, we
compare different tax measures for redistribution of income. The study measures
redistribution of income in Turkey and OECD countries during financial globalization by
using data from the Turkish Statistical Institute (TÜİK) and the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) and examines the impact of tax measures (tax
expenditures) in terms of the redistribution of income.
Keywords: Financial globalization, distribution of income, tax policies.
JEL Classification: F69, D31, H21
1
2

Araş. Gör. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, erkankilicer@ohu.edu.tr.
Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, imren.peker@istanbul.edu.tr.
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21.Yüzyılın Küresel Sorunlarına Kapsayıcı Bir Bakış
İsmail Kitapcı 1
Özet
Küresel dünyanın ortak sorunları olduğu kadar ülkelerin birtakım sosyal, ekonomik siyasal ve
demografik farklılıklarından kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Bu nedenle küreselleşme
süreci ortak sorunların varlığından hareket ettiği gibi aynı zamanda her bölgenin kendi iç
dinamiklerini de göz önünde bulundurmak durumundadır. Aynı zamanda tüm ülkeler kendi
gerçekliğinin yanı sıra küresel gerçekliği de dikkate almak zorundadır. Küresel gerçekleri
görmezden gelmekten ziyade; bunlarla yüzleşmek ve küreselleşmeden kaynaklanan sorunlara
çözüm getirme yeteneğinin geliştirilmesi yerküreyi daha yaşanabilir bir yer haline getirebilir.
Bu çalışmada 21. yüzyılın önemli küresel sorunları analiz edilirken küresel sorunlara karşı nasıl
bir bakış açısı getirilmesi gerektiği de sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, küresel sorunlar, küresel devlet
JEL Sınıflandırması: F01, Q01, Q54

An Inclusive Perspective on Global Issues of 21st Century
Abstract
As well as the global problems of the global world, there are also problems arising from some
social, economic, political and demographic differences of the countries. For this reason
globalization process moves from the existence of common problems, it also has to take into
account the internal dynamics of each region. At the same time, all countries have to take into
account the global reality as well as their reality. Developing the ability to confront global
realities and to solve problems arising from globalization can make the earth a more livable
place instead of ignoring the global reality. In this study, it is questioned what kind of
perspective should be brought against the global problems while analyzing the important global
problems of the 21st century.
Keywords: Globalization, global problems, global state
JEL Classification: F01, Q01, Q54

Yrd. Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Denizli -Türkiye,
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Kudüs İli İçerisinde Faaliyet Göstermekte Olan Küçük
İşletmelere Yönelik Bir Çalışma
Ali Köstepen1
Özet
Kasım 1917 yılında Osmanlı yönetiminin çekilmesiyle, İngiliz mandası altına giren Filistin
topraklarında, 1948 senesinde Birleşmiş Milletlerin kararıyla İsrail resmi bir şekilde kurulmuş
oldu. Esasında Filistin topraklarında bir Yahudi Devleti kurulma düşüncesi 19. yy sularında
alınmıştı. 1948 senesinde toplam 46 ailenin yerleştirilmesiyle başlayan süreç, günümüze
gelindiğinde ciddi bir şekilde ilerlediği görülmektedir. 1948 senesinde Filistin topraklarında
yaklaşık 680 bin Yahudi yerleşimcinin toplandığı bilinmektedir. Aynı tarihte Filistin
topraklarında yaklaşık 1.200.000 Filistinli’nin yaşadığı bilinmektedir. Yahudi
yerleşimcilerinin 1948 yılından itibaren hızlı bir şekilde arttığı ve günümüzde yaklaşık beş
milyon Yahudi yerleşimcinin Filistin topraklarında ikamet ettiği istatistiklerde görülmektedir.
Günümüzde ise Filistinlilerin yaklaşık 12 milyonluk bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir.
1948 yılından bu yana Filistin topraklarında tespit edilen rakamlara göre 98752 Filistinlinin
katledildiği bilinmektedir. 1948 tarihinden bu yana Yahudilerin, Filistin topraklarını daha
fazla işgal ettiği söylenebilir. Günümüzde Yahudi işgalcilerin, Filistin topraklarında baskı ve
zulme devam etmektedir. Askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve akla gelebilecek bir çok
alanda bu baskı gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, Kudüs il sınırları içerisinde faaliyet
göstermekte olan Filistinli Küçük İşletmelerin yaşadığı maddi ve maddi olmayan baskılar ele
alınmıştır. Çalışma, Kudüs’te faaliyet gösteren 13 işletmenin gözlem yapmak ve 4 işletmeci
ile mülakat gerçekleştirme suretiyle gerçekleştirilmiştir. Turistlerin dahi zaman zaman Asker
kıyafetli Yahudi işgalciler tarafından psikolojik baskı altına alındığının gözlemlendiği Kudüs
il sınırlarında, yerli Filistinli İşletmelerin ciddi bir baskı ve eziyet altında ticari faaliyet
yürüttüğü tespit edilmiştir.Yapılan gözlem ve yüz yüze görüşme sonrası sonuç olarak;
Filistinli Yerli İşletmeciler; ağır vergi sorumluluğu altında ezildikleri, yersiz ve zamansız
taciz amaçlı su ve elektrik kesintilerine maruz kaldıkları, çöplerinin toplatılmadığı, tadilat
işlerinin yapılmasına izin verilmediği, asker kıyafetli Yahudi işgalcilerin yıldırma (mobing)
uygulamaları sonucu ticari faaliyetlerinin azalması gibi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu
durumun çözüme kavuşturulabilmesi için; uluslararası örgütlerin Yahudi işgalcilere yönelik
tedbir önlemleri alması, Birleşmiş Milletler ve Nato gibi uluslararası politik örgütlerin İsrail
Devleti’ne karşı ekonomik ve askeri yaptırımlar kararı alması, Filistin Halkı’na yönelik
uluslararası kredi kuruluşlarının kredileriyle fonlanması ve yardım hareketlerinin
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Filistin, küçük işletmeler, işgal
JEL Sınıflandırması: M10, M11

A Study on Small Businesses in the City of Jerusalem
Abstract
Israel was officially established in 1948 under the rule of the United Nations in the Palestine
territories, being the British mandate after the withdrawal of the Ottoman government in
Araş. Gör., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir –
Türkiye, alikostepen35@gmail.com
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November 1917. In fact, the idea of establishing a Jewish state in the Palestinian territories
was taken in the late 19th century. It has been observed that the process started in 1948 with
the replacement of 46 families progressed dramatically until today. It is known that in 1948
about 680,000 Jewish settlers were gathered in the Palestinian territories where about
1,200,000 Palestanians were living at the same time span. It is seen in the statistics that
Jewish settlers have increased rapidly since 1948 and around 5 million Jewish settlers reside
in the Palestinian territories today, whereas, Palestinians have only a population of about 12
million.According to records, it is known that 98,752 Palestinians have been massacred in the
Palestinian territories since 1948. It can be said that since 1948, Jews have occupied
Palestinian lands more and more. Today, oppression and persecution of Jewish invaders in the
Palestinian territories continues. This pressure takes place in the areas of military, economi c,
social, cultural and in many other areas. In this study, tangible and intangible pressures of the
Palestinian Small Businesses operating in the Jerusalem provincial borders were discussed.
The study was conducted by the observation of 13 enterprise being operated in Jerusalem and
conducting interviews with 4 entrepreneur running business in Jerusalem. It has been found
that local Palestinian Businesses conduct business under severe pressure and torture in the
territory of Jerusalem, where even tourists are sometimes observed to be psychologically
oppressed by Jewish occupants wearing military uniforms. As a result of observations and
face-to-face interviews, Palestinian Local Businessmen have been found being suffered
problems such as being suppressed under heavy tax liability, being subjected to improper and
untimely water and electricity interruptions for harassment, their garbage not being collected,
refurbishment not being allowed along with being mobbed by Jewish occupiers in military
uniforms resulting in degradation of their commercial activities. In order to resolve this
situation It has been proposed that the international organizations should take action against
Jewish invaders, international political organizations such as the United Nations and NATO
should decide on economic and military sanctions against the State of Israel, international
credit institutions and aid operations should be encouraged for funding of the Palestinian
people.
Keywords: Palestine, small business, occupation
JEL Classification: M10, M11
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FETÖ – PDY Kapsamında Türkiye’de Yaşanan Olayların Sivil
Toplum Kuruluşlarına Etkisi: İzmir İli Örneği
Ali Köstepen1
Özet
Bireylerin en hassas oldukları eğitim ve din alanlarında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 1977
yılında İzmir’de kurulan Fetullahçı Terör Örgütü, kısa zamanda Türkiye ve Dünya genelinde
faaliyet gösterir hale gelmiştir. Özellikle 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra başlayan
olaylarla gerçek yüzünü ortaya koyan FETÖ, en son planını 15 Temmuz’da ortaya koymuş ve
251 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şehit olmasına ve yaklaşık 2500 bireyin gazi olmasına
sebep olmuştur. İnsanlardan himmet adı altında kurdukları sivil toplum kuruluşlarına para
toplayarak finansal destek sağlamaktaydılar. Elde edilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık
50 milyar dolarlık bir yapıya sahip olan bu örgüt, bireylerin eğitim ve din alanındaki saf ve
temiz duygularını istismar ederek maddi ve maddi olmayan unsurlarla sömürmüştür.
Günümüzde ise, faaliyet göstermekte olan birçok sivil toplum kuruluşu, yaşanan bu
olaylardan etkilenmiş olduğu söylenebilir. Gerek güven konusunda gerek gönüllü bulma
konusunda ve gerekse finansman açısından etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada,
İzmir ili içerisinde faaliyet göstermekte olan ve hakkında FETÖ – PDY kapsamında herhangi
bir soruşturma bulunmayan 6 sivil toplum kuruluşu başkanı ile yüz yüze görüşme
gerçekleştirilerek, FETÖ – PDY kapsamında Türkiye’de yaşanan olayların etkileyip,
etkilemediği sorulmuştur. Sonuç olarak, FETÖ – PDY kapsamında yaşanan olayların, sivil
toplum kuruluşları üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu, vatandaşların sivil toplum
kuruluşlarına duydukları güven oranında bir azalma meydana getirdiği özellikle dini faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ve finansman konularında ciddi sıkıntılar
yaşamaya başladığı görülmüştür. Bu olumsuz etkilere karşı; sivil toplum kuruluşlarının
kendilerini kurumsal anlamda doğru, şeffaf ve tutarlı bir şekilde ifade etmesi, sosyolojik
açıdan yaşanan bu travmatik olay sonrasında, sivil toplum kuruluşlarının zaman içerisinde
faaliyetlerini aksatmadan sebat etmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: FETÖ-PDY, STK, gönüllülük
JEL Sınıflandırması: M11, M12

The Impact of Events in Turkey in Civil Society
Organizations, in the framework of FETÖ - PDY: The Exapmple
of the Province of Izmir
Abstract
The terrorist organization Fetullahci, which was founded in Izmir in 1977, claiming to be
active in the fields of education and religion in which individuals are more sensitive, has
become active in Turkey and the world at a time short. In particular, with the events that
began after 17 to 25 December 2013, FETÖ revealed its true face, and on July 15, revealed its
latest plan, causing 251 Turkish nationals to become martyrs and nearly 2,500 individuals by
becoming veterans. By collecting money through non-governmental organizations under the
Araş. Gör., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir –
Türkiye, alikostepen35@gmail.com
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name "himmet" they have ensured financial support. According to the unofficial data we
have, this organization, which has a structure of $ 50 billion, uses the pure feelings of
individuals in the field of education and religion and uses them with material and nonmaterial elements. Nowadays it can be said that many active non-governmental organizations
are affected by these events. In the aspect of trust as well as in terms of volunteerism and
funding, the impact of the event has been observed. In this survey face-to-face interviews
have been conducted with 6 non-governmental organizations operating in Izmir province and
who were not involved in any investigation within the FETO-PDY field and were asked if
they were affected by events in Turkey within FETO - PDY. As a result, it has been seen that
incidents taking place within the FETF-PDY have negatively impacted NGOs and that NGOs,
especially religious ones, which citizens have experienced a decline in the level of the trust
towards NGO trust and they are experiencing serious difficulties in voluntary and funding
issues. Against these negative effects; it is proposed that non-governmental organizations
express themselves in a correct, transparent and sustainable manner in the institutional sense
and that NGOs continue their activities over time after this traumatic event.
Keyword: FETÖ-PDY, STK, volunteerism
JEL Classification: M11, M12
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurum Felsefesinin Üye
Kazanımına Etkileri: Prizren İli Örneği
Ali Köstepen1

Nezih Metin Özmutaf2

Özet
Kamu ve özel sektörün dışında üçüncü sektör olarak literatürde yer alan sivil toplum
kuruluşları, çevreden spora, hukuktan eğitime, hayvan haklarından el işçiliğine kadar akla
gelebilecek her alanda faaliyet yürütmektedirler. Sivil toplum kuruluşları, içinde bulundukları
toplumun yaşam kalitesini geliştirmek, daha yaşanılır bir dünya oluşturmak, bireylerin ve
canlıların haklarını korumak adına bir çok konuya değinmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının
faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı bir çok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi
gönüllülerdir. Gönüllüler, bir amaç ve hedef doğrultusunda bir sivil toplum kuruluşunda
görev alan kimselerdir. Araştırmanın temel amacı, Sivil toplum kurulularında kurum
felsefesinin Sivil toplum kuruluşlarının üye kazanımına etkisine yönelik olarak temel faktörler
açısından üye (yönetici ve yönetici olmayan) algılarının belirlenmesidir. Bu konuda
hazırlanan anket formu Nisan 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında Kosova’nın Prizren ilinde 7
STK kapsamında 28 STK üyesine (7 yönetici ve 21 düz üye) uygulanmıştır. STK’larda kurum
felsefesinin “stratejik boyut, yöneltme, iç paydaş ve takım çalışmaları, bütüncüllük ve dış
paydaş” faktörlerinin her biri açısından üye kazanımına ileri düzeyde etki bulanacağı
belirlenmiştir. Her bir faktör arasında orta ve ortaya yakın düzeyde pozitif yönde doğrusal
ilişki bulunduğu saptanmıştır. Kurum felsefesinin faaliyet kalitesini etkilemesinin, katılımcı
demokrasiyi desteklemesinin ve tüm süreçlerde uyulmasının her zaman ve genellikle
görüldüğü; STK’ların kurum felsefesine yeterli önemi vermelerinin ise her zaman ve
genellikle görüldüğü ancak %30’a yakın bir oranda hiç görülmediği de belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: STK, kurum felsefesi, üye kazanımı
JEL Sınıflandırması: M11, M12

