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Welcome to İZCEAS 2018
On behalf of the organizing committee the congress will be organized every
year, respectively. This is the first time we organize the congress so we are
very pleased to welcome all participants.
İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Book of Abstracts is a publication designed to disseminate developments and
new trends in the quantitative and theoretical researches of issues in Business
Administration, Economics, Econometrics, International Relations, Labour
Economics and Industrial Relations, Management Information Systems,
Political Science, Public Administration, Public Finance.
Abstracts included in this book have been accepted by evaluation by peerreview evaluation process and using plagiarism tool.
We hope that this special book will lead further research on economics and
administrative sciences. We would like to thank many reviewers for their help
and the authors for submitting their research studies.
Best regards,
Chairman of The Congress
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
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INVITED SPEAKERS

LA MONDIALISATION À L’ASSAUT DES THÉORIES
DES TRENTE GLORIEUSES
Claude ALBAGLI1
Prof. Dr., Président de l’Institut CEDIMES, Membre de l’Académie des Sciences de
Roumanie, France
Résumé
Les “Trente Glorieuses” qui ont marqué l’économie mondiale au sortir de la seconde guerre
mondiale, ont été dominée par une régulation keynésienne qui a montré son efficacité, puis
par un retour aux “Classiques” pour donner force au marché par la privatisation et la
dérégulation, avec un consensus planétaire sur les vertus des échanges dans une économie
mondialisée. Or, depuis la crise des subprimes de 2008, les économies occidentales et
particulièrement européennes peinent à renouer avec la croissance et les gouvernements,
faute d’obtenir des résultats par des relances ou des rééquilibrages, s’essaient dans les
difficiles réformes de structures. Est-ce que les théories keynésiennes sont devenues
obsolètes? L’impact de telles mesures en Chine au moment de la crise, montrent que cela
n’est pas le cas. Est-ce que les vertus de comptes équilibrés dans le budget et les échanges
sont passés de mode? L’impact de la dette et le dévissement des BRICS incitent à la prudence.
Alors pourquoi les mécanismes se crispent pour l’Union Européenne ? La présentation
montre que les postulats ne sont plus remplis ni pour les théories keynésiennes, ni pour les
options classiques. Ce ne sont pas les théories qui sont devenues obsolètes, mais les
hypothèses qui ne sont plus remplies. Ce hiatus explique largement la faible réactivité
européenne alors qu’une mondialisation régulée et dominée par les Etats-Unis est menacée
par une mondialisation réticulée et structurée par la Chine.
1
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GLOBALIZATION ON THE ASSAULT OF “THIRTY
GLORIOUS” THEORIES
Claude ALBAGLI1
Prof. Dr.,, Président de l’Institut CEDIMES, Membre de l’Académie des Sciences de
Roumanie, France
Abstract
The "Thirty Glorious" which marked the world economy at the exit of the Second World
War, were dominated by a Keynesian regulation that showed its effectiveness, then by a
return to the "classics" to give force to the market by privatization and deregulation with a
global consensus on the virtues of trade in a globalized economy. Since the subprime crisis
of 2008, Western and particularly European economies must struggle for reconnecting with
growth. The governments, in the absence of results through reminders or rebalancing, are
trying in the difficult structural reforms. Have Keynesian theories become obsolete? The
impact of such measures in China, during the crisis, shows that this is not the case. Have the
virtues of balanced accounts in the budget and exchanges gone from fashion? The impact of
the debt and the undoing of the BRICS encourage prudence. So why are the mechanisms
getting defective for European Union? The presentation shows that the postulates are no
longer fulfilled either for Keynesian theories neither for conventional options. But, theories
do not become obsolete, here are the assumptions that are not fulfilled. This hiatus largely
explains the low European responsiveness, while a regulated and dominated globalization by
United States is threatened by reticulated and structured globalization by China.
1
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The Research Methodology of Prof. Richard Mattessich
Giuseppe GALASSI1
1

Prof. Dr., Professor of Economia Aziendale, University of Parma, Italy
Abstract
This presentation wants to be a tribute to prof. Richard Mattessich; it is written through the
eyes of a researcher who has worked closely with him over a period of 42 years, starting
attending his courses of “Income Determination Theory” and “Research Methodology” at the
University of British Columbia in 1975.
Among his huge scientific research and publications, I intend to stress and underline three
major contributions:
1. Accounting metrics and other mathematical instruments which anticipated computer
spreadsheet by 30 years.
2. The preparation of accountants for information economics by means of analytical methods.
3. The proposition of the “onion model of reality” to distinguish different Kind of reality.
Over a career extending back to the beginning 1940s Professor Richard Mattessich has
published books and articles in the field of accounting, management science, behavioral
sciences, epistemology, philosophy and history, reflecting wide interdisciplinary scholarship.
To celebrate his ninety–fifth birthday in 2017, this paper aims to highlight specifically his
“research methodology”, in the particular historical context, starting from the so called
“golden age of a priori research in accounting”.
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La nouvelle mondialisation a les couleurs de la Chine (la
nouvelle route de la soie)
Maria NEGREPONTİ-DELİVANİS1
1

Former Rector and Professor (Macro and Micro economic analysis) at the Macedonian
University, Thessaloniki, Grèce
Résumé
Depuis quelques années, quantité de signes témoignent de la fin de la mondialisation, qui a
constitué l'ordre économique international pendant environ 50 ans. Certaines raisons
déterminées expliquent ce déclin, car historiquement on observe tous les 40-50 ans une
rotation entre le système de la liberté des échanges et celui du protectionnisme ou encore de
la guerre commerciale. Le message du changement a été donné par les États-Unis, tout
comme il y a une cinquantaine d'années d'ailleurs, lorsque la mondialisation avait été imposée
au monde entier. Quant au protectionnisme, il est déjà installé, accompagné de taxes
douanières sur de plus en plus de biens importés, prenant les caractéristiques de la menace
d'une guerre commerciale, surtout mais pas seulement, entre les États-Unis et la Chine.