The Effects of Institutional Philosophy of Non-Governmental
Organizations: The Case of Prizren
Abstract
Non-governmental organizations (NGOs) have been active actors in environmental issues,
sportive activities, animal rights, handcrafts, etc. as the third sector alongside public and
private sectors. NGOs deal with variety of issues in order to ameliorate standards of living in
the society and to constitute a livable world, and to save the rights of all kind of living
organisms. There are a lot of factors used by NGOs while realizing their missions and
activities. Among these factors, voluntarism is the most important one. Volunteers are the
persons who non-obligatorily take varieties of roles within the NGOs. The main aim of this
Araş. Gör., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir –
Türkiye, alikostepen35@gmail.com
2 Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir –
Türkiye, neih.metin.ozmutaf@ikc.edu.tr
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study is to determine the member (either administrator or non-administrator) perception in
order to pinpoint the effects of institutional philosophy on the ability of NGOs in terms of
attracting and recruiting new members. To this respect, a survey form is conducted via 28
NGO-members (7 administrator and 21 ordinary members) from 7 different NGOs in the
Prizren City of Kosova, in April-May 2017. It is determined that all the factors like “strategic
dimension, direction, internal team activities, wholism and external stakeholder” have
meaningful effects on the process of acquisitioning new members. There is moderate positive
relationship among the factors. It is always experienced that institutional philosophy affects
the quality of activity, supports the participatory democracy, and adapting whole processes;
while 30% of NGOs do not attribute importance to institutional philosophy.
Keywords: NGO, institutional philosophy, acquisition of member
JEL Classification: M11, M12
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Institutional Tailored Approach of Enterprise Risk Management
to Organizational Personality as Global Trend in Aviation
Business Management and Strategy
Ayşe Küçük Yılmaz1

Mevlüt Üzülmez (corresponding author) 2

Abstract
Organizational personality is one of the key issue in global business agenda. This study aims
to contribute to current research on enterprise risk management implementation which is
tailored according to both organizational personality and system as global trend in business
management and strategy. Research has been focused presenting organizational behavior and
cultural side of risk management. We have determined a gap about enterprise risk
management in especially business literature in aviation management and strategy. There is
no detailed project about how leading companies have implemented enterprise risk
management systems. And currently limited information exists about what their results have
been. This research presents considerable samples of the implementation of Enterprise Risk
Management (ERM) from aviation with organizational behavior and culture based approach.
The goal of this research is to present the experiences of the companies that best implement
risk management according to their organizational personality. Qualitative research approach
was used in order to reach the detailed data, to understand the relevant experiences of the
high-level practitioners, and to fully and accurately understand the point of view qualitative
research is described as an action research using observation and interview methods. The
findings demonstrate that to get success in enterprise risk management, it should be settled in
throughout of the organization; embedded organizational culture and even organizational
personality. This research may contribute both global management and strategy literature and
also business managers in their decision-making process.
Keywords: Organizational personality, risk management, airport terminal management,
sustainability management, organizational culture, corporate performance
JEL Classification: L93, R41, L98

1 Assoc.

Prof. Dr., Anadolu University, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Aviation Management
Department, Eskişehir/Türkiye, akucukyilmaz@anadolu.edu.tr
2 Arş. Gör., Erciyes University, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Aviation Management Department,
Kayseri/Turkey, mevlutuzulmez@erciyes.edu.tr
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Engelli Kadınların Çalışma Hayatına Katılımının Önündeki
Engeller: Alanya Örneği 
Davud Nasibov (Sorumlu Yazar) 1

Namık Hüseyinli 2

Özet
Geçmişten günümüze kadar hem engelinden hem de cinsiyetinden dolayı toplum dışına itilen
engelli kadınların çalışma hayatına katılımı büyük önem taşımaktadır. Genellikle çifte
ayrımcılıkla karşılaşan engelli kadınlara kendini ispat edebileceği ve beceriler ini ortaya
koyabileceği bir çalışma ortamı sağlanması ve onlara karşı sergilenen olumsuz tutum ve
davranışların ortadan kaldırılması bir gerekliliktir.
Bu çalışma engelli kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Alanya bölgesinde yaşayan engelli kadınlarla yüz
yüze görüşmeler gerçekleştirilerek nitel yöntem aracılığıyla bilgi toplanmıştır. Elde edilen
bulgularla görüşme gerçekleştirilen kişilerin büyük bir çoğunluğunun öğrenim düzeylerinin
oldukça düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca bulgular engelli kadınlar için ailenin desteğinin,
tutumunun, eş ve çocuk sorumluluğunun önem taşıdığını ve bu faktörlerin her birinin engelli
kadınların çalışma hayatına katılımının önünde birer engel oluşturduğunu göstermektedir. Bu
engellerin aşılmasıyla birlikte engelli kadınların çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer alması
sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, kadın engelli, çalışma yaşamına katılım
JEL Sınıflandırması: J1, J14

Obstacles to Participation in Working Life of Disabled Women:
The Case of Alanya
Abstract
Participation of disabled women, who have been ostracized due to both their disability and
gender from past to the present, to working life is of great importance. It is a necessity to provide
a working environment where disabled women who face with double discrimination can prove
themselves and demonstrate their skills and to remove the negative attitudes and attitudes
exhibited against them.
This study was conducted to determine the obstacles to the participation of disabled women in
working life. In the survey, face to face interviews were carried out with disabled women living


Bu çalışma, Davud Nasibov’un, Yrd. Doç. Dr. Namık Hüseyinli danışmanlığında hazırladığı ve 2017 tarihinde
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tarafından kabul edilen “Çalışma Hayatında
Engelli Kadın Olmak: Alanya Örneği“, Başlıklı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezinden uyarlanmıştır.
1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, SBE, Yönetim ve Organizasyon Programı, Alanya-Türkiye,
davudnasibov@mail.ru.
2 Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,
Alanya-Türkiye, namik.huseyinli@alanya.edu.tr
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in Alanya region and the information was collected through qualitative method. The obtained
findings show that the vast majority of the interviewees have a low level of education and that
family support, their attitude, spouse and child responsibility are important for disabled women,
and that each of these factors constitute a barrier to the participation of disabled women in
working life. By overcoming these obstacles, it will be ensured that women with disabilities
can take part in the working life in greater measure.
Keywords: Disability, disabled women, participation in working life
JEL Classification: J1, J14
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İngiltere KDV Sistemi Türkiye için Örnek Olabilir mi? İngiltere
KDV Sisteminin Pozitif Analizi ve Türkiye için Normatif Öneriler
Hakkı Odabaş1
Özet
KDV bugün birçok ülkenin, özellikle de AB ülkelerinin, önemli vergilerinden biridir. Ülkeler
arası KDV vergi sistemlerine bakıldığında, sistemlerin birbirlerine çok benzediği, ancak
oranlar, istisnalar ve farklı uygulamalar açısından farklılaştıkları görülmektedir. Bu çalışma ,
son günlerde Türkiye gündemine gelmiş İngiltere KDV sistemin pozitif analizi ve Türkiye
için ortaya konulabilecek normatif öneriler üzerinedir.
Anahtar Kelimeler: KDV, İngiltere KDV sistemi, Türkiye KDV sistemi
JEL Sınıflandırması: H20, H25, K34

Can the UK VAT System be an Example for Turkey? Positive
Analysis of UK VAT System and Normative Recommendations
for Turkey
Abstract
VAT is one of the most important taxes in many countries today, especially in EU countries.
When we look at the inter-country VAT tax systems, it is seen that the systems are very
similar to each other but differ in terms of rates, exceptions and different applications. This
study is about the positive analysis of the UK VAT system that has recently come to Turkey's
agenda and the normative proposals that can be put forward for Turkey.
Keywords: VAT, United Kingdom VAT system, Turkey VAT system
JEL Classification: H20, H25, K34

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye.
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Ücretin Vergilendirilmesi: Türkiye ve Almanya Gelir Vergisi
Karşılaştırması
Hakkı Odabaş1

Gökhan Hotan2

Özet
Ücret, bir emek karşılığında işverenden elde edilen geliri ifade eder. Emek zihinsel ve/veya
bedensel olabilir. İnsanın bedensel ve zihinsel emeğinin karşılığı olarak elde ettiği gelir, para
olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaatler de olabilir. Bu çalışmada ücret
gelirinin vergilendirilmesi, Türkiye ve Almanya gelir vergisi uygulamaları bağlamında
karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve hangi ülkenin ücret geliri elde edenler açısından daha
avantajlı oldukları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ücretin vergilendirilmesi, Türkiye gelir vergisi sistemi, Almanya gelir
vergisi sistemi
JEL Sınıflandırması: H20, H24

Taxation of Wage: The Comparison of Income Taxes in Turkey
and Germany
Abstract
The wage refers to the income earned by the employer for a labor. Labor can be mental and/or
bodily. The income that human beings gain as compensation for their physical and mental
labor may be as money, goods as well as benefits that can be represented by money. In this
study, taxation of wage income will be examined comparatively in terms of income tax
applications in Turkey and Germany, and it will be tried to show which country is more
advantageous in terms of wage earners.
Keywords: Taxation of wages, Turkey income tax system, Germany income tax system
JEL Classification: H20, H24

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye.
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2 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Vergi Müfettişi.
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Relation between Air Transport and Foreign Direct Investments:
The Case of Lower Silesia Region in Poland
Łukasz Olipra 1
Abstract
The article tries to analyze relation between air transport and foreign direct investments, and
particularly the significance of the proximity of airport and air transport connections for
attraction of FDI to the region. Analysis is based on results of the survey carried out in foreign
companies located in the Lower Silesia region in South-West Poland. The aim of the article is
an attempt to answer the question what impact on decisions regarding the location of foreign
direct investments in the region of Lower Silesia and the creation of jobs by the companies
with foreign capital has the accessibility to the air transport services, considered mainly as the
proximity of Wroclaw Airport. Factors and determinants of foreign direct investments’
decisions and theoretical aspects connected with the issue of impact of the accessibility to the
air transport services on the investment location decisions have been described first. Then,
original data collected in the survey carried out in 2013 among 75 foreign companies in
Lower Silesia have been presented and analyzed. The author tries to verify in this article the
research hypothesis that the proximity of Wroclaw Airport and air transport links from the
airport are a significant factor taken into consideration by foreign investors while taking
decision regarding the location of investment in Lower Silesia.
Keywords: Air transport, foreign direct investments, location factors, airport, region
JEL Classification: F21, L93, R11, R30, R40
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Küreselleşme Sürecinin Etkilerinin Mali Teşviklerle İlişkisi
Nezahat Önal Atay1
Özet
Dünya ülkeleri arasındaki sınırları ortadan kaldırarak ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal
ilişkilerin serbestçe kurulmasına ortam sağlayan küreselleşme, 1980’li yıllardan sonra hız
kazanmıştır. Küreselleşmeyle ülkeler arasındaki bölgesel birleşme eğilimleri uluslararası
kurum ve kuruluşları (DTÖ, AB, OECD vb.) ortaya çıkmıştır. Çeşitli vergilerden muafiyet,
istisna gibi veya ödemenin ertelenmesi; taksitlendirilmesi vs. şeklinde karşımız çıkan devlet
tarafından sunulan teşviklerin küreselleşme sürecinin etkileriyle olan ilişkisi
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme süreci, mali teşvikler, vergi rekabeti
JEL Sınıflandırması: F21, H53, O10

The Effects of the Globalization Process on Financial Incentives
Abstract
Globalization, which has provided the environment for the free establishment of economic,
political, social and social relations by lifting the borders between the world countries, has
gained momentum since the 1980s. Regional integration tendencies between countries with
globalization have emerged from international institutions and organizations (WHO, EU,
OECD etc.). Exemption from various taxes, such as an exception or postponement of
payment; installment etc. the relationship between the incentives offered by the state and the
effects of the globalization process will be evaluated.
Keywords: Globalization process, financial incentives, tax competition
JEL Classification: F21, H53, O10
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Havayolu Yolcu Taşımacılığında Yenilikçilik: Türk Havayolları Pegasus Havayolları İncelemesi
Vahap Önen 1
Özet
Bu çalışmanın amacı havayolu yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren, iş modelleri ve
stratejileri farklı olan Türk Havayolları ile Pegasus’un yenilikçilik düzeylerinin belirlenerek,
firmaların yenilikçiliği arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi ve
demografik özellikler açısından firma yenilikçiliğinin değişip değişmediğinin belirlenmesidir.
Çalışmada firma yenilikçiliğini ölçmek üzere (Desphande vd., 1993) ve (Bosco vd., 2013)
tarafından geliştirilen yenilikçilik ölçekleri uyarlanarak bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek
kullanıma uygun olma açısından açıklayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizlerine tabi
tutulmuştur. Analiz sonucunda, iki boyutlu olarak kullanıma hazır halen ölçekte, her
firmanın ortalama yenilikçilik düzeyleri belirlenmiştir. Havayolu firmaları arasında
yenilikçilik açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlenmesine yönelik yapılan
bağımlı “t” testi sonucunda firmaların yenilikçilikleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir
farkın olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, çalışma durumu, eğitim seviyesi ve gelir
özellikleri açısından yapılan bağımsız “t” testleri ve tek yönlü “varyans” analizleri
neticelerine göre de söz konusu demografik özellikler yönünden firma yenilikçiliklerinin
istatiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, havayolları, rekabet, strateji, ulaştırma.
JEL Sınıflandırması : M31, 030

Innovativeness in the Airline Passenger Transportation: Turkish Airlines Pegasus Airlines Analysis

Abstract
The purpose of this study is to determine innovativeness levels of Turkish Airlines and
Pegasus whose business models and strategies are different from each other, to identify
whether there are significant differences between these companies and to assess if the
company’s innovativeness has changed in terms of demographic traits. So as to evaluate the
company’s innovativeness level, a scale has been set, adapting the innovation scales
developed by (Desphande vd., 1993) and (Bosco vd., 2013). The scale is processed to
explanatory factor analyses and reliability with respect to be convenient usage. As a result of
the analyses, each company’s, whose innovativeness scale is currently prompt as two
dimensions, the average of innovativeness levels are identified. It has been found that there is
a statistically significant difference between firms' innovations as a result of the dependent "t"
test conducted to determine whether there is a significant difference in terms of
Yrd.Doç.Dr.,Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi, İstanbulTürkiye, vahap.onen@okan.edu.tr,
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innovativeness between airlines. In terms of gender, age, working status, level of education
and income traits’ independent "t" tests and one way ANOVA results, it has been determined
statistically significant differences in firms' innovations due to their demographic traits.
Keywords: Innovativeness, airlines, competition, innovation, strategy, transportation
JEL Classification: M31, O30
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Türkiye’de Tarım Sektörünün Vergilendirilmesi ve Gelişimi
Öznur Özel1

Penbe Bulut2

Özet
Tarım, geçmişten günümüze kadar diğer sektörler içerisinde büyük bir paya sahiptir. Bundan
dolayı tarım sektörünün vergilerle arasındaki ilişkisi açıklanacaktır. Öncesinde ise tarım
sektörünün kavramı, yapısı,genel özellikleri ve durumu değerlendirilecektir.devamında ise
Osmanlı’dan başlamak üzere Türkiye’de tarım sektörünün vergilendirilmesinin tarihçesi
verilecektir. Buradan hareketle 1997 öncesi ve sonrası tarım sektörünün vergilendirilmesi
şeklinde sınıflandırılacaktır.Bu sınıflandırmanın amacı, öncesi ve sonrası dönemlerin
karşılaştırılmasıdır. 4369 Sayılı Kanunda yeni düzenlemelere yer verilecektir. Bu kanun
dışında kalan diğer vergi Kanunlarını da dolaysız ve dolaylı vergi olarak gruplandırılacaktır.
Türkiye 2001 yılında Avrupa Birliği ile imzaladığı Katılım Ortaklığı Belgesi ile aday ülke
olmuştur. Türkiye aday ülke olduktan sonra müzakerelerde yer alan başlıkları yapması
istenmiştir. Bu başlıkların içinde adı geçen tarımla ilgili konu ise Ortak Tarım Politikalarına
uyum sürecidir. Bu politika ile Türkiye’deki tarım sektöründe önemli gelişmeler meydana
gelecektir. Son bölümde ise Türkiye ile Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasındaki
gelişmeler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, vergilendirme, tarım, Türkiye
JEL Sınıflandırması: H20, S18, Q10

Taxation and Development of Agricultural Sector in Turkey
Abstract
Agriculture has a large share in other sectors, from past to present day. Therefore the
relationship between the agricultural sector and the tax will be explained. In the beginning,
the concept, structure, general characteristics and situation of the agricultural sector will be
evaluated. The history of the taxation of the agricultural sector in Turkey will be given in
order to start from the Ottoman Empire. From here it will be classified as taxation of the
agricultural sector before and after 1997. The purpose of this classification is to compare the
pre- and post-periods. New regulations will be included in the Law No. 4369. Other tax laws
outside this law will also be grouped as direct and indirect tax. Turkey became a candidate
country with the Accession Partnership Document signed with the European Union in 2001.
After Turkey became a candidate country, it was asked to make headings in the negotiations.
The issue related to agriculture mentioned in these headings is the harmonization process with
the Common Agricultural Policies. With this policy, significant developments will take place
in the agricultural sector in Turkey. In the last part, the developments in Turkey and European
Union's Common Agricultural Policy will be discussed.
Keywords: Taxation, taxation, agriculture, Turkey
JEL Classification: H20, S18, Q10
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BİST 30’da Yer Alan Bankaların Pazarlama İletişiminde Twitter
Kullanımının Analizi
Hicran Özgüner Kılıç1
Özet
Pazar yapısının her geçen gün alanının genişlemesi ve değişim göstermesi tüketici profilinin
de farklılaşmasına etken olmuştur. İşletmeler değişen tüketici beklentilerini karşılayabilmek
adına sayısız ürün ve hizmet hakkında mesajlar sunmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde
tüketiciyle etkin iletişim kurabilmek ve olumlu firma imajı yaratabilmek önemlidir. İşletmeler
pazarlama iletişimi faaliyetleri ile ürün/hizmetleri hakkında hedef kitlelerine yoğun bilgi
aktarımı imkânı bulmakta, aynı zamanda da tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik elde
ettikleri bilgiler doğrultusunda mesajlarını revize edebilmektedirler. Geleneksel iletişim
araçlarının yanı sıra özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren ortaya çıkan sosyal ağ
siteleri hayatın her alanına dâhil olmaya başlamış ve iletişimi kolaylaştıran araçlardan biri
haline gelmiştir. İşletmeler tarafından da tüketiciyle interaktif iletişimin sağlanabildiği bir
mecra haline dönüşmüştür. Çalışmanın amacı; BİST 30’da yer alan bankaların pazarlama
iletişim çabalarında twitter mecrasını kullanımı analiz edilmiştir. Bu çerçevede çalışmada
BİST 30’da yer alan bankaların 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki twetleri
incelenmiş, sınıflandırılmış, karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama iletişimi, BİST 30, Twitter, bankacılık
JEL Sınıflandırması: M31, M39, G21

Analyzing of Twitter Usage in Marketing Communication of
Banks Coated in BIST 30
Abstract
Day by day expanding and changing in the field of market structure has also been a factor of
consumer profile differentiation. In behalf of meeting consumers’ expectations, businesses
present messages about numerous products and services. Efficient communication with
consumers and positive image making are crucial in marketing activities. Businesses find
opportunity to transfer intense information about related products and services to their target
group with marketing communications activities. At the same time, they could revise the
messages in the direction of information gathered from consumers’ requests and needs. Along
with traditional communication methods, social web sites which existed since especially the
beginning of 2000s get involved in all fields of life and became one of the instruments that
makes life easier. The social web sites were transformed to a channel which provide
interactive communication with consumers by businesses. The purpose of the study is to
analyse Twitter usage of banks coated in BIST 30 while maintaining market communication.
In this context, tweets of banks coated in BIST 30 between the dates 1st January 2016 and
31st December 2016 has been investigated, classified, compared and interpreted.
Keywords: Marketing communication, BİST 30, Twitter, banking
JEL Classification: M31, M39, G21
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Export Diversification and Economic Growth in Economies of
Fragile Five
M. Hilmi Özkaya1

Abstract
The causal interaction among the growth rate of real GDP per capita, export diversification
and trade openness in fragile five including Brazil, India, Indonesia, South Africa and Turkey
was investigated during the period 1995-2013 by using Dumitrescu and Hurlin (2012)
causality test. Our empirical findings indicated that both export diversification and trade
openness had significance impact on the economic growth and this finding is consistent with
the general trend in the empirical literature. In this context, both export diversification and
trade openness are an important component of the economic growth.
Keywords: Export diversification, Intra-industry trade, trade liberalization, economic growth
JEL Classification: D50, F12, F13
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Küresel Ekonomik Düzende Vergileme Alanında Reform: Matrah
Aşındırılması ve Kâr Aktarımı Eylem Planı ve Türkiye Açısından
Bir Değerlendirme
İmren Peker1

Erkan Kılıçer 2

Özet
Bütünleşme sürecini ifade eden küreselleşme, 1980’li yıllarda ivme kazanmış; ekonomik,
siyasi ve kültürel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomi politikalarında içe dönük
bir yapıdan dış talep öncelikli politikalara geçilmesi iktisadi alanda bir dönüşümün
yaşanmasına neden olmuştur. Mali küreselleşmeyle birlikte dolaşım hızı artan sermaye, mal,
hizmet ve kişileri kendisine çekmek isteyen ülkeler, vergi sistemlerinde mükellef lehine
düzenlemeler yaparak vergi yükünü hafifletmektedir. Ancak, bir ülkenin vergi sisteminde yer
verdiği mükellef lehine düzenlemeler bir başka ülkenin düzenlemeleri dikkate alınmadan
yapıldığında vergi alanında birtakım uyumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu durum,
ülkelerin vergi tabanının aşınmasına ve nihayetinde gelir kaybına sebebiyet verdiğinden,
vergiden kaçınmaya karşı mücadele iradesi ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin tek başlarına vergi
kayıplarıyla mücadele edebilmesi zor olduğundan uluslararası işbirliğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda, OECD tarafından hazırlanan “Matrah Aşındırma ve Kârın
Aktarımı (BEPS) Eylem Planı’’ 2013 yılında yayımlanmıştır. Bu eylem planı, vergi
kanunlarındaki boşluklardan kaynaklanan çifte vergilendirme durumunu ortadan kaldırmayı,
vergi konusu ile vergilendirme arasındaki ilişkiyi dengelemeyi ve vergilendirmede şeffaflığı
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, BEPS eylem planı ve bu planın Türk vergi
sistemi açısından değerlendirilmesi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vergilendirme, matrah aşındırılması, kâr aktarımı.
JEL Sınıflandırması: H21, H26, F65

Reform In Taxation In Global Economic System: Tax Base
Erosion And Profit Shifting Action Plan And An Evaluation For
Turkey
Abstract
Globalization, which refers to the process of integration, has gained momentum in the 1980s
and emerges as a phenomenon that embodies economic, political and cultural influences.
From inward-oriented structure of economy to foreign demand based economic policies give
rise to transformation of economy. As a result of the significant increase of cross-border
mobility of capital, countries effort to make themselves attractive so as to pull the capital,
goods, services and individuals to their inland. To reach this purpose, countries carries on new
regulations in favour of taxpayers in order to reduce tax burden. However, new regulations for
taxpayers can lead to some inconsistencies in their tax systems if these regulations are made
regardless of another country’s tax system. This situation causes the erosion of tax base and
revenue lose and thus willingness to combat tax evasion have emerged. International
cooperation is necessary for countries to those not to struggle against tax losses on their own
1
2
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efforts. In this context, “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan” which
prepared by the OECD was published in 2013. The BEPS Action Plan’s purposes are to
prevent double taxation caused by the loopholes of tax acts, balance the relations between tax
subject and taxation, and achieve transparency in taxation. This study focuses on the “Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting” and also this plan is evaluated in terms of the
Turkish tax system.
Keywords: Taxation, tax base erosion, profit shifting.
JEL Classification: H21, H26, F65
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Havayolu Firmalarının Ortak Değer Yaratma Davranışının
Ölçülmesi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
İnci Polat Sesliokuyucu1

Hasan Aksoy2

Özet
Ortak değer yaratma davranışı, ortak yaratım amacıyla gerçekleşen etkileşimlerin niteliğini
kavramak için belirli paydaşlar üzerine odaklanmayı sağlamaktadır. Değeri kavrama
süreçlerini kolaylaştırmada bir araç olarak ortak değer yaratma davranışı, hizmet araştırma ve
uygulamasında önem kazanmaktadır. Bu çalışma hizmet baskın mantık temelinde havayolu
sektöründe ortak değer yaratma yaklaşımının uygulanmasını incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışma, değerin ortak yaratıcısı olarak havayolu yolcularını belirtmekte ve firma-yolcu
etkileşiminin gelişmesini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra ortak değer yaratma davranışı ile
güven, bağlılık ve bağımlılık değişkenlerinin aralarındaki ilişkileri inceleyerek bu
değişkenlerin tekrar satın alma niyeti üzerine etkisini ampirik olarak test etmektedir. Veriler,
havayolu yolcularına çevrimiçi ortamda anket uygulanarak toplanmıştır. Verilerin ölçümünde
likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerle ortak değer yaratma ile bağlılık, bağımlılık,
güven ve tekrar satın alma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkinin testi için yapısal eşitlik
modeli kurulmuştur. Çalışma, ortak değer yaratma kavramını şekillendiren faktörleri anlamak,
şirketlerin devam eden ortak yaratma süreçlerini yönlendiren değer önermelerinin nasıl ve
nerede konuşlandırılacağını tanıma konusunda fikir sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ortak değer yaratma davranışı, güven, bağlılık, bağımlılık, tekrar satın
alma niyeti
JEL Sınıflandırması: L21, L25

Measurement of Value Co-Creation Behavior (VCB) of Airline
Firms and Impact of Repurchase Intention
Abstract
Value co-creation behavior (VCB) focuses on specific stakeholders to understand the nature
of the interactions transpiring for the purpose of co-creation. VCB as a tool to facilitate value
realisation processes gains importance in service research and practice. This study aims to
examine the application of the value co-creation approach in the airline industry on the basis
of service dominant logic. The study identifies airline passengers as co-creators of value and
emphasizes the development of firm-passenger interaction. It also empirically tests the effect
of these variables on the repurchase intention by examining the relationship between value
co-creation behavior and trust, loyalty and dependency variables. The data were collected by
applying online survey to airline passengers. Likert scale was used for the measurement of the
data. The structural equation model has been established to test the relationship between value
co-creation and trust, loyalty, dependency and repurchase intention variables. The study
provides insight into the factors that shape the concept of value co-creation, and how
Arş. Gör. Gaziantep Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü,
Gaziantep-Türkiye, ipolat@gantep.edu.tr
2 Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
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1

112

3rdInternational Conference on “Economic and Social Impacts
of Globalization"

Antalya
5 th-7th October 2017

companies can identify and position value propositions that guide the ongoing co-creation
process.
Keywords: Value co-creation behaviour (VCB), trust, loyalty, dependency, repurchase
intention
JEL Classification: L21, L25
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The Recent Episodes of Fiscal Consolidation in Serbia (2008-16) –
The Political Macroeconomics Approach
Dr Aleksandra Praščević1
Abstract
This paper examines dynamics of several episodes of fiscal consolidation in Serbia from the
start of the global economic crisis, in context of the political macroeconomics. The political
macroeconomics is based on the opportunistic and partisan motives of the policymakers who
often use economic policy for political purposes. In contrast to the EU economies, problems
with public finances in Serbia are not primarily induced by the influence of the global
economic recession, but could be connected with misusing economic policy by domestic
aggregate demand stimulation in the years before the recession started. These measures were
partly politically induced due to frequent parliamentary elections and significant political
instability. Fiscal policy had a decisive role in achieving the goal of winning the elections, in
accordance with political budget cycles – PBC, opportunistic motives of policymakers and
significant use of privatization revenues. However, such measures appeared to be possible
only until the global economic crisis. After the crisis started and Serbian public finances faced
problems of significant and rising budget deficits and public debts, the program of fiscal
consolidation has become necessary to maintain macroeconomic stability. However,
implementation of fiscal consolidation has never been costless. Several factors were important
for explaining why the fiscal adjustment episodes had been postponed and unsuccessful in the
long period before 2014. In addition to opportunistic motives that have dominated, the
economic policy was conducted by the specific type of coalition governments that were
present up to 2014, inducing the problem of decision-making fragmentation. Currently, the
Serbian government is conducting program of fiscal consolidation very successfully. Reasons
for success are connected to the current politico-institutional factors, which are far more
favorable for the implementation of expenditure-base fiscal consolidation. The relevant
theoretical models of PBC are concerned in the paper: models of fiscal illusion and
distributional conflict (for the episodes of fiscal expansions and unsuccessful fiscal
adjustments before 2014) and rational partisan model that captures the small degree of
government fragmentation (for the current fiscal consolidation).
Keywords: Fiscal consolidation, political macroeconomics, political budget cycles
JEL Classification: E02, E62
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Arıcılığın Türkiye Ekonomisindeki Geleceğine Bir Bakış
Nuray Şahinler 1