Toutefois, au milieu des cendres de la mondialisation aux normes occidentales, se dresse une
autre mondialisation, différente, qui fait revivre l'ancienne route de la soie et qui a la Chine
comme centre et comme régulateur du nouvel ordre économique international. Ce grand
projet de la mondialisation chinoise, qui embrasse trois continents et plus de 60 pays, et qui
devrait coûter des trillions de dollars en investissements, devrait hisser le pays au haut de
l'échelle mondiale. La Chine ne s'est pas donné pour rôle de renverser l'économie mondiale,
mais plutôt de l'adapter à sa mesure et à ses intérêts et d'augmenter son influence.
Mots clés : Mondialisation chinoise, protectionnisme, guerre commerciale, route de la soie,
ordre économique, taxes douanières
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New globalization has the colors of China (the revival of the
new silk road)
Maria NEGREPONTİ-DELİVANİS1
1

Former Rector and Professor (Macro and Micro economic analysis) at the Macedonian
University, Thessaloniki, Greece
Abstract
In recent years, numerous indications testify to the end of globalization, which has been the
international economic order for about 50 years. There are fundamental reasons explaining
the retreat of globalization, as historically, every 40-50 years there is a rotation between the
system of freedom of trade and that of protectionism or, even of trade war. The sign for
change was given by the United States, as was the case about 50 years ago, when
globalization was imposed around the world. Protectionism has already been established,
accompanied by customs duties on the import of more and more goods, but it also acquires
the characteristics of a threatening trade war, mainly but not only between the US and China.
However, through the ashes of globalization under western specifications, another,
completely different, globalization emerges, which revives the old silk road with China as its
center and as the regulator of the new international economic order. This grand project of
Chinese globalization, which embraces 3 continents and over 60 countries, and which
predicts a cost of trillions of dollars in investment, is expected to bring China to the top of
the world. China's role in the global economic order is not to overturn it but to adapt it to its
own measures and interests and to increase its influence through it.
Keywords: Mondialisation chinoise, protectionnisme, guerre commerciale, route de la soie,
ordre économique, taxes douanières
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Identification of an aggregate production function for the
economy of Turkey
Nicholas OLENEV1
1

Federal Research Center "Computer Science and Control" of Russian Academy of
Sciences, Russian Federation
Abstract
Any critical situation in an economy is always reflected on real sector of the economy. The
paper explores an original vintage capital model with putty-clay technology that gives a
description of an aggregated production function, built on the distribution of production
capacity by technology with a limited age. The aggregate production functions arose from
practical needs in the analysis of specific sectors of the economy. Production capacity is
determined as a maximum of possible output in a year. Gross domestic product (GDP) of
Turkish economy at constant 2010 prices measured in New Turkish Liras is used here as the
output. At a given capital intensity and a given depreciation rate, they can evaluate the age
structure of production capacities by the past real investments. Technologies are determined
at the time of capacity creation. With increasing age, production capacity is decreasing,
keeping the number of workplaces. The lowest labor input and the coefficient of capital
intensity are reduced due to scientific and technological progress. The production function is
analytically constructed on a transitional growth path with a decreasing incremental capitaloutput ratio for capacities. The boundary brings a new kind of production function that
contains maximal age of capacities as a new parameter. Taking into account the age limit of
capacity gives not only add value to control the economic system but also makes it possible
to practically determine the parameters of this production function in its numerical
construction on the basis of statistical data of a specific country. Unknown parameters of the
production function can be determined in an indirect way by comparison of pairs of time
series for each macroeconomic index calculated by the model and taken from statistics. The
parameters of this production function were identified by parallel calculations according to
the data of the Turkish economy 1970-2017. The problem of indirect identification of the
parameters of the production function is a special type of the problem of global optimization.
The economic interpretation of the obtained results is given.
Keywords: aggregate production function, production capacity, parameter identification,
parallel calculations, Turkish economy
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Identification d'une fonction de production agrégée pour
l'économie de la Turquie
Nicholas OLENEV1
1

Federal Research Center "Computer Science and Control" of Russian Academy of
Sciences, Russian Federation
Abstract
Toute situation critique dans une économie se reflète toujours sur le secteur réel de
l’économie. Le document explore un modèle original de capital vintage avec une technologie
mastic-argile qui donne une description d'une fonction de production agrégée, basée sur la
distribution de la capacité de production par technologie avec un âge limité. Les fonctions de
production agrégées découlaient de besoins pratiques dans l'analyse de secteurs spécifiques
de l'économie. La capacité de production est déterminée comme un maximum de production
possible par an. Le produit intérieur brut (PIB) de l'économie turque aux prix constants de
2010, mesuré en livres turques nouvelles, est utilisé ici comme production. A une intensité
de capital et à un taux de dépréciation donnés, ils peuvent évaluer la structure par âge des
capacités de production par rapport aux investissements réels passés. Les technologies sont
déterminées au moment de la création de la capacité. Avec l'âge, la capacité de production
diminue, tout en maintenant le nombre de postes de travail. Le plus faible apport en maind'œuvre et le coefficient d'intensité du capital sont réduits en raison des progrès scientifiques
et technologiques. La fonction de production est construite analytiquement sur une trajectoire
de croissance transitoire avec un ratio capital-production incrémentiel décroissant pour les
capacités. La limite apporte un nouveau type de fonction de production qui contient l’âge
maximal des capacités en tant que nouveau paramètre. La prise en compte de la limite d'âge
de la capacité donne non seulement une valeur ajoutée au contrôle du système économique,
mais permet également de déterminer pratiquement les paramètres de cette fonction de
production dans sa construction numérique sur la base de données statistiques d'un pays
spécifique. Les paramètres inconnus de la fonction de production peuvent être déterminés de
manière indirecte en comparant les paires de séries chronologiques pour chaque indice
macroéconomique calculé par le modèle et extrait des statistiques. Les paramètres de cette
fonction de production ont été identifiés par des calculs parallèles selon les données de
l'économie turque 1970-2017. Le problème de l'identification indirecte des paramètres de la
fonction de production est un type particulier du problème de l'optimisation globale.