Suat Şahinler2

Sibel Alapala Demirhan3

Özet
Arıcılık, tüm dünyada ve düşük sermaye ile yapılabilen nadir tarımsal faaliyetlerden birisidir.
Türkiye, uygun ekolojisi, zengin bitki örtüsü bakımından büyük bir arıcılık potansiyeline
sahip olup, 83500 işletmede yaklaşık 7.5 milyon koloni varlığı, 107 bin ton bal üretimi, 4500
ton balmumu üretimi ile dünyada önde gelen ilk 4 ülke içerisinde yer almaktadır. Başta bal
olmak üzere çeşitli arı ürünleri üretimi yanında, arıcılığın bitkisel üretimde kalite ve verim
artışında vazgeçilmez ve çok büyük katkısı bulunmaktadır. Bir koloni arının yılda toplam
1200 Euro değer oluşturduğu düşünüldüğünde Türkiye'de arıcılığın doğrudan arı ürünleri ve
dolaylı olarak bitkisel üretim içerisinde 9 milyar Euro değer üretme potansiyeli
bulunmaktadır. 2023 yılında tarımsal üretimin değerinin 150 milyar dolar, ihracatın ise 30
milyar dolar olacağını öngörmektedir. Bu öngörülere ulaşmak için tarımda kalite standartları
ve gıda güvenliği düzenlemeleri yanında üretim kalitesi ve kapasitesi yüksek tarım işletmeleri
ile sözleşmeli tarımsal üretim anlayışının ön plana çıkması neredeyse kaçınılmaz olacaktır. Bu
yeni bakış açısı arıcılığın önemini çok daha fazla artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Arıcılık, ekonomi, üretim
JEL Sınıflandırması: Q57

A Look at the Future of Beekeeping In Turkish Economy
Abstract
Beekeeping is one of the rare agricultural activities that can be done all over the world and
with low capital. Turkey has a great beekeeping potential for its favorable ecology, rich
botanical structure, and is among the top four countries in the world with 83,500 beekeepers,
7.5 million colony, 107 thousand tons honey production and 4500 tons wax production. Apart
from the production of various bee products, primarily honey, the beekeeping is indispensable
in the quality and productivity increase in herbal production and has a great contribution.
Considering that a colony bee is worth a total of 1200 Euro a year, beekeeping in Turkey has
the potential to produce 9 billion Euro worth of direct bee products and indirectly in herbal
production. It is foreseen that the value of agricultural production in 2023 will be 150 billion
dollars and the export will be 30 billion dollars. In order to achieve these predictions, in
addition to quality standards and food safety regulations in agriculture, high production
quality and capacity will be almost inevitable in the forefront of agricultural enterprises and
contractual agricultural production understanding. This new point of view will greatly
enhance the importance of beekeeping.
Keywords: Beekeeping, economy, production
JEL Classification: Q57
1

Prof. Dr., Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Uşak, nuray.sahinler@usak.edu.tr

2Uşak
3

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uşak, suat.sahinler@usak.edu.tr
Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Uşak, sibel.alapala@usak.edu.tr.
115

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts
of Globalization"

Antalya
5th -7th October 2017

Partial Dollarization and Financial Deepening in Balkan
Countries' Economies
Suat Şahinler 1

Ayşenur Şahinler 2

Barış Kaki

3

Naib Alakbarov4

Abstract
The collapse of Bretton-Woods System in the early 1970s, removal of capital controls, the
liberalization of foreign exchange markets, new financial instruments have brought about
acceptance of foreign currency especially dollars and euro in developing countries and
transition economies. The determinants of dollarization have been a much debated theoretical
issue in the literature during the last decades in Latin America and transition economies of
Eastern Europe. In this study, the link partial dollarization and financial deepening in Balkan
countries (Albenia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Croatia, Greece, Italy,
Romania, Slovenia and Turkey) for the period 2000-2012 was examined using by static panel
data approach. The expected sign of partial dollarization on monetary depth is positive.
Keywords: Financial deepening, partial dollarization, monetary depth, panel data approach
JEL Classification: G00

Balkanlar Ülkeleri Ekonomilerinde Kısmi Dolarizasyon ve
Finansal Derinleşme
Özet
1970’lerin başlarında Bretton-Woods sisteminin çökmesi, sermaye kontrollerinin kaldırılması,
döviz kuru piyasalarının serbestleştirilmesi ve yeni finansal araçlar, gelişmekte olan ülkelerde
ve geçiş ekonomilerinde yabancı paranın bilhassa doların ve avronun kabulüne ve
kullanılmasına yol açtı. Dolarizasyonun belirleyicileri, Doğu Avrupa geçiş ekonomiler in de
ve Latin Amerika da son on yıllar boyunca literatürde çok tartışılan teorik bir konu haline
geldi. Bu çalışmada, 2000-2012 dönemi yıllık verileri kullanarak Balkan ülkelerinde
(Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye)
statik panel veri yaklaşımı ile finansal derinleşme ve kısmi dolarizasyon arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bir ekonominin parasal derinliği üzerine kısmi dolarizasyonun beklenilen etkisi
pozitiftir.
Anahtar Kelimeler: Finansal derinleşme, kısmi dolarizasyon, parasal derinlik, panel veri
yaklaşımı
JEL Sınıflandırması: G00
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Nüfus Politikasının Eğitim Üzerindeki Etkisi: Çin Halk
Cumhuriyeti Örneği
Emre Şakar1
Özet
Çin Halk Cumhuriyeti’nin tek-çocuk politikası 1979-2015 yılları arasında otuz yıldan fazla
süredir uygulanmıştır. 2016 yılından itibaren tek çocuk politikası Çin Komünist Partisi
tarafından esnetilmeye başlanmış, yerini “iki çocuk politikası”na bırakmıştır. Bir milyardan fazla
Çinlinin hayatını etkileyen bu politika, belki de insanlık tarihindeki en büyük sosyal deneylerden
birisidir. Bu çalışmada, tek çocuk politikasının Çinli çocukların eğitimine olan etkisinin 19802012 arasındaki veriler ışığında farklardaki fark (DID) yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu politika sadece Han Çinlilerine katı olarak uygunlandığından ve etnik
azınlıklara bu katılıkta uygulanmadığından deney grubu Han Çinlileridir ve kontrol grubu etnik
azınlıklardır. 1982 ve 2010 Çin nüfus sayım verilerine dayanarak, etkileşim teriminin pozitif bir
katsayısı olması beklenmektedir. Yani doğum kontrol politikasının Han Çinlilerinin eğitim
sürelerini etnik azınlıkların eğitim sürelerine kıyasla arttıracağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tek-çocuk politikası, nüfus politikaları, beşeri sermaye
JEL Sınıflandırması: J13, J15, J18, O10, P21

The Effect of Population Policy on Education: The Case of
People’s Republic of China
Abstract
China’s one-child policy was implemented for more than thirty years between 1979 and 2015.
As of 2016, it was reported that the existing law would be changed to a “two-child policy” by
the Communist Party of China. This policy, which affects more than one billion Chinese lives,
is perhaps one of the greatest social experiments in human history. In this paper, it is aimed to
predict the effect of one-child policy on Chinese children education using the data between 1980
and 2012 by utilizing difference-in-differences (DID) technique. Difference-in-differences
method works since the policy only applied to the Han Chinese. Therefore, the treatment group
is the Han Chinese, and the control group is the ethnic minorities. Using the data of 1982 and
2010 Chinese Population Censuses, it is expected a positive coefficient of the interaction term,
which means that the birth control policy has increased the years of schooling of the Han
Chinese compared to the years of schooling of the ethnic minorities.
Keywords: one-child policy, population policies, human capital
JEL Classification: J13, J15, J18, O10, P21
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Public-Private Sector Wage Differentials: The Case of Nigeria
Emre Şakar (Sorumlu Yazar)1

Mahmut Ünsal Şaşmaz2

Abstract
The public and private sector labor markets may operate differently in some countries. Due to
the fact that the public sector in some cases makes up a significant share of wage employment,
wage settings and other employment practices in the overall labor market may be influenced by
the efficiency of the public sector labor markets. For this reason, many scholars paid close
attention to this topic and examined the public – private sector wage differentials in developed
and developing countries. This study estimates Mincerian wage equations in public and private
sector in Nigeria. The data of this study come from the 2012-2013 Nigeria General Household
(GHS) Survey-Panel Wave 2, Post Planting Household Questionnare. The results are consistent
with Tansel (2005) as well as the current literature. Education and experience coefficient
estimates are positively statistically significant for public and private sectors. In both public and
private sectors, the rate of return to education is higher than the rate of return to experience. In
addition, estimated coefficients suggest that individuals working in private sector have a lower
rate of return to experience and education compared to individuals working in public sector.
Keywords: Public-private sector wages, public sector, private sector, Nigeria
JEL Classification: J32, J45
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Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları 
Mahmut Ünsal Şaşmaz1

Yılmaz Bayar 2

Ömer Faruk Öztürk3

Gökhan Hotan4

Özet
Günümüzde vergi gelirleri, devletin temel mal veya hizmetlerin finansman aracı olmakla
birlikte aynı zamanda ekonomik, siyasi ve sosyal amaçlar içinde kullanılmaktadır. Bu nedenle
vergi toplanması dünyada oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Nitekim özelleştirmeler
ile birlikte devletin ekonomi içerisindeki paynın düşmesi sonucu birçok ülkede vergi
gelirlerinin toplam kamu gelirler içindeki payı yaklaşık %70-%90 civarında bulunmaktadır.
Diğer yandan vergilendirme, işletmelerin üretim ve yatırım kararları için de önemli bir
etkendir. Bu çalışmada Türkiye’de tekstil sektöründe yaşanan vergi sorunları tespit edilerek,
çözüm önerileri ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil sektörü, vergi sorunları
JEL Sınıflandırması: H20, H30

Tax Affairs in Textile Sector
Abstract
Tax revenues are also used for economic, political and social objectives together with a
financing instrument of the basic goods and services for the government. Therefore, tax
collection has become highly important issue in the world. Thus, the share of tax revenues in
total public revenues in many countries is about 70%-90% as a result of decreasing the share
of government in the economy due to privatization. On the other hand, taxation is also an
important factor for production and investments decisions of the firms. This study aims to
developing solution proposals by determining tax affairs in Turkish textile sector.
Keywords: Textile sector, tax affairs
JEL Classification: H20, H30
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Vergi Oranları- Üretim Kararları: Kastamonu İlinde Bir
Uygulama
Mahmut Ünsal Şasmaz1

Serkan Dilek2

Hayrettin Kesgingöz3

Ali Konak4

Özet
İşadamlarının kararlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri de vergi oranlarıdır. İktisat
teorisine göre vergi oranlarının yüksek olması durumunda üreticiler, karlarının yeterli
olmadığını düşünerek üretimi azaltmaktadırlar. Çalışmanın amacı firmaların vergi oranlarına
karşı aldıkları üretim kararlarını incelemektir. Böylece teori ile gerçek ticari yaşamın birbirine
ne derece uyumlu olduğunu görmektir. Bu amaçla Kastamonu ilinde MÜSİAD’a bağlı
firmaların yöneticileri ve sahiplerine bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları
değerlendirilerek vergi oranları karşısında firmaların kararlarının teori ile büyük ölçüde
uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Oranları, firma kararları, maliye politikaları
JEL Sınıflandırması: H25, H32

Tax Rates-Production Decisions: A Field Research in Kastamonu
Abstract
One of the most important factors that affect production decisions of businessmen is tax rates.
According to economic theory, when tax rates are high, producers decrease their production
by thinking that their profit is not enough. The aim of this study is to investigate decisions of
firms according to tax rates. By this way it can be seen that in what degree theory and real
business life is harmonious to each other. To this aim, a survey is conducted to firms which
are registered in MUSİAD Kastamonu branch. The study reached that theory and firms’
decisions are harmonious in great degree by evaluating survey results.
Keywords: Tax Rates, firms’ decisions, fiscal policies
JEL Classification: H25, H32
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Küresel Krizden Çıkarılmayan Teorik ve Politik Dersler
Ali Şen 1
Özet
Piyasa ekonomisinin beşiği olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkıp, Avrupa
ülkelerine yayılan ve peşi sıra gelişmekte olan ülkelere bulaşan 2007-2008 Küresel Krizi,
ekonomik teori ve politikalar hakkındaki endişeleri ciddi olarak tetiklemiştir. Kriz, ayrıca hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan dünyayı “büyük bir durgunluğun” içine sürüklemiştir. Ancak
gerek iktisat teorisyenlerinin gerekse ekonomi politika yapıcılarının kriz sürecinden
çıkarılması gereken dersleri aldıklarını söylemek oldukça güçtür. Küresel krizin ortaya
çıkmasına neden olan teorik, sistemik-yapısal temel sorunların üzeri örtülmüş ve sorunlar
anlık çözüm önerileri ile geçiştirilmiştir. 1944'de Bretton Woods'da temelleri atılan küresel
iktisadi sistemin sorunları, ekonomik ve politik çevreler tarafından yeterince tartışılmamıştır.
Bu çalışmanın amacı, Küresel Krizden çıkarılmayan teorik ve politik dersleri açıklamaktır.
Anahtar kelimeler: Küresel Kriz, teorik ve politik dersler.
JEL Sınıflandırması: E3, G01, G2.