L'interprétation économique des résultats obtenus est donnée.
Keywords: aggregate production function, production capacity, parameter identification,
parallel calculations, Turkish economy
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DEVELOPPEMENT DE CAPACITES POUR UNE
TRANSFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE EN
AFRIQUE: L’URGENTE NECESSITE DE NOUVEAUX
MODELES MENTAUX
Elie Virgile CHRYSOSTOME1
1

PhD Professeur Titulaire Directeur, Institut CEDIMES Etats-Unis State University of New
York – Plattsburgh Plattsburgh, New York, États-Unis
Résumé
Au lendemain des independances des pays africains, les dirigeants avaient une volonte tres
manifeste d’aller au dela de s’affranchir simplement du joug politique colonial, ceci afin de
s’engager dans un reel developpement socio-economique de leurs pays. Cette volonte tres
noble de sortir les pays africains de la pauvrete avait presque fait l’unanimite aupres des
differents acteurs du developpement des pays africains. Differents modeles de
developpement ont ete proposes et/ou parfois experiementes. Tous ces modeles ont
cependant un point commun: ils s’articulent tous autour du developpement de capacites au
sein des pays africains, envoyant ainsi clairement le message que le developpement socioeconomique des pays africains ne pourra se faire que grace un developpement de capacites.
Cette approche a recu l’assentiment des institutions d’aide au developpement qui ont consenti
aux pays africans des centaines de milliards de dollars pour le developpement de capacites.
Certains experts estiment a plus de 1000 milliards de dollars, le montant de l’aide au
developpement accorde aux pays africains au cours des 60 dernieres annees. Cette aide a
contribue a une transfromation socio-economique qui est toujours en cours en Afrique.
Cependant, le developpement socio-economique attendu n’est toujours pas au rendez-vous.
Le gap de capacites est toujours enorme et la pauvrete est toujours tres repandue dans les
pays africains. Une analyse approfondie de cette situtation permet de vite constater que le
veritable obstacle au developpement des pays africains n’est pas tant le manque de ressources
financieres, mais plutot celui des modeles mentaux en cours sur le continent. Autrement dit,
une profonde transformation profonde des mentalites est necessaire pour un developpement
durable en Afrique. C’est l’objectif de cette recherche qui s’est employee a examiner
comment les pays africains peuvent proceder a profonde transfromation des mentalites afin
de reduire le gap de capacites et reduire la pauvrete. Pour ce faire, elle a d’abord presente les
facteurs cles qui justifient une urgente transformation des modeles mentaux en Afrique. Elle
a ensuite presente une analyse theorique de plusieurs modeles mentaux, ce qui lui a permis
d’explorer et de suggerer des strategies de promotion d’une transformation des mentalites en
Afrique. Quelques-unes de ces strategies sont les suivantes: un leadership transformationnel
qui permette aux leaders de montrer l’exemple, mais aussi d’utiliser leur pouvoir pour
influencer les autres; une education formelle et informelle a grande echelle et ceci a tous les
niveaux de la famille a la cite, mais aussi de la pre-maternelle a l’universite en pasant les
associations communautaire, les lieux de travail et les organisations de la societe civile. Les
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organisations de la societe civile entretiennent avec les citoyens qu’ils representent une
relation de confiance qui leur permet de susciter, de provoquer mais aussi et surout
d’accompagner aupres d’eux des changements. Mieux, elles ont toute la legimite, mais aussi
le pouvoir de faire pression et d’influencer les gouvernements a differents niveaux en faveur
du changement des mentalites.
Mots clés: Développement économique, innovation, changement technologique et
croissance.

9

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

CAPACITY BUILDING FOR A SOCIO-ECONOMIC
TRANSFORMATION IN AFRICA: THE URGENT
NECESSITY OF NEW MENTAL MODELS
Elie Virgile CHRYSOSTOME1
1

PhD Professeur Titulaire Directeur, Institut CEDIMES Etats-Unis State University of New
York – Plattsburgh Plattsburgh, New York, USA
Abstract
In the years following the independance of African countries, there was a strong willingness
of African political leaders to free their countries from the political influence of the former
colonizers and to engage a serious socio-economic development. Therefore, different
development models were designed and some of them were even experimented. All these
models had one key common ground. They all are based on capacity building, sending clearly
the message that the socio-economic development in African countries is not possible
without capacity building. Such view of socio-economic development in Africa has received
the support of international institutions of development and they have sent hundreds of billion
to African countries as development aid. Some experts estimate at more than 1000 billion $
the amount of development aid that has been received by African countries for the last 60
years. This aid has undoubtedly contributed to some economic transformations that have still
been currently in progress in Africa. However, it’s also a sound evidence that the socioeconomic development exected in Africa has never taken place. The capacity gap is still huge
and the poverty is still almost endemic in Africa. An in-depth analysis of the results of the
important development aid to Africa and of the huge capacity gap helps to realize that the
most important obstacle to development in African countries is not the lack of financial
resources, but the current mental models in place on the continent. In other words, a profound
mindset transformation is absolutely necessary for a sustainable economic transformation in
Africa. The purpose of this paper is to explore how such mindset transformation can take
place and contribute to reduce the capacity gap and poverty on Africa. The paper has
presented the factors justifying an urgent necessity of a mindset transformation in Africa. It
has then analyzed different theoretical models of mindset from which it has suggested
different strategies to promote a sustainable mindset transfromation in Africa. Some of these
strategies are the followings: a transformational leadership through which the leaders will
serve as convincing examples, but will also use their power to influence the others; a large
scale formal and an informal education at all the different levels of the family and the society,
and from the pre-maternal to university. This formal and informal education should also take
place at the workplaces and at all the different levels of community associations and the civil
society. The civil society, in particular, has a critical role to play in the mindset transformation
in Africa, because on the hand, it has a trustful relationship with the citizens that is represents,
and on the other hand, because of this trusttful relationshp, it can trigger the changes that the
citizens should undertake and accompany these changes until they result in mindset
transformation. Moreover, the civil society has all the legitimity needed to put pressures on
the governments at differents levels in order to influence them to take the actions needed for
a mindset transformation.