Theoretical and Political Lessons not have been Taken from the
Global Crisis
Abstract
2007-2008 Global Crisis that emerged in US, the cradle of market economy, spread the
European countries and afterwards infected the developing countries has seriously triggered
concerns about economic theories and policies. In addition, the crisis has dragged both
developed and developing world into “a great recession”. However, it’s quite difficult to say
that both economists and economic policy-makers have taken required lesson from process of
the crisis. Theoretical, systemic-structural problems that are basic causes of Global Crisis
have been covered up and parried by palliative solution measures. The issues of global
economic system that was built in Bretton Woods in 1944 have not been discussed enough by
economic and political environments. The aim of this study is to reveal lessons that have not
been taken from the Global Crisis.
Keywords: Global Crisis, theoretical and political lessons.
JEL Classification: E3, G01, G2
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Finansal Krizlerin Önlenemez Yükselişinde İktisadi Düşünce
Okulları Arası Tartışmanın Rolü ve Alternatif Öneriler
Ali Şen1
Özet
Finansal istikrarsızlığın nedenleri ve çözümü konusunda iktisadi ekoller genel olarak iki
grupta ele alınabilir. İlk grup, klasik iktisadi anlayışın uzantısı olan ve daha az devlet
müdahalesinin istikrarın kaynağı olduğuna inanan yaklaşımları ihtiva eder. İkinci grup ise
devlet müdahalesini istikrarın vazgeçilmez bir ön koşulu gören Keynes temelli
yaklaşımlardan oluşur. 1929 Büyük Buhranından günümüze bu farklı bakış açısı kısır bir
tatışmaya yol açmıştır. Bu nedenle ekonomik ve politik güç, 1980’lerde ve Küresel Kriz
sonrasında iki grup arasında el değiştirmiştir. Küresel kriz, geleneksel ve geleneksel olmayan
yoğun önemlemlerle ile baskı altına alınmış olmasına rağmen ekonomik ve siyasi otoriteler,
henüz kalıcı ve nihai çözüm üretmemiş bulunuyor ve finansal kriz tehditi, canlı kalmaya
devam ediyor. Bu çalışmanın amacı, finansal krizlerin gerçek nedenlerini açıklamak ve çözüm
konusunda alternatif öneriler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Finansal krizler, iktisadi ekoller, sosyolojik, psikolojik ve ahlaki
nedenler ve çözümler
JEL Sınıflandırması: B00, G01

The Role of Debate among Economic Thought Schools in
Unpreventable Surge of Financial Crises
Abstract
Economic thought schools might be addressed as two groups about causes and solution
measures of financial instability. First group comprises approaches that are extensions of
classical school and they believe that less government intervention is source of financial
stability. Others are Keynesian thought schools accepting that government intervention is an
indispensable precondition of stability. The different viewpoint has caused an infertile
discussion since 1929 Great Depression. Therefore, economic and political power has change
hands between two groups in 1980s and after Global Crisis. Although the Global Crisis has
been overcome by hard traditional and untraditional measurements, economic and political
authorities have not yet generated permanent and decisive solution and threat of financial
crisis remains lively. The aim of the study is to explain real causes of financial crises and to
provide alternative suggestions about solution.
Keywords: Financial crises, economic thought schools, social, psychological and ethical
causes and solutions
JEL Classification: B00, G01

1

Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya-Türkiye, ali.sen@dpu.edu.tr
122

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts
of Globalization"

Antalya
5th -7th October 2017

Ülkelerin Lojistik Altyapı Değişkenlerinin Dışa Açıklıkları
Üzerindeki Etkileri
İnci Polat Sesliokuyucu

Osman Seraceddin Sesliokuyucu1

2

Özet
Ulusların gelişimlerinde önemli değişimleri beraberinde getiren küreselleşme süreçleri;
sosyal, ekonomik ve kültürel birçok alanda radikal değişimlerin ortaya çıkmasına yol
açmaktadır. Bu değişimlerin en önemli etkileri uluslar arasındaki ticari ilişkilerin artmaya
başlaması ve dünyanın birbirine entegre bir fabrika haline gelmesiyle ilişkilendirilebilir. Artan
ticaret hacimleri ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler beraberinde yeni ihtiyaçların ortaya
çıkmasına neden olarak mevcut ticari ilişkilerde altyapı değişkenlerinin önemini
arttırmaktadır. Özellikle hızlı tüketimin yaygınlaşması ve uluslararası ticari ilişkileri etkilediği
varsayımları altında değerlendirildiğinde lojistik altyapı unsurlarının önemi daha
belirginleşmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkelerin lojistik alt yapıları ve ticarete
yön veren diğer altyapı değişkenlerine ilişkin değerlendirmelerin ve iyileştirmelerin yapılması
karar vericiler ve politika yapıcılar adına önem teşkil etmektedir. Çalışma bu lojistik alt yapı
değişkenlerini ele alarak ülkelerin dışa açıklıkları üzerinde etkilerini değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. OECD ülkelerine ilişkin lojistik altyapı ve dışa açıklık göstergelerinin
kullanılacağı çalışmada yatay kesit analizi yapılarak bu değişkenler arasındaki ilişkilerin
ortaya çıkarılması planlanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ülkelerin lojistik
altyapı değişkenlerinin dışa açıklıkları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik altyapı, dışa açıklık, yatay kesit, lojistik performans
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Finansal Bilgi Manipülasyonun Belirlenmesinde Spathis Modeli
Yaklaşımının Etkinliği
Funda H. Sezgin1
Özet
Finansal bilgi manipülasyonu, şirketler tarafından sunulan bilgilerin gerçek finansal
durumlarını ve faaaliyet sonuçlarını yansıtmamasıdır. Finansal bilgi manipülasyonunun
belirlenmesi konusunda en temel çözüm sorumlu otoritelerin denetimi olmaktadır. Bunun
yanısıra, kamuya açıklanan bilgiler analiz edilerek ve istatistik yöntemler kullanılarak, çeşitli
yaklaşımlar çerçevesinde gerçeğe aykırı finansal tabloların varlığı hakkında tahmin modelleri
çalışılmaktadır. Bu araştırmada, Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören SPK’nın denetim ve
incelemeleri sonucunda finansal bilgi manipülasyonu yaptığı belirlenerek kamuya açıklanan
şirketlerle, bu konuda herhangi bir bulguya rastlanmayan şirketlerin 2016 yılı verileri, Spathis
(2002)’in önerdiği Logit modelde tanımlanan finansal oranlar temel alınarak, manipülasyon
belirlemede etkinliği araştırılmıştır. Burada amaç, finansal bilgi manipülasyonunu öngören
erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek bir tahminleme modeli geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Finansal bilgi manipülasyonu, Spathis modeli, logit model
JEL Sınıflandırması: C01, C13, M20

Financial Crises Effectiveness of Spathis Model for Detecting
Financial Information Manipulation
Abstract
Financial information manipulation is the inconsistency of the knowledge declared by the
firms, expected to assure the real financial situation and operations. The common solution for
detecting financial information manipulation is the inspection made by the responsible
authorities. In addition to this, by analyzing the information declared to public, and applying
statistical techniques, estimating the contradictory financial tables are possible. In thi s study,
the firms at the Borsa Istanbul (BIST) detected and declared as manipulators and nonmanipulators by the SPK are analyzed for 2016 year with Spathis Model in order to find the
effectiveness of the technique for detecting manipulation. The variables suggested by Spathis
(2002) are used. The aim is to enhance a model that can be used as an early warning system
for estimating the financial information knowledge.
Keywords: Financial information manipulation, artificial neural networks, logit model
JEL Classification: C01, C13, M20
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AR-GE Harcamalarının Büyüme ile İlişkisinin Analizi: Gelişmiş
ve Gelişmekte Ülkeler Karşılaştırması
Funda H. Sezgin1
Özet
Uluslararası sınırların ortadan kalktığı, sürekli ekonomik döngülerin ve çok taraflı
serbestleşme sürecinin yaşandığı küresel rekabet ortamında ekonomik büyüme
belirleyicilerinde de bir takım değişimler meydana gelmiştir. Ekonomik büyümenin itici gücü
olarak değerlendirilen araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ülke ekonomisi için önemli bir
role sahiptir. İçsel büyüme modellerinde Ar-Ge sektörü dışsallık yaratarak artan getiri yoluyla
ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, Ar-Ge model öngörülerinin
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için geçerli olup olmadığını 2005-2016 yıllık verilerini
kullanarak test etmeyi amaçlamaktadır. Tüm panel için ulaşılan sonuçlar Ar-Ge
harcamalarının büyümeyi pozitif yönde etkilediği şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, büyüme, panel eşbütünleşme analizi, panel veri
JEL Sınıflandırması: O10, C01, 032

Analysis of the Relationship between R&D Expenditure and
Economic Growth: Comparison of Developing and Developed
Countries
Abstract
In the global competitive environment, where international borders have been abolished and
multilateral liberalization process and economic cycles are experienced, also a number of
changes have occurred in determinants of growth. Research and development activity (R&D)
as an impulsive force of economic growth has a leading role in the economic structures of
countries. R&D sector contributes to the economic growth by creating externality via
increasing returns in endogenous growth models. This study aims to test if the predictions of
the R&D models are valid for developing and developed countries by using the annual data
for the period 2005-2016. The results of whole panel data indicate that R&D expenditures
affects economic growth positively.
Keywords: R&D expenditures, economic growth, panel cointegration analysis, panel data
JEL Classification: O10, C01, 032
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Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Uygulanması
Üzerine Düşünceler
Başak Şit İmamoğlu1
Özet
Türk Medeni Kanunu ile ilgili diğer mevzuatta benimsenegelen rehin sisteminin dışında,
ayrıksı bir teminat sistemi öngören 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
(TRK), küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ’lerin) finansmana erişiminin
kolaylaştırılması ve rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla hazırlanmış ve 1.1.2017 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu çalışma, Kanun’un uygulanışında ortaya çıkan veya çıkması olası
sorunların ne şekilde giderilebileceği üzerine öneriler sunmak amacıyla kaleme alınmıştır.
Zira; Kanun’un pek çok hükmü birbiri ile veya ikincil mevzuat ile çelişkilidir. Bunun
yanında öngörülen finansman kolaylığına ulaşılmasında rehne konu olabilecek varlıkların
nelerden ibaret bulunduğu açık değildir; lex commissoria yasağı, kredi alan ile kredi verenin
menfaatleri arasındaki denge gözetilmeden kaldırılmış, döner malvarlığının rehne hangi
ilkeler çerçevesinde konu olacağı gösterilmemiş, iyiniyetli üçüncü kişinin mülkiyet kazanımı
korunmamıştır. Bu itibarla bankalar başta olmak üzere kredi veren finansal kuruluşların,
TRK’ya tabi şekilde taşınırları üzerinde rehin kurmak suretiyle kredi alanın ve kredi alanla
ticari ilişki içerisinde bulunan kimselerin menfaatinin, Kanun’un amacı ile ters düşülmeden
korunması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Taşınır rehni, KOBİ’lerin finansmanı, ticari işletme rehni
JEL Sınıflandırması: K2

A Discussion on the Implementation of the Law on Movable
Pledge in Commercial Transactions
Abstract
The Law on Movable Pledge in Commercial Transactions, numbered 6750, lays down an
exceptional pledge system apart from that of the Turkish Civil Code in order to facilitate the
financing of and to escalate the competitiveness of the small and medium sized enterprises.
The Law entered into force on January 1st, 2017. This study aims to present some suggestions
that might resolve the problems deriving or may derive from the implementation of the said
Law, while numerous provisions of the Law contradict whether the other provisions thereby
or the rules set in secondary legislation. Besides, the assets that could be subject to the pledge
is not explicitly set forth. Lex commissoria ban has been removed without taking into account
of the balance of interest between the creditor and debtor; the principles as to how the
revolving assets would become the subject of the pledge are not pointed out; and bona fide on
acquiring the ownership has not been protected either. Therefore the interest of the financial
institutions, mainly of the banks; of the debtor who accepts a pledge on his/her movables and
receives credit, and of the persons who are in a business connection with the debtor shall be
protected without being in contradiction with the purpose of the Law.
Keywords: Movable pledge (chattel mortgage), financing the small and medium sized
enterprises, pledge on commercial enterprise
JEL Classification: K2
Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye,
bsit@law.ankara.edu.tr
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Sayıştay Yargılamasında Kanun Yolları
Mustafa Taytak1
Özet
Mahkemelerin yargılama sonucunda verdikleri kararlarda hukuka aykırılıkların, yargısal
hataların, davacı ya da davalı tarafa yapılan haksızlıkların bulunması söz konusu
olabilmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve hukuka aykırı olduğu düşünülen yargılama
sonuçlarının incelenmesi, hukukun doğru uygulanmasına hizmet edecektir. İşte yargılama
sonucunda ortaya çıkan ve hatalı olduğu düşünülen kararlarda yaşanılan ihtilafların çözülmesi
amacıyla başka bir mercii önüne getirilen yasal çareye kanun yoluna başvurma ya da kanun
yolu davası adı verilmektedir. Çalışmamızda hesap yargılaması olarak da ifade edilen
Sayıştay yargılaması sonucu kendileri aleyhine haksız karar verildiğini düşünenlerin
gidebilecekleri kanun yolları 6085 sayılı Yeni Sayıştay Kanunu ve ikincil mevzuatlar
kapsamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda Sayıştay yargılaması kapsamındaki kanun
yollarının değişen ve aksayan yönleri ortaya konularak öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sayıştay kanunu, sayıştay yargılaması, kanun yolları
JEL Sınıflandırması: H83, K49

Legal Remedies in the Court of Accounts
Abstract
There may be contradictions in law, judicial errors, injustice to the plaintiff or the defendant
in the decisions of the courts as a result of the proceedings. Examination of the conclusions of
the proceedings arising in this context and deemed to be contrary to the law shall serve for the
proper application of the law. Here is referred to as a procedural law or court case, which is
brought before another authority in order to resolve the disputes that arise in the conclusions
of the proceedings and which are deemed to be erroneous. In the case of the Court of
Accounts, which is also referred to as an account judge in our work, the ways in which those
who think that they are unfairly determined against them will be evaluated within the scope of
the new Court of Accounts Law No. 6085 and secondary legislation. In this context, the
changing and defunct aspects of the law roads within the scope of the Court of Accounts will
be set forth and proposals will be presented.
Keywords: Court of accounts law, court of accounts judgment, legal remedies
JEL Classification: H83, K49

1 Yrd.Doç.Dr.,

Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,
mustafa.taytak@usak.edu.tr
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İç Denetimde Etkinlik Arayışı: Türk Kamu Kurumları Üzerine
Bir Araştırma
Mustafa Taytak (Sorumlu Yazar) 1