Keywords : Développement économique, innovation, changement technologique et
croissance.
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Avrupa Birliği-Makedonya İlişkileri veAvrupa Birliği’nin
Makedonya’nın Gelişim Sürecindeki Rolü: 2001-2018
Dönemi
Ekrem Yaşar AKÇAY1
Dr. Öğr. Üyesi, Hakkâri Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Hakkâri, Türkiye
1
ekremyasarakcay@hakkari.edu.tr
Özet
Avrupa Birliği-Makedonya İlişkilerinin Kökenleri ve Avrupa Birliği’nin Makedonya’nın
Gelişim Sürecindeki Rolü Özet Makedonya 1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra
dışarıda Bosna Savaşı, Kosova olayları ve Yunanistan ile uğraşırken içeride e Arnavut
azınlıklarla uğraşmıştır. 1998’de Kosova’da çatışmaların başladığı esnada Sırplar
Arnavutlara karşı baskı uygulamaya başladığında, binlerce Kosovalı Arnavut Kosova’dan
ayrılmışlardır. Bu insanlar Makedonya’ya gelmişlerdir. Makedon yetkililer özellikle bu
dönemde daha esnek olmak ve çatışmaları önlemek için bazı tavizler vermek zorunda
kalmışlardır. Ancak daha sonra Makedonya Anayasasında yapılan değişikliklerden ötürü
sorunlar çıkmaya başlamıştır. Yapılan Anayasa değişikliği ile kurucu unsur Makedon ulusu
olmuştur. Kosova müdahalesi sonrasında Sırpların Makedonya’ya bazı bölgeleri vermesi
sonucunda Makedonya’daki Arnavutlar buna karşı çıkmışlar ve Makedonya yönetimi ile
silahlı mücadeleye başlamışlardır. 2001’de yapılan Ohrid Anlaşması Makedonya’daki
Arnavut azınlıklarla yaşanan sorunlarda bir ortak görüş sağlamıştır. AB ve ABD’nin
çabalarıyla yapılan bu anlaşmadan sonra, Makedonya demokrasi ile ilgili bakış açısını
geliştirmeye başlamıştır. 2001’de AB ile İstikrar ve Ortaklı Anlaşmasını (İOA) imzaladıktan
ve 2005’te ülkenin AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesinden sonra, Makedon hükümeti
AB’nin tam üyesi olmak için gerekli reformları uygulamaya başlamıştır. Ülkede yolsuzluk,
işsizlik, örgütlü suçlarla mücadele gibi daha ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen, Ohrid
Anlaşması'nın yapılması, ülkenin demokrasisini kısmen iyileştirmeye başlamıştır. Hatta
Avrupa Birliği, Makedonya'nın 2001'de yaşanan krizin etkilerinden büyük ölçüde
kurtulduğunu ve ülkedeki siyasi durumun normalleştiğini ve AB'nin bu durumu
desteklemeye devam edeceğini açıklamıştır. Bu durum ülkenin ekonomik ve sosyal
gelişimini de etkilemiştir. Makedonya AB’den almış olduğu yardımlarla önemli bir gelişme
göstermiştir. Bu durumu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporlarında ve
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsani Kalkınma Raporlarında görmek
mümkündür. İlerleme Raporları ve İnsani Kalkınma Raporlarına bakıldığında Makedonya’da
çözülmesi gereken sorunlar olmasına rağmen gelişmişlik düzeyinde ciddi bir artış olmuştur.
2005’te AB’ye aday olarak kabul edilen Makedonya’nın AB’nin yeni genişleme sürecinin
Balkanlardan başlaması durumunda öncelikli olarak üye olacağı ileri sürülmektedir. Bu
çalışma söz konusu bu durumun doğru olup olmadığını değerlendirecektir. Çalışmada
İlerleme Raporları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan belgeler,
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsani Kalkınma Raporları gibi belgelerden
faydalanıldığı gibi kitap, makale gibi ikincil kaynaklar da kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Makedonya, Avrupa Entegrasyonu, Siyasi ve
Demokratik Değişim.
JEL Sınflama Kodları: Z-00, Z-19.
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The European Union-Macedonia Relations and European
Union’s Role on the Development Process of Macedonia:
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Dr. Öğr. Üyesi, Hakkâri Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Hakkâri, Turkey
1
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Abstract
After getting independence in 1991, Macedonia got into trouble with the Bosnian War,
Kosovo events and Greece outside, but also with the Albanian minorities inside. During the
Conflicts began in Kosovo in 1998, when Serbs began violence against Albanians in 1998,
and thousands of Kosovo Albanians left Kosovo. This people came to Macedonia.