Murat Aydın2

Özet
Kamu kurumlarının etkinliği için gerekli olan unsurlardan birisi de etkin bir iç denetime sahip
olmalarıdır. İç denetimin etkinliği ise genel itibariyle iç denetimin bağımsız ve tarafsız olması
gibi unsurların varlığına bağlıdır. Ne yazık ki Türk kamu yönetimi içerisinde iç denetim
müessesesi tam olarak anlaşılıp uygulamaya geçirilememiştir. Bu amaçla bu çalışmada,
Sayıştay’a karşı mali sorumluluğu bulunan kamu personeli ve iç denetçilerin iç denetim
algıları ölçülmüştür. Ayrıca iç denetimde etkili olan unsurların etki düzeyleri yapısal eşitlik
modeli ile analiz edilmiştir. Geliştirilen ve İç Denetim Etkinlik Modeli (İDEM) olarak
adlandırılan model, iç denetimde, bağımsızlığın en etkin faktör olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, kamu idareleri, iç denetim sistemi, uluslararası iç denetim
standartları
JEL Sınıflandırması: H61, H83, M42

Seeking For Effectiveness In Internal Audit: A Research On
Turkish Public Institutions
Abstract
One of the necessary elements for the effectiveness of public institutions is that they have an
effective internal audit. The effectiveness of internal audit generally depends on the existence
of elements such as independence and impartiality of internal audit. Unfortunately, the
internal audit institution within the Turkish public administration has not been fully
understood and implemented. For this purpose, in this study, internal audit perceptions of
public servants and internal auditors who have financial responsibility to the Turkish Court of
Accounts were measured. Furthermore, the impact levels of the elements that are effective in
internal auditing were analyzed by the "Structural Equation Model". The model developed
and called as "Internal Audit Effectiveness Model" (IAEM) showed that independence is the
most effective factor in internal audit.
Keywords: Internal audit, public administration, internal audit system, international internal
audit standarts
JEL Classification: H61, H83, M42

1 Yrd.Doç.Dr.,

Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Usak-Türkiye,
mustafa.taytak@usak.edu.tr
2 Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Usak-Türkiye,
murat.aydin@usak.edu.tr
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Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki
Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışının İncelenmesi: Uşak
Üniversitesi İİBF Örneği 
Nezih Tayyar (Sorumlu Yazar)1 Fulya Akyıldız2 Olcay Çolak3

Sevi Sertkaya4

Özet
Bu araştırmanın konusu, 20. yüzyılın son çeyreği ve 21. yüzyıl kalkınma literatürüne
damgasını vuran ve disiplinlerarası bir konu olan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ve
Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımına yönelik Uşak Üniversitesi İİBF öğrencilerinin bi lgi,
tutum ve davranış düzeylerinin ölçülmesidir. Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi, Davranış ve
Tutum düzeylerinin ölçülebilmesi için daha önceden geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
yapılmış ölçekler kullanılmıştır. Bilgi ve Davranış ölçekleri tek boyuttan oluşurken, Tutum
ölçeği Çevre, Ekonomi, Toplum ve Eğitimden oluşan dört boyutlu bir yapıya sahiptir. Birinci
ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sonuçları karşılaştırıldığında Bilgi ve Davranış düzeylerinde
anlamlı bir artış olmadığı, tutumlarında ise anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Uşak Üniversitesi, Bilgi, Tutum, Davranış
JEL Sınıflandırması: Q01, C91, I23

Investigating the Sustainable Development Knowledge Level,
Attitude and Behaviour of University Students: Uşak University
FEAS Example
Abstract
The aim of this research is to measure student knowledge, behaviour and attitude of Uşak
University Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS) students towards
Sustainable Development approach which is an interdisciplinary subject that marks the last
quarter of the 20th century and the 21st century development literature. In order to measure
the levels of Knowledge, Behaviour and Attitude towards Sustainable Development,
previously validated and reliability recorded scales were used. While the Knowledge and
Behavior scales consist of one dimension, Attitude scale has a four dimensional structure
composed of Environment, Economy, Society and Education. The comparison of first and
fourth grade students’ results show that there is a significant increase in their Attitude yet
there are no meaningful increase in the level of their Knowledge and Behaviour is found.
Keywords: Sustainable Development, Uşak University, Knowledge, Attitude, Behaviour
JEL Classification: Q01, C91, I23


Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2017/HDSOSB015
1 Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Usak-Türkiye,
nezih.tayyar@usak.edu.tr
2 Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Usak-Türkiye,
fulya.akyildiz@usak.edu.tr
3 Yrd. Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Usak-Türkiye,
olcay.colak@usak.edu.tr
4 Arş. Grv., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Usak-Türkiye,
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Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kasko Sigorta Poliçesi
Seçimi
Nezih Tayyar (Sorumlu Yazar)1

Ömer Dinçer2

Özet
Günümüzde taşıt üretiminin ve satış olanaklarının artması, taşıta olan talebi arttırmıştır. Bu
durum hem Türkiye’de hem de Dünya’da taşıt sahipliğinin artmasına neden olmuştur. Buna
paralel olarak da trafikteki araç sayısı artmış ve araçların hem trafikte hem de park halinde
güvenliği önem kazanmıştır. Bu durum kasko sigortasına olan ilgiyi de arttırmıştır.
Çalışmamızda ilk olarak, kişilerin kasko poliçesi yaptırırken dikkat etmesi gereken alanlar
şirket faktörü, teminatlar ve poliçe fiyatı olarak belirlenmiştir. Daha sonra, kasko sigortası
poliçe teklifleri çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve VIKOR yöntemleri
ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak her iki yöntem de aynı poliçeleri en iyi ve en kötü poliçe
olarak kabul etmişlerdir. VIKOR yöntemi kullanılırken farklı “v” değerleri kullanıldığında
farklı sıralamalar elde edildiği görüldüğü için “v” değeri belirlenirken probleme uygun olarak
değer verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TOPSIS, VIKOR, kasko poliçesi
JEL Sınıflandırması:C44, D81

Choosing Car Insurance with Multi Criteria Decision Making
Methods
Abstract
Nowadays, by the increase in car production and selling opportunities, the demand for cars
has expanded. This situation has increased the car ownership in Turkey and the World also.
Furthermore, the number of the car in traffic has expanded and the security of the cars in
traffic and also in the garage has increased in importance. This also has increased in
importance for car insurance. In our worksheet firstly, the parts in a car insurance policy that
should be paid attention when a car insurance is placed are identified as company factor, word
of assurances and the price of the policy. After that, car insurance policies are compared with
multi criteria decision making methods TOPSIS and VIKOR. Consequently, both methods
find the same policies the best and the worst. It is realized that in VIKOR method, different
“v” values creates different orders; so it is suggested to assess suitable values for “v”
according to the problems.
Keywords: TOPSIS, VIKOR, auto insurance policy
JEL Classification: C44, D81
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Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Usak-Türkiye,
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Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi:
Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma
Özlem Sökmen Gürçam2

Ahmet Tekin1

Özet
Vergi afları genellikle hükümetler tarafından gelir elde etmek amacıyla kullanılan mali
araçlardır. Ayrıca idari, teknik, sosyal, siyasi ve psikolojik gibi sebeplerle de vergi afları
uygulanmaktadır. Bu bağlamda vergi aflarının gelir arttırıcı ve vergi idaresinin ve yargının
yükünü hafifletme gibi pozitif etkilere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ancak vergi
aflarının sık sık tekrarlanması durumunda vergiye gönüllü uyumu azaltması yönünde negatif
bir etkiye de yol açtığı görülmektedir. Bu çalışmada vergi affı ve vergiye gönüllü uyum
kavramları ve vergi aflarının nedenleri açıklanmakta ve vergi afları ile vergiye gönüllü uyum
arasındaki ilişki Iğdır ilinde faal olan gelir vergisi mükelleflerine yapılan anketler üzerinden
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi afları, vergiye gönüllü uyum, Iğdır
JEL Sınıflandırması: H20, H29

The Relation Between Tax Amnesties and Voluntary Tax
Compliance: A Survey on Iğdır Province
Abstract
Generally tax amnesties are the most common fiscal instruments used by the governments.
Also tax amnesties are aplied for reasons such as administrative, technical, social, political
and psychological. In this context, it is possible to say that tax amnesties have positive effects
such as increasing income and alleviating the burden of the tax administration and the
judiciary. However in case of frequent repetition of tax amnesties seem to have l ed a negative
effect on reducing voluntary tax compliance. In this study, the concepts of tax amnesty and
voluntary tax compliance and the reasons for tax amnesties are explained and the relationship
between tax amnesties and voluntary tax compliance is examined through the questionnaire
on income taxpayers who are active in Iğdır.
Keywords: Tax amnesties, voluntary tax compliance, Iğdır
JEL Classification: H20, H29
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Multi-Cultural Communication Guidelines: Before, During and
After an Emergency
Paola Tomasello1 Rebecca Hueting2 Alessandra Tedeschi 3 Alessia Golfetti 4 Carlo Dambra5
Natalie van der Wal 6
Abstract
This study summarises the findings from the IMPACT project into Multi-cultural
Communication Guidelines aiming at improving security operators and first responders’
situational awareness and intercultural competences in all phases of an emergency.
Effective communication to people from various socio- cultural backgrounds can be
challenging during emergencies, not only due to language barriers but also for different sociocultural identities that can create conflicts and different cultural mind-sets of the crowd that
can influence how such messages are perceived.
The proposed guidelines provide insights on how to train and prepare transport hubs operators
properly communicate with multi-cultural crowds to optimise passengers’ reaction time,
taking into account the diversity of cultures, background knowledge, experiences and
attitudes. Aim of the proposed communication guidelines is to provide information to end
users on how to exploit positive crowd behaviours and characteristics whilst lowering panic
phenomena and socio-cultural hazardous behaviours that may arise before, during and after
emergencies. The present study contains general and high-level guidelines to develop an
effective and integrated communication for emergency prevention, management and
mitigation that can be applicable to different transport modes. A list of 39 communication
guidelines have been elicited for each phase of an emergency (“before emergency”, “during
emergency” and “after emergency”).
Keywords: Emergency communication, multicultural communication,
emergency preparedness and training, emergency management
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Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Uşak Belediyesi
Örneği
Mustafa Tosun 1

Muhammet Esat Bolat2

Özet
Küreselleşme olgusuyla birlikte yaşanan değişim ve gelişmeler yönetim anlayışında kapsam
değişikliğine neden olmaktadır. Yeni yönetim anlayışıyla birlikte yerel yönetimler, yerine
getirmek zorunda oldukları önemli görev ve sorumluluklarla donatılmışlardır. Yerelleşmeye
doğru kayan bu süreç yerel yönetimlerin sosyal politikalarının içeriğini değiştirmekte ve
etkilemektedir. Yerel yönetimler halkın sosyal gereksinimlerini doğru olarak belirleme de ve
bu gereksinimleri karşılamada merkezi yönetimlere göre daha avantajlı bir konumdadır. Bu
yüzden belediyeler, halka yönelik sosyal politikalarını yenilemeye ve geliştirmeye ihtiyaç
duymaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki belediyelerin sosyal politika ve sosyal
yardımlarının yürütülmesinde üstlendikleri rol ve sorumlulukları ele alınacaktır. Yürütülen bu
faaliyetler Uşak belediyesi üzerinde incelenecektir. Bu kapsamda, Uşak belediyesi’nin sosyal
belediyecilik açısından mevcut durumu ve sosyal hizmetler çerçevesinde yürüttükleri
faaliyetler analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, sosyal belediyecilik
JEL Sınıflandırması: H75, H76

Social Municipality Practices In Turkey: The Case of Uşak
Municipality
Abstract
The changes and developments that are experienced together with the phenomenon of
globalization cause a change in management understanding. Along with the new management
approach, local governments are equipped with the important duties and responsibilities
which they have to fulfill. This process decentralization changes and influences the content of
local governments' social policies. Local governments have a more advantageous position in
determining the social needs of the people and handle with this social needs than central
administrations. Therefore, municipalities need to renew and develop social policy for the
people. In this study, The role and responsibilities of the municipalities in Turkey in the
implementation of social policy and social assistance will be discussed. Executing these
activities will be reviewed on the municipality of Uşak. In this context, Uşak Municipality’s
current situation in terms of social municipality and the activities carried out in the framework
of social services will be analyzed
Keywords: Social service, social municipality
JEL Classification: H75, H76
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Yerel Kalkınma ve Kent Konseyleri: Uşak Kent Konseyi Örneği
Mustafa Tosun1

Muhammet Esat Bolat2

Özet
Son dönemlerde yaşanan ekonomik küreselleşme, yönetimlerin giderek yerelleştirilmesi, yerel
özerkliğin kurumsallaştırılması yerel kalkınmaya olan ilgiyi arttırmaktadır. Yerel kalkınma,
halkın ihtiyaçları doğrultusunda bölgede yaşayan toplulukların ve işletmelerin refah düzeyini
arttırmak için kamu ve özel kuruluşlar tarafından düzenlenen ve uygulanan yerel program ve
projelerdir. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden proje ve planların yerel düzeydeki
paydaşlarının bilgisine ve koordinasyonuna dayalı olması gerekmektedir. Bu bağlamda yerel
düzeyde yerel kalkınmanın verimli ve etkin kullanılmasını sağlayan önemli kuruluşlardan biri
de kent konseyleridir. 5393 sayılı belediye kanunuyla yasal altyapıya kavuşan kent
konseylerinin amaç ve görev tanımında yerel kalkınma ilkelerinden bahsedilmektedir. Ayrıca
2006 yılında çıkarılan kent konseyleri yönetmeliğinde yerel kalkınmaya yönelik ilkeler ve bu
ilkeler doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma da yerel
demokrasinin gelişim sürecine önemli katkı sağlama kapasitesinde olan kent konseylerinin
yerel kalkınmaya olan katkıları Uşak kent konseyi örneğinde incelenecektir. Bu kapsamda
Uşak kent konseyinin sağlanan imkânlar dâhilinde yerel kalkınmaya yönelik ne tür plan ve
projeler gerçekleştirdiği; varsa aksayan veya başarılamayan noktalar vurgulanarak çözüm
önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel kalkınma, kent konseyleri
JEL Sınıflandırması: H75

Local Development and City Councils: The Case of Uşak City
Council
Abstract
The economic globalization, the increasing phenomenon of delocalization of administrations,
institutionalization of local autonomy led to increased interest in local development. Local
development is local programs and projects organized and implemented by public and private
organizations to increase the welfare of businesses and communities living in the region in
line with the needs of the people. Projects and plans that encourage economic and social
development need to be based on the knowledge and coordination of local stakeholders.
In this context, city councils are one of the most important institutions that provide efficient
and effective use of local development at the local level. Local development principles are
mentioned in the purpose and duty definition of the city councils which have become legal
infrastructure by 5393 Municipal Law. Moreover, in the city councils regulation issued in
2006, there are principles for local development and the works to be done in line with these
principles. İn this study, contribution of local councils to local development will be examined
1 Arş.