Macedonian authorities obligated to make some concessions, especially in this period, to be
more flexible and to avoid conflicts. But then problems began to emerge due to changes in
the Macedonian Constitution. With the constitutional amendment made, the constituent
element remained only Macedonian nation. After the Kosovo intervention, in the result of
the Serbian administration gave some territories to Macedonia and the Albanians in
Macedonia opposed it and began armed struggle with the Macedonian Government the Ohrid
Agreement in 2001 made a consensus on the problems with Albanian minorities in
Macedonia. After this agreement with the efforts of the EU and the United States, Macedonia
has begun to develop its own standpoint about democracy. After the signing of the
Stabilization and Association Agreement (SAA) with the EU in 2001 and the country's
acceptance as an EU candidate country in 2005, the Macedonian government has begun to
implement the necessary reforms to become a full member of the EU. Even though there are
still more serious problems in the country such as corruption, unemployment, struggle with
organizing crimes, the construction of the post-Ohrid Agreement has partially begun to
improve the democracy of the country. In fact, the European Union has announced that
Macedonia has largely recovered from the effects of the crisis experienced in 2001, and that
the political situation in the country has normalized, and that the EU will continue to support
this issue. This situation has also affected the economic and social development of the
country. Macedonia has made significant progress with the aid it received from the EU. This
can be seen in the Progress Reports prepared by the European Commission and in the Human
Development Reports prepared by the United Nations. Regarding the Progress Reports and
the Human Development Reports, there has been a serious increase in the level of
development despite the fact that Macedonia has some problems to resolve. Macedonia,
which is regarded as a candidate for the EU in 2005, is claimed to be a top priority member
of the EU when the new enlargement process begins in the Balkans. This study will evaluate
whether this is true or not. Progress reports in the study, documents published by the
European Commission and the Council of Europe, Human Development Reports prepared
by the United Nations, as well as secondary sources such as books and articles were used.
Keywords: Avrupa Birliği, Makedonya, Avrupa Entegrasyonu, Siyasi ve Demokratik
Değişim.
JEL Codes: Z-00, Z-19.
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Paylaşım Ekonomisi Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların
Bibliyometrik Analizi
Anıl GACAR1
Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman ABD, Türkiye
1
anil.gacar@cbu.edu.tr
Özet
Paylaşım ekonomisi, son dönemlerde oldukça gündeme gelen bir konudur. Paylaşım
ekonomisi, insanların kullanmadığı ya da az kullandığı bir ürün ya da hizmetin belirli bir
bedelle değerlendirilmek suretiyle başka kişilerle kullandırılması olarak tanımlanmaktadır.
Paylaşım ekonomisi içerisinde yer alan insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum,
akademik olarak paylaşım ekonomisi alanında daha çok yayının üretilmesine ve bu kavramın
tartışılmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, paylaşım ekonomisi alanında yazılan
uluslararası yayınların bibliyometrik yöntemle analiz edilmesidir. Çalışmada elde edilen
veriler Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmada, 2000-2017 yılları
arasındaki dönem, analize dahil edilmiştir. Çalışmada, 2000’li yıllardan bu yana paylaşım
ekonomisi alanında yayınlanan eserlerin büyük bir oranda arttığı görülmüştür. Ayrıca,
çalışmada elde edilen bibliyometrik veriler sosyal ağ analizi yardımıyla analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Paylaşım Ekonomisi, Bibliyometrik Analiz, Sosyal Ağ Analizi
JEL Sınflama Kodları: E26, C55, D85
1
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Abstract
Sharing economy is a topic that has become a current issue recently. Sharing economy is
defined as usage of a product or service that people do not use or use rarely by evaluating it
at a certain price. The number of people in the share economy is increasing. This situation
causes to produce more publications and to be discussed academically of sharing economy.
The aim of the study is to analyze international publications in the field of sharing economy
by bibliometric method. The datas were obtained from Web of Science database. The period
between 2000-2017 was analyzed in the study. It has been seen that the studies published in
the field of sharing economy since 2000 have increased. In addition, the bibliometric data
obtained in the study were analyzed by social network analysis.
Keywords: Paylaşım Ekonomisi, Bibliyometrik Analiz, Sosyal Ağ Analizi
JEL Codes: E26, C55, D85
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Post Otistik İktisat ve Kansas Bildirisi
Ahmet Salih İKİZ1
Muğla University, Türkiye
dr.ahmetsalih@gmail.com
Özet
Post Otistik İktisat ve Kansas Deklarasyonu 2000’li yılların başında Fransa’da bir gurup
iktisat öğrencisi ve akademisyen geleneksel iktisat eğitiminde neo klasik temelli yoğun
matematiksel modellerin geçerliliği üzerine bir tartışma başlatttı. Bu süreçte Missouri
Üniversitesinde 2001 yılı Temmmuz ayında bir grup akademsyen ve öğrenci bir teklif dile
getrdi. Kansas Şehri teklifi olarak adlandırılan bu teklifte ekonomi biliminde yeni bir teorik
çerçeveye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek insan öznesinin temel alınmasına ihtiyaç olduğu
belirtildi. Ekonomi biliminin disiplinlerarası boyutuna atıf yapılarak yoğun matematik
temelli modeler sorgulandı. Yoğun ekonometri temelli çalışmalar ekonomi biliminin diğer
bağlantısı olan sosyolojik tabanın gözden kaçmasına neden oldu. Tarihe Kansas Şehri önerisi
olarak geçen bu konferans sonuç metni 13 Ağustos 2001 tarihinde bir görüş seti olarak
sunuldu. Bu çerçevede ekonomi politikalarının tek tip çözüm önerilerinin her ülkenin içinde
bulunduğu endi kültürel kodları ile uyumlu olamayabileceği belirtildi. Bu nedenle ilgili
ülkenin vatandaşlarının sosyal koşullarının da gözönüne alınması gerektiği belirtildi. Post
otisitk iktisatçılar diğer bilimlerden farklı olarak ekonomi ilminde felsefi ve metodolojik
tartışmaların oldukça az olmasının kritik değerlendirme ve gelişmelere bu alanın kapalı