Gör., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, UsakTürkiye, mustafa.tosun@usak.edu.tr
2 Öğr.Gör.,
Uşak Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Mülkiyeti Kor. ve Güvenlik Bölümü, UsakTürkiye, esat.bolat@usak.edu.tr
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in the case of Uşak city council. In this context, what kind of plans and projects are realized
by Uşak city council for local development within the possibilities provided; Solution
suggestions will be presented by emphasizing points that are not able or not achievable.
Keywors: Local development, city council
JEL Classification: H75
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An Adversarial Discussion of Multicultural Aspects of Emergency
Management in Transportation Hubs for Both Sides:
Passengers and Operators
Uğur Turhan 1

Ferhan Kuyucak Şengür2

Alessandra Tedeschi 3

Abstract
This study discusses multicultural aspects in transportation hubs considering emergency
management to understand both sides of cultural variables of passenger and operator.
Nowadays, especially emergency management is being global considering crisis, terrorist
attacks, and disasters in transportation. Thus, culture is becoming more vital for people’s
safety and security. Transport hubs such as bus terminals, train stations, airports, and ports act
multicultural meeting points of people from all around the world. There are two sides of
cultural issues in an emergency: passenger and operator sides. For especially global
transportation hubs, management of an emergency is not only related with the operators but
also with the users of the transportation hub. There are different expectations for users and
operators in any service. In this study, we discussed multicultural aspects of emergency
management in transportation hubs from the perspectives of two different stakeholder groups.
While users from different cultures have different expectations related to safety and security,
transport hub operators need to consider multicultural aspects of transport hub management.
This study is supported by H2020 IMPACT Project that has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 653383.
Keywords: Safety, security, emergency management, multicultural, transport hubs
JEL Classification: R41, L91, H84
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The Effects of Aviation Culture and Safety Culture Interaction on
Flight Operations
Ugur Turhan 1

Birsen Yoruk Acikel 2

Tarik Gunes3

Abstract
Culture can be described as beliefs, values and prejudices that people in a community or
organization have. Understanding these cultural elements and their interactions with each
other is very important for safety and security management. In aviation, aviation culture plays
an important role in the development of safety and security culture. The aviation culture is
mainly based on people's interest and motivation to fly. The aviation culture that all personnel
and managers in the aviation sector should have is directly influencing concepts such as flight
safety and security. Employees and all stakeholders with aviation culture and motivation are
more resistant to adversely affecting the stressful, complex, and busy work environment of
the aviation environment. In this study, the problems of aviation education on aviation culture
as well as examples of interaction between aviation culture and safety culture will be
represented. Additionally, the Turkey’s situation will be represented with weak points can
affect safety and possible suggestions will be discussed.
Keywords: Aviation culture, safety culture, aviation personnel
JEL Classification: R41, L91, H84, Z1
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Türkiye Dış Hat Yolcularının Havayolu Yan Ürünlerini Satın
Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
Temel Caner Ustaömer 1

Mustafa Uzgör2

Ferhan Kuyucak Şengür 3

Özet
Havayolu endüstrisindeki kârlılık, son yıllarda artan rekabet ve girdi fiyatları, güvenlik
sorunları, ekonomik krizler gibi nedenlerden dolayı sürekli gerilemektedir. Havayolu
işletmeleri faaliyetlerini sürdürebilmek için farklı stratejiler geliştirmeye yönelmektedirler. Bu
stratejilerden bir tanesi de havayollarının daha önceden bilet fiyatına dâhil olan hizmetleri ve
ürünleri ayrı ayrı fiyatlandırarak yolculara sunmasıdır. Bu strateji sayesinde havayolları son
yıllarda önemli miktarlarda yan gelir elde etmektedirler. Bu çalışmada Türkiye’deki dış hat
yolcularının havayolu yan ürünlerini satın alma niyetleri ortaya konacaktır. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için alanyazının taranması ile elde edilen anket daha önce en az bir dış hat
uçuş gerçekleştirmiş Türk yolculara uygulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Havayolu, havayolu yolcusu, yan ürün, yan gelir, tüketici davranışı
JEL Sınıflandırması: L93, H27, M31

A Research on Turkey's International Airline Passengers’
Purchase Intention towards Airlines’ Ancillary Products
Abstract
The profitability of the airline industry is constantly deteriorating due to increased
competition and input prices in recent years, security problems and economic crises. Airline
businesses are heading to develop different strategies in order to continue their operations.
One of these strategies is that airlines offer passengers the services and products that are
formerly included in the ticket price. Thanks to this strategy, airlines have gained significant
revenue in recent years. In this study, Turkey’s international passengers’ intention towards
airlines’ ancillary products will be revealed. In order to achieve this purpose, the
questionnaire obtained by reviewing the literature will be applied to Turkish passengers who
have already experienced at least one international flight.
Keywords: Airline, airline passenger, ancillary product, ancillary revenue, consumer
behaviour
JEL Classification: L93, H27, M31
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Düşük Maliyetli Havayolu Taşıyıcılarının Sosyal Medya
Paylaşımlarına Dair Bir İçerik Analizi: Southwest, Ryanair ve
Pegasus Karşılaştırması
Mustafa Uzgör1

Ferhan Kuyucak Şengür 2

Elif Bolat3

Özet
Havayolu sektöründe sosyal medya kullanımının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir.
İnternet ve sosyal medya havayolları için birçok alanda önemli bir araç haline gelmektedir.
Bu çalışmanın amacı, interneti etkin bir şekilde dağıtım aracı olarak kullanan düşük maliyetli
taşıyıcıların (DMT) sosyal medyadaki paylaşımlarında kullandıkları söylemleri analiz ederek
karşılaştırma yapmaktır. Çalışma, Türk havayolu sektörünün öncü düşük maliyetli
taşıyıcısının sosyal medya paylaşımları ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan seçilen
öncü DMT örneklerinin paylaşımlarını derinlemesine irdeleyerek sosyal medya
paylaşımlarının odak noktalarını karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktadır. Bu kapsamda
Southwest, RyanAir ve Pegasus Havayolları’nın resmi sosyal medya hesaplarında 01 Nisan
2017 – 09 Haziran 2017 tarihleri arasında yaptıkları paylaşımlar, tümevarımcı bir yaklaşımla
içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular; Southwest ve Ryanair havayollarının beklenenin
aksine düşük fiyata çok nadir vurgu yaptıklarını, bunun yerine takipçileriyle etkileşim kurarak
onlara verilen değerin ön planda tutulduğu paylaşımlara ağırlık verdiklerini ortaya koymuş tur.
Pegasus Havayolları ise paylaşımlarında daha çok özel indirimli kampanyalar ve düşük fiyatlı
biletler üzerinde durmuştur. Tüm taşıyıcıların ortak olarak paylaşımlarında değindiği konular
ise destinasyon tanıtımı, sosyal sorumluluk, yolcu bilgilendirme ve marka farkındalığı
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düşük maliyetli taşıyıcı, havayolu, sosyal medya, içerik analizi
JEL Sınıflandırması: L93, M37

A Content Analysis on Low Cost Airline Carriers' Social Media
Sharing: Southwest, Ryanair and Pegasus Comparison
Abstract
The use of social media in the airline industry seems to have increased rapidly in recent years .
Internet and social media are becoming an important tool in many fields for airlines. The
purpose of this study is to analyse and contrast the discourse that low-cost carriers (LCC)
(which are competent on using Internet as a distribution channel) adopt in their social media
sharing. The study comparatively presents the focal points of the social media sharing by
Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Eskişehir
– Türkiye, mustafauzgor@anadolu.edu.tr
2 Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Eskişehir
– Türkiye, fkuyucak@anadolu.edu.tr
3 Yüksek lisans öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi
Bölümü, Eskişehir – Türkiye, elifbolat92@hotmail.com
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examining the social media sharing of the leading Turkish LCC and the leading LCC’s
selected from US and Europe. In this context, Southwest, RyanAir and Pegasus Airlines’
social media sharing in their official accounts between April 1 st 2017 – June 9th 2017 were
subjected to content analysis through an inductive approach. Findings show that Southwest
and RyanAir emphasize on the “low price” less than expected. Instead of this, they
concentrate on the sharing in which they interact with passengers and highlight customer
value. Pegasus on the other hand, dwell more on special discounted campaigns and low priced
tickets. The topics that all airlines mentioned are destination introduction, social
responsibility, notifications for passengers and brand awareness.
Keywords: Low cost carrier, airline, social media, content analysis
JEL Classification: L93, M37
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Holistic Time Management in Aviation: Analyzing the Causes of
Delay in Europe Airspace
Mevlüt Üzülmez (corresponding author)1

Ayşe Küçük Yılmaz2

Abstract
Both timely and true decision making is essential to management and strategy especially in
contemporary trends of global business environment. Aviation sector has been the most
preferable option for both short and long distance lately. Since time is crucial value for
everyone, people tend to save more time while travelling. Increase in demand to air
transportation leads airlines to open new routes and raise current route frequency.
Concordantly, traffic both at airports and in the air are getting more congested. Flight del ay
rates have been on the rise for the last two decades because of inefficient time management
and unforeseen environmental and regulation-related inconveniences. Environmental and
weather based delays are out of airline or airport’s control yet they have low percentage out of
overall reasons. On the other hand, other delay causes such as reactionary and airline-based
delays can be managed and avoided with sufficient communication and decision-making.
Increasing number of flights in a particular area need a serious management system in order to
operate fluently. One of the main system that should be settled is time management system for
avoiding delays and cancels. In the first stage of this paper, the theoretical research of time
management system has been examined in holistic way since global trends requires to holistic
view to management.In the second part, with the data acquired by study in practice airport
management, flight delay reasons and their precaution for improvement has been stated with
graph. In the final part of the study, time management and its importance in aviation sector
has been discussed and evaluated by manager working at airport by means of semi -structured
interview. With analyzing the obtained results, delay percentage of flight under the control of
EUROCONTROL area and their main causes have been identified and on the purpose of
improvement of system some recommendations have been made.
Keywords: Aviation, time management, airline operation, planning and scheduling flight
delay and cancel, flight delay causes, airport
JEL Classification: L93, R41, L98
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İtalya KDV Sistemi Analizi
Kadir Vural 1
Özet
Bu çalışmada, İtalya KDV sistemi analiz edilmeye çalışılacaktır. Ülke olarak İtalya’nın
seçilmesinin sebebi, İtalya'nın 2017 yılı itibariyle en yüksek KDV oranının uygulandığı bir
AB üye ülkesi olmasıdır. Çalışma İtalya'da nasıl bir KDV sistemi uygulanmakta olduğunu,
KDV’nin oranları, mükellefiyeti ve kimlerin muaf olduğu, KDV’nin hangi faaliyet ve
sektörlere hangi oranda uygulandığı, KDV iade sisteminin nasıl işletildiği üzerine pozitif bir
analizdir.
Anahtar Kelimeler : KDV, İtalya
JEL Sınıflandırması : H20, H21, H29

The Analysis of Italy Vat System
Abstract
In this study, Italy VAT system will be tried to be analyzed. The reason for the selection of
Italy as a country is that Italy is an EU Member State where the highest VAT rate is applied
by 2017. The study is a positive analysis of how the VAT system is implemented in Italy, the
rates of VAT, the obligation and who is exempted, where VAT is applied to which activities
and sectors, and how the VAT return system is operated.
Keywords: VAT, İtaly
JEL Classification: H20, H21, H29
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A.B.D. Seçimlerinin Dolar/Türk Lirası Getirisi Üzerine Etkisi
Koray Yapa 1

İbrahim Akbulut2

Özet
Siyasetin ekonomiyi etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu etkileşimi incelemek adına ekonomi
politik adı altında inter disipliner bir bölüm ortaya çıkmıştır. Özellikle demokratik dünyada
siyasetin ekonomiye düzenli olarak etki ettiği alanlardan en başında seçimler gelmektedir.
Bazı zamanlarda istikrarın devamlılığı bazı zamanlarda da yeniliğin cazibesi ile ortaya çıkan
seçim sonuçları özellikle finansal piyasalardaki yansımaları önemli bir unsur teşkil
etmektedir. Bu çalışmada dolar kur farklılıklarından elde edilen getiriler olay çalışması
kapsamında değerlendirilecektir. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) son sekiz
başkanlık seçiminin Türkiye döviz ekonomisine yansımaları olay çalışması kapsamında konu
edinmiştir. 1988, 1992, 1996, 2008 ve 2012 seçimlerini Demokrat adaylar, 2000, 2004 ve
2016 seçimlerini Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştır. Olay çerçevesi olarak seçim tarihlerinin
bir ay öncesi ve bir ay sonrası kullanılmıştır. Olay çalışması kapsamında doların Türk lirası
karşısındaki hareketliliği getiri olarak değerlendirilmiştir. Anormal getiri hesaplamasında
dolar getirisinin Borsa İstanbul (BIST, eski adı ile İMKB)’un BIST100 endeksinin getirisi
arasındaki fark alınmıştır. Çalışma sonucunda, 1988, 2000, 2004, 2012 ve 2016 yılları
seçimlerinden sonra dolar getirisi azalırken, 1992, 1996, 2008 yılları seçimlerinden sonra da
dolar Türk lirasına göre değer kazanmıştır. Dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de çalışma
periyodunda üç seçim kazanan Cumhuriyetçilerin her kazanımından sonra Türk lirasının
dolara göre değer kazanmasıdır. Bu durum, Türkiye’deki piyasa oyuncuları ve siyasetin
Cumhuriyetçi adayların ekonomi ve dış politikalarında ana akımdan sapmayacaklarına olan
inançları ve beklentileridir.
Anahtar Kelimeler: Seçimler, döviz ekonomisi, olay çalışması
JEL Sınıflandırması: A13, C40, G10