olmasına yol açtığını belirtmektedirler. Özellikle yeni küresel sistemde toplumlar ve ülkeler
arası refah seviyesinde artan eşitsilik, çevresel sorunlarda artış ve küresel finans sistemindeki
çalkantılar iltisat biliminin daha açık düşünce seti içeren yeni çözümlere ihtiyacın
arttırmktadır. Özü itibari ile Neo klasik ikitsadi teoriye bir eleştiri şeklinde ortaya çıkan bu
akım ekonomik kriz döngüsünün sistem içinde kendi halinde tedavi edilmesinin güçlüğüne
değinmesi açısından farklı bir bakış açısı içermektedir. Çıkış noktası Fransa olanve Avrupa
eksenli gelişen bu ekol izleyen yılllrada ABD’de pek çok taraftar bulmuş ve çeşitli dallara
ayrılarak incelenmiştir. Bu çalışmada Kansas Önerisi toplantısının temel argümanları kısaca
açıklanarak izleyen döneme etkileri tartışılacaktır. Özellikle kurumsal bir yeni kitsadi okul
haline gelen ve teorik çerçeveye katkı içeren eleştiri ve çözüm önerilerini gerçek Dünya
iktisadı web sitesi altında paylaşan bu yeni akım ve katkıları bu çalışmada tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Post otistik iktisat
JEL Sınflama Kodları: A13
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Abstract
This letter follows statements from other groups who have similar concerns. Both in
agreement with and in support of the Post-Autistic Economics Movement and the Cambridge
Proposal, we believe that economic theory, inhibited by its ahistorical approach and abstract
formalist methodology, has provided only a limited understanding of the challenging
complexity of economic behavior. The narrow methodological approach of economics
hinders its ability to generate truly pragmatic and realistic policy prescriptions or to engage
in productive dialogue with other social sciences. All economics departments should reform
economics education to include reflection on the methodological assumptions that underpin
our discipline. A responsible and effective economics is one that sees economic behavior in
its wider contexts, and that encourages philosophical challenge and debate. Most
immediately, the field of economic analysis must be expanded to encompass the following:
1. A broader conception of human behavior 2. Recognition of culture. . 3. Consideration of
history. 4. A new theory of knowledge 5. Empirical grounding. 6. Expanded methods. 7.
Interdisciplinary dialogue. Although strong in developing analytic thinking skills, the
professional training of economists has tended to discourage economists from even debating
– let alone accepting – the validity of these wider dimensions. Unlike other social sciences
and humanities, there is little space for philosophical and methodological debate in the
contemporary profession. Critically-minded students of economics seem to face an unhappy
choice between abandoning their speculative interests in order to make professional progress,
or abandoning economics altogether for disciplines more hospitable to reflection and
innovation. Ours is a world of global economic change, of inequality between and within
societies, of threats to environmental integrity, of new concepts of property and entitlement,
of evolving international legal frameworks and of risks of instability in international finance.
In such a world we need an economics that is open-minded, analytically effective and morally
responsible. It is only by engaging in sustained critical reflection, revising and expanding our
sense of what we do and what we believe as economists that such an economics can emerge.
Keywords: Post otistik iktisat
JEL Codes: A13
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Özet
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede işletmelerin yaklaşık % 99'u küçük ve orta boy
işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. KOBİ’ler farklı ekonomik koşullara hızlı uyum
sağlamaları, esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmadaki itici güçleri, istihdamı arttırma ve
yeni iş sahalarının açılmasındaki katkıları gibi nedenlerden dolayı ülkelerin ekonomik ve
sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. KOBİ’lerin ekonomi üzerindeki bu
kritik rolünden dolayı KOBİ’ler, kamu politikalarının önemli uygulama alanlarından biri
haline dönüşmüştür. Ülkemizde KOBİ politikalarının hayat bulduğu kurumların başında
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
gelmektedir. KOSGEB, KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik bir takım destek programları
oluşturmaktadır. Oluşturulan destek programları ile KOBİ’lerin ekonomi içerisindeki payını
ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere
uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak,
araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü
geliştirmek hedeflenmektedir. KOSGEB tarafından verilen desteklerden KOBİ’lerin ne
oranda yararlanabildiği, onların ticari gelişimine nasıl katkı sağladığının yanı sıra; KOSGEB
il müdürlüklerinin de göreli performansları, desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi bakımından
önem arz etmektedir. KOBİ’lere yönelik Kamusal desteklerin etkilerini ortaya koymaya
yönelik olarak literatürde işletme bazlı çok sayıda çalışma olmasına karşın, KOSGEB
Müdürlüklerinin destek bazlı performanslarını ölçmeye yönelik çalışma çok azdır. Bu
kapsamda çalışmanın amacı, KOSGEB il müdürlüklerinin destek bazlı performanslarının
belirlenmesi ve görece etkin olmayan il müdürlüklerinin etkin düzeye gelebilmelerine
yönelik politik argümanların belirlenmesini amaçlamaktadır. KOSGEB Müdürlüklerinin
göreli verimlilik analizleri Veri Zarflama ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği
Metodolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2011 sonrasında hizmet vermeye
başlayan 16 KOSGEB Müdürlüğünün 2012-2015 dönemi boyunca vermiş olduğu KOBİ
destekleri incelenmiştir. Girişimcilik destek programı açısından KOSGEB İl müdürlüklerinin
performansları (Teknik Etkinlik Skorları) analiz edildiğinde en etkin müdürlüklerin sırasıyla
Amasya, Düzce ve Muş oldukları görülmüştür. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği
sonuçlarına göre Girişimcilik desteğinin Uygulanmasında İl Müdürlükleri toplu olarak ele
alınan dönemde (Ortalama TFV 1.08) verimli bir şekilde çalışmaktadırlar. 2012-2015 yılları
arasında girişimcilik desteği kapsamında verimliliğini en çok arttıran illerin sırasıyla
Erzincan, Batman ve Amasya olurken verimliliklerini en düşük olan illerin ise Kars, Sinop
ve Kırıkkale olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Proje bazlı destek programı açısından KOSGEB
İl müdürlüklerinin teknik etkinlik ortalamaları dikkate alındığında en başarılı illerin Muş,
Batman ve Düzce il müdürlükleri olduğu görülmektedir. Malmquist toplam faktör
verimlilikleri incelendiğinde 2012-2015 yılları arasında Proje Bazlı Destek programı
kapsamında verimliliğini en çok arttıran iller sırasıyla Kars, Batman, Gümüşhane ve Düzce
olurken verimliliklerini en çok azaltan illerin ise Edirne, Amasya ve Sinop il müdürlükleri
oldukları görülmektedir. Çalışmanın diğer sonuçları her bir destek türü kapsamında ayrı ayrı
rapor edilmesi planlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar her bir ilin ekonomik, jeopolitik
1
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konumları dikkate alınarak değerlendirilmiş ve KOSGEB Başkanlığına uygulanabilir politik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KOSGEB Destekleri, Etkinlik Analizi, Veri Zarflama Analizi,
Toplam Faktör Verimliliği,
JEL Sınflama Kodları: D24, H50, L25

19

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

ANALAYSIS OF RELATIVE EFFECTIVE OF KOSGEB
PROVINCE DIRECTORATES WITHIN THE SCOPE OF
KOSGEB SUPPORTS
Oğuz KARA1 Asım TÜRKMEN2
Dr.Öğr. Üyesi, İşletme Fakültesi,Düzce Üniversitesi, Turkey
İnsan Kaynakları Daire Başkanı, KOSGEB Genel Müdürlüğü, Turkey
1
oguzkara@duzce.edu.tr 2asim.turkmen@kosgeb.gov.tr
Abstract
Nearly 99% of enterprises in developed and developing countries are small and mediumsized enterprises (SMEs). Despite the numerical weight of SMEs in the economy, the volume
of employment, the level of exports, value-added creation and the shares in investment areas
are relatively low. In spite of the weight of SMEs in the economy, the low value of these
indicators increases the need for applications to be improved and supported. In our country,
Small and Medium Enterprises Development and Support Administration (KOSGEB) is one
of the institutions where the SME policies are found life. KOSGEB provides support
programs to support SMEs. Increasing the share and efficiency of SMEs, raising their
competitiveness and levels, integrating in the industry in accordance with economic
developments, increasing the share of exports, supporting research and development,
innovation and cooperation activities and developing entrepreneurship culture are targeted
with the created support programs. In addition to the support provided by KOSGEB, how
SMEs can benefit from it, how they contribute to their commercial development; relative
performances of KOSGEB provincial directorates are important in terms of measuring the
effectiveness of their support. The thesis research carried out in this context aims to determine
the supportive performance of KOSGEB provincial directorates and to determine the political
arguments for the provincial directorates which are relatively ineffective.
Keywords: KOSGEB Destekleri, Etkinlik Analizi, Veri Zarflama Analizi, Toplam Faktör
Verimliliği,
JEL Codes: D24, H50, L25
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Özet
Günümüzde rekabetin üst seviyelerde seyretmesi işletmeleri, değişime ve aynı zamanda
gelişime doğru yönlendirmektedir. İşletmeler bu değişim ile aynı doğrultuda kendilerini
geliştirmek, yeniliklere açık olmak ve piyasa koşullarına ayak uydurmak durumundadırlar.
İşletmelerin önceliği; müşteri istek ve beklentilerini anlamak, kavramak, bu beklentilere göre
ürün ve hizmetlerini şekillendirmek olmalıdır. Rekabet koşullarının sürekli artması ile
birlikte müşterilerin istek ve beklentileri de değişmektedir. Buna karşı işletmeler ancak
kendilerini yenileyebildikleri müddetçe ayakta kalabilmektedirler. Süreç yönetiminin
gerekliliği tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Süreç yönetimi sayesinde işletmeler
değişiklik gösteren koşullara hızlı şekilde uyum sağlamak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
doğru ve zamanında cevap verebilmek, rekabette kalıcı olmak, üretim ve ürüne değer katmak,
sektörde uzun yıllar faaliyet gösterebilmek gibi hedeflerini başarmış olur. Bu çalışmada süreç
yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri hakkında bilgiler verilmiş ve bu bilgiler reel bir
uygulama ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; tedarik zinciri süreçlerin
oluşturulması, uygulamaya geçirilmesi, uygulamaların izlenmesi ve iyileştirme teknikleri ile
süreç içindeki faaliyetlerin iyileştirilmesidir. Yapılan süreç iyileştirme çalışmaları sonucunda
tedarik zinciri yönetimi sürecinin süresi önemli miktarda azaltılmış ve hatalı ürün tedarik
edilmesine engel olacak belirli önlem faaliyetlerini içeren süreç adımları eklenmiştir. Bu
sayede hem mevcut zaman kısaltılmış hem de olası zaman kayıpları önlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri, Süreç İyileştirme
JEL Sınflama Kodları: M10, M11
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Abstract
Nowadays, competition in top-level watchmaking businesses is leading to the development
of change at the same time. Businesses have to develop themselves in the same direction as
this change, be open to innovations and keep up with market conditions. Priority of
businesses; being customer-driven, then it should develop their products and services
according to customer's demands and expectations. Customers’ demands and expectations
continuously change with increasing conditions of competition. In this way, businesses can
only survive as long as they can renew themselves. The necessity of process management
arises at this point. By means of process management, businesses achieve their goals such as
to adapt quickly to changing conditions, to be able to respond to customer needs and
expectations, to be permanent of competition, to add value to production and product, and to
operate for many years in the sector. In this study, information about process management
and process improvement techniques was given and this information was evaluated by a real
application. The purpose of this study is; creation and implementation of supply chain
processes, monitoring of applications and improvement techniques and improvement of in
process activities. As a result of the process improvement efforts made, the duration of the
supply chain management process has been significantly reduced, and process steps have
been added, including specific measures to prevent the supply of faulty products. In this way
both current time is shortened and possible time losses are prevented.