Effects of Us Elections on Dolar/TL Return
Abstract
It is a fact that politics is influencing the economy. In order to examine this interaction, an
inter disciplinary department emerged under the political economy named. Especially in the
democratic world, elections come first in the areas where politics regularly the economy. The
election results influenced by sometimes continuity of stability or glamor of novelty effect of
financial markets in a signicant way. In this study, the dollar will be evaluated by the
exchange rate differences within the scope of the event study. The study covered the event
studies of the last eight presidential elections of the United States (USA) as a reflection of the
Turkish foreign exchange economy. Democratic candidates for the 1988, 1992, 1996, 2008
and 2012 elections, Republican candidates for the 2000, 2004 and 2016 elections won the
presidency. The event frame was used one month before and one month after the election
dates. Within the context of the event study, the dollar's movement against the Turkish lira
1
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was considered as a return. The difference between the return of the dollar and the return of
the BIST100 index of the Istanbul Stock Exchange (BIST, formerly known as the ISE) was
taken for the abnormal return calculation. As a result of the study, after the elections of 1988,
2000, 2004, 2012 and 2016, the dollar return decreased, but after the elections in 1992, 1996
and 2008, the dollar appreciated according to the Turkish lira. One of the remarkable elements
is that the Turkish lira gains value after every win of the Republican who won three elections
in the working period. This is the beliefs and expectations that market players and politics in
Turkey thought that the mainstream in the economic and foreign policies of Republican
candidates will not deviate.
Keywords: Elections, exchange economy, event study
JEL Classification: A13, C40, G10
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Otomotiv Yedek Parça Sektöründe Faaliyet Gösteren
Tedarikçilerin B2B Sistemlerinin Performanslarının
Değerlendirilmesi
Koray Yapa 1

İbrahim Akbulut2

Mert Durmuş3

Özet
Otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren perakendecilerin tedarikçileriyle
ilişkilerinde en önemli iletişim araçlarından biri B2B sistemleridir. Piyasada çok çeşitli marka
ve modelde araç bulunduğu, bu araçların binlerce parçadan oluştuğu göz önüne alındığında bu
sistemlerin verimliliğinin işletmelerin performanslarını önemli bir oranda etkilemektedir. Bu
sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla uzman görüşü alınarak önemli olan
kriterler elde edilmiştir. Bu kriterler kullanılarak 20 perakendeci işletmeyle yüz yüze anket
yöntemi uygulanmış, ulaşılan verilen ile 10 tedarikçinin B2B performansları Gri İlişkisel
Analiz ve TOPSİS yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda
B2B sistemlerinde en önemli kriter olarak parçanın kritik özelliklerinin ön planda olacak
şekilde görselleştirilmesi özelliğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer önemli kriterler de
sırasıyla parçanın orijinal stok kodunun ve fiyatının gösterilmesi, aranılan parçanın
alternatiflerinin gösterilmesi, o parçayla ilgili stok hareketlerinin gösterilmesi, liste fi yatının
ve ıskonto oranlarını gösterilmesi olarak sıralanmaktadır. Değerlendirme sonucunda A3
işletmesinin performansının en iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi, B2B sistemleri, yedek parça
JEL Sınıflandırması: M31, O30, R40

Evaluation of Performance of B2B Systems Used By Automotive
Spare Parts Sector
Abstract
B2B systems are one of the most important communication tools between suppliers and
retailers operating in the automotive spare parts sector. Considering that these vehicl es are
made up of thousands of pieces in various brands and models in the market, the efficiency of
these systems affects the performances of the businesses in a significant way. In order to
evaluate the performance of these systems, expert opinion was taken and important criteria
were obtained. Using these criteria, face-to-face survey method was applied to 20 retailers,
and B2B performances of 10 suppliers were assessed using Gray Relational Analysis and
TOPSİS methods. As a result, the most important criterion in B2B systems is the ability to
visualize the critical features of the part as front-panel. The other important criteria are listing
the original stock code and price of the part, showing the alternatives of the requested part,
showing the stock movements related to that part, listing price and discount rates. The result
of the evaluation is that the performance of the A3 operation is the best.
Keywords: Supplier, B2B systems, spare part
JEL Classification: M31, O30, R40
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Dış Yardımların
Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Yatay Kesit Analizi ile Bir İnceleme
Fazlı Yıldız 1
Özet
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma, dış yardım ve yoksulluk
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma 102 gelişmekte olan ülkenin 2015 yılı verileri
kullanılarak yatay kesit analizi ile test edilecektir. Araştırmanın ampirik bulgularına göre,
gelişmekte olan ülkelerde dış yardım kullanım oranının yoksulluğu azaltıcı ve insani
gelişmişlik düzeyini de arttırıcı etkisi vardır. Dış borçluluk düzeyinin ise yoksulluğu arttırıcı
ve insani gelişmişlik düzeyini azaltıcı etkisi olduğu test edilmiştir. Genel olarak araştırma
sonuçları dış yardım düzeyinin yoksulluk üzerinde azaltıcı ve dış borçluluk düzeyinin ise
yoksulluğu arttırıcı etkisi olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış borç, dış yardım, yoksulluk, gelişmekte olan ülkeler
JEL Sınıflandırması: F34, F35, I3

The Effects of External Debt and Foreign Aid on Poverty in
Developing Countries: An Investigation with Cross Section
Analysis
Abstract
The aim of this study investigates the relationship between external debt, foreign aid and
poverty in developing countries. This study tests 102 developing countries with data for the
year 2015 by using crosssectional analysis. Empirical findings of the study show that the rate
of foreign aid utilization in developing countries has an effect of decreasing poverty and
increasing the level of human development. The level of external indebtedness has been tested
to be an effect of increasing poverty and reducing the level of human development. In general,
research results have shown that the level of foreign aid is decreasing on poverty and the level
of external indebtedness is the effect of increasing poverty.
Keywords: External debt, foreign aid, poverty, developing countries
JEL Classification: F34, F35,I3
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Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamalarında Vatandaş
Bütçesi Perspektifi: Vatandaş Bütçe Rehberi
Fazlı Yıldız1

Fatma Alkan2

Özet
Son yıllarda küreselleşme sürecinin etkisiyle devletin geleneksel yönetim anlayışında ve mali
yönetim uygulamalarında değişiklikler görülmüştür. Günümüzde, kamu hizmetlerini sunumu
ve bütçeleme süreçlerinde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin ön plana
çıktığı görülmektedir. Bütçeleme süreçlerine bireylerin katılımını sağlayarak vatandaş odaklı
kamu hizmeti yaklaşımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Vatandaş bütçesi, bütçenin
şeffaf bir şekilde halkla paylaşılmasını ve halkın bütçeleme süreçlerine katı lmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Vatandaş bütçesi, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçeleme süreçlerine daha
fazla vatandaş katılımını sağlamak için kullanabilecekleri temel araçlardan biridir. Bu
çalışmada öncelikle vatandaş bütçesi kavramının teorik çerçevesi incelenmiş ve farklı ülke
uygulamalarına yer verilmiştir. Devamında vatandaş bütçesi perspektifinden, Türkiye’de 2017
yılında Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan vatandaş bütçe rehberi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vatandaş Bütçe, vatandaş bütçe rehberi, şeffaflık, katılımcılık
JEL Sınıflandırması: H60, H61, H70
Citizen Budget Perspective in Central Government Budget Applications in Turkey:
Citizen Budget Guide
Abstract
In recent years, the effects of the globalization process have led to changes in the
government's traditional management approach and financial management practices. The
principles such as participation, transparency and accountability in the public services
presentation and budgeting process are seen as the forefront. It is aimed to disseminate
citizen-oriented public service approach by providing individuals' participation in the
budgeting process.The citizen budget aims to ensure that the budget is transparently shared
with the public and that the public to participate in the budgeting process. Citizenbudget is
one of the basic tools that central and local administrations can use to provide more citizen
participation in the budgeting process. In this study, the theoretical framework of the concept
of citizen budget has been examined and different countries' applications have been included.
Later, from the citizen budget perspective, the citizen budget guide applied by the Ministry of
Finance in Turkey in 2017 was examined.
Keywords: Citizen Budget, citizen budget guide, transparency, participation
JEL Classification: H60, H61, H70
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Türkiye’de Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Kamu Alımları
Süreci ve Kamu İhale Kurumunun Fonksiyonu
Fazlı Yıldız1

Güner Tuncer2

Özet
Günümüzde devletlerin üstlendikleri görevlerin artışına paralel olarak kamu harcamalarında
artış görülmektedir. Türkiye’de kamu harcamalarının yaklaşık üçte biri kamu alımlarından
oluşmaktadır. Kamu alımları için önemli düzeyde ayrılan kamu kaynaklarının etkili, verimli
ve ekonomik olarak kullanılması, ayrıca kamu alımları sürecinin şeffaf, rekabetçi, hukuka
uygun ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun yönetilmesi gerekir. Kamu alımları süreci,
kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında makroekonomik politika ve
stratejiler bakımından da önem ifade etmektedir. Türkiye’de uluslararası düzenlemelere ve
Avrupa Birliği muktesabatına uyumlu şekilde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2003 yılında
yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kamu kurumları tarafından yapılan kamu
alımlarına ilişkin süreç, ilkeler, ihale yöntemleri, ihale sürecinde rol üstlenen görevliler Kamu
İhale Kanunu çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca Kamu İhale Kurumunun kamu alımları
sürecinde üstlendiği rol, kamu alımları sürecindeki denetim ve düzenleyici faaliyetleri
uygulama sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu alımları, kamu harcamaları, kamu ihale kanunu, ihale yöntemleri
JEL Sınıflandırması: H57, H50

Public Procurement Process in the Frame of Public Procurement
Legislation in Turkey and the Function of the Public Procurement
Authority
Abstract
Today, public spending is increasing in parallel with the increase in the duties of the states.
Approximately one third of public spending in Turkey consists of public procurement.
Effective, efficient and economical use of public resources, which are significantly separated
for public procurement, must also be managed in accordance with transparent, competitive,
lawful and accountability principles of the public procurement process. Public procurement
process is also important in terms of macroeconomic policies and strategies besides the
purpose of meeting the needs of public administrations. The Public Procurement Law no.
4734 was enacted in 2003 in line with international regulations in Turkey and European
Union treaties. In this study, the processes, principles, methods of procurement, and the roles
of public procurement in the procurement process conducted by the public institutions in
Turkey have been examined within the framework of the Public Procurement Law. In
addition, the role of the Public Procurement Authority in the procurement of public
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procurement is assessed by taking into consideration the results of the audit and regulatory
activities carried out in the public procurement process.
Keywords: Public procurement, public expenditures, public procurement law, tender methods
JEL Classification: H57, H50
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Uluslararası Hava Taşımacılığında Düşük Maliyetli Taşıyıcı İş
Modelinin Geleceği Üzerine Bir Çalışma
Mustafa Kemal Yılmaz1

Özet
Uluslararası hava taşımacılığında düşük maliyetli taşıyıcı iş modelinin diğer havayolu iş
modellerinden farklı olarak her geçen gün etkisini artırmaya devam ettiği görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı, düşük maliyetli havayolu iş modelinin uluslararası gelişim süreçlerini ve
gelecekteki durumunu analiz etmektir. Bu çalışma ile düşük maliyetli taşıyıcıların diğer taşıyıcı
iş modelleri ve paydaşlarla olan etkileşimini ortaya koyarak gelecekteki durumunun analiz
edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında; uluslararası hava taşımacılığında düşük
maliyetli taşıyıcı kavramı, gelişim süreci, diğer taşıyıcı iş modelleriyle olan etkileşimi, düşük
maliyetli taşıyıcı iş modelinin yayılmasının ekonomik etkileri, sürdürülebilirliği ve gelecekteki
öngörülebilir durumu değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Düşük maliyetli taşıyıcı, hava taşımacılığı, iş modeli
JEL Sınıflandırması: L93, R12, R41

A Study on The Future of Low Cost Carrier Business Model in
International Air Transportation
Abstract
It is seen that the low cost carrier business model in international air transport continues to
increase its influence day by day, unlike other airline business models. The purpose of this study
is to analyze the international development process and the future situation of the low cost
airline business model. This study aims to analyze the future situation by revealing the
interaction of low cost carriers with other carrier business models and stakeholders. Scope of
this study; The concept of low cost carrier in international air transport, development process,
interaction with other carrier business models, economic effects of spreading low cost carrier
business model, sustainability and future forecasting situation are evaulated.
Keywords: Low cost carrier, air transportation, business model
JEL Classification: L93, R12, R41
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Yolcu Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti:
Havacılık İşletmelerinde Vardiyalı Çalışanlar Üzerine Bir
Araştırma
Mustafa Kemal Yılmaz1
Özet
Çalışan Memnuniyeti kavramı örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak için tüm hizmet
sektörlerinde olduğu gibi havacılık sektöründe de özel bir öneme sahiptir. Vardiyalı çalışmanın
yürütüldüğü havacılık işletmelerinde de çalışan memnuniyeti temel belirleyici bir rol
oynamaktadır. Çalışma kapsamında; çalışanların genel memnuniyet algısı, algılanan yönetici
memnuniyeti, arkadaşlık ilişkilerinden duyulan memnuniyet ile iş/çalışma koşullarına duyulan
memnuniyet perspektifinde incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Türkiye’de havayolu yolcu
taşımacılığı alanında faaliyet gösteren en büyük ulusal havayolu şirketinin HUB istasyonunda
Yolcu Hizmetlerinde vardiyalı olarak çalışanların memnuniyet algılarını bütüncül bir bakış
açısıyla incelemektir. Araştırmada, karma araştırma yöntemi uygulanarak ölçek geliştirilmiş,
vardiyalı çalışanlarla birebir görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.
Araştırma literatüre kuramsal ve uygulama açısından katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çalışan memnuniyeti, vardiyalı çalışma, havacılık
JEL Sınıflandırması: L93, J28, D23

Employee Satisfaction in Passenger Services:
A Research on Shift Workers in Aviation Enterprises
Abstract
The concept of Employee Satisfaction has a special importance in the aviation sector, as in all
service sectors to achieve organizational goals and objectives. Employee satisfaction in the
aviation enterprises where shift work is being carried out that plays a fundamental decisive
role. Scope of this study; overall perception of employee satisfaction is to research as
perspective in perceived satisfaction with managers, satisfaction of the friendship relations and
satisfaction with working conditions. The purpose of this study is to evaulate the satisfaction
perceptions of employees who work at passenger servives on the HUB station of the largest
national airline company operating in the air passenger transportation sector in Turkey as a
holistic perspective. In the study; the scale was developed by applying the mixed research
method, the data were gathered and analyzed by interviewing with the employees who work at
shift. The research is to contribute to the literature in terms of theoretical and practical aspects.
Keywords: employee satisfaction, shift work, aviation
JEL Classification: L93, J28, D23
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