Keywords: Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri, Süreç İyileştirme
JEL Codes: M10, M11
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Abstract
This paper examines the holistic perspective of green economy, from its original theme to
pragmatic modeling, negating the myths and analyzing its resultant impact on economic
growth with special consideration for developed as well as developing countries. Critical
literature inclusive of theoretical perspectives have been explored using interpretivism
research philosophy coupled with archival research strategy and synthesized to test the green
economy predicament confronted by world governments, key decision-makers, and
international agencies, that is; achieving sustainable development while fostering economic
growth. The concept of green economy has developed incremental international focus. For
developed economies, it is reasonable to construe that transition to green economy, has
yielded some positive extrinsic and intrinsic outcomes leading to economic growth. Dutch
government’s green economy initiatives demonstrated positive relationship between
transitioning to greener economy and economic growth. The transition toward a green
economy is desired all across Europe and its neighborhood including Turkey to ensure longterm sustainable development. The U.S. needs investment (public and private) to the tune of
$200 billion each year to stabilize the climate and for economic progress. Paradoxically,
developing nations are struggling to come to terms with green economy. Many of the
developing countries are struggling to cope with internal issues and challenges apart from
environmental pressures. Arab countries that have recently undergone catastrophic disarray
in infrastructure will be struggling to achieve the status quo existing in 2010 once the war
and conflict cessation take place. Africa is confronted with economic and social challenges.
African states are developing enabling conditions for successful transformation to green
economy. Misconception related to a trade-off relationship between environment protection
and economic growth is perpetuating. It is conclusively inferred from the paper that nations
need technical competencies to observe and record the environmental trends and its
relationship with communities. Reactive crisis models are imprudent strategy in the green
economy policy design. Mammoth efforts are needed to effectively put in action
transitioning, greener economy interventions especially for developing nations. The value of
this study may provide impetus to economists, researchers, and international agencies to
undertake further research to investigate objectively based relationship between green
economy and economic growth.
Keywords: Economic Growth, Green Economy, Green Transitioning, Sustainable
Development
JEL Codes: 040
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Özet
Yeni kamu yönetimi ve yeni kamu işletmeciliği hareketi “yeni sağ” görüşün küresel
paradigmasıdır. Zaman içinde ulusal ve uluslararası iktisadi arenada yaşanan gelişmelerin de
etkisiyle Devletin mevcut hantal yapısı, kamu sektörünün ekonomi alanındaki girişimleri ve
çağdaş kamu hizmeti gerekleri tüm dünyada yeniden sorgulanır hale gelmiştir. Bu
gelişmelerin kamu yönetimi alanına yansıması ve etki doğurmasıyla birlikte kamu
harcamalarının azaltılması, devlet bütçelerinin küçültülmesi, kamu sektöründe özel sektör
mantığının egemen hale getirilmesi ve rekabet artışı öngören çağdaş düzenlemelerin hayata
geçirilmesi meyanında geliştirilen politikalar neticesinde dünyada ve Türkiye’de personel
istihdamının daha esnek yapıya kavuşturulması, kaynak kullanımında disiplin, etkinlik,
kontrol ve tasarruf tedbirlerine ilişkin reform içerikli politikaların devreye alındığı, kamu
sermayeli şirketlerin ve kamu varlıklarının özelleştirilmesi uygulamalarının başlatıldığı
izlenmiştir. Türkiye’de 1980’lerin ilk yarısından itibaren siyasi ve iktisadi alanda etkili olan
Turgut Özal’ın başlattığı ve geliştirdiği liberal ekonomi politikaları ve uygulamalarıyla
rekabet artışı ve tüketiciye daha fazla seçenek sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede
devreye sokulan özelleştirme politikalarının; kamu mülkiyetindeki varlıkların, mal ve hizmet
üretim birimlerinin mülkiyetinin veya işletmeciliğinin, ekonomide verimlilik artışı ve kamu
giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla özel sektöre devredilmesi olarak tarif edilebilmesi
mümkündür. Bu çalışmada, mevzuatta belirtilen tüm özelleştirme yöntemlerinin ayrıntılarına
girilmeden, Türkiye’deki özelleştirmelerde kullanılan mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi
yönteminin uygulama sonuçları ele alınmaktadır. Mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi,
Türkiye’de 4046 sayılı kanun kapsamındaki kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim
birimleri ile varlıkların mülkiyete ilişkin tüm haklarının ilgili kuruluşta kalması kaydıyla,
4721 sayılı Türk Medenî Kanununda öngörülen şekil ve şartlar çerçevesinde, malike ait
kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine veya malikin mülkiyete bağlı
haklarını kullanmaktan vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisi şeklinde
tanımlanabilen bir özelleştirme yöntemidir. 4046 sayılı kanuna dayalı olarak rekabet
şartlarında gerçekleştirilen ihaleler çerçevesinde elde edilen toplam özelleştirme geliri 2017
yılsonu itibarıyla 68.392.589.705 ABD Dolarıdır. Mülkiyetin gayri ayni hakların tesisine
ilişkin karma sözleşmelerden elde edilen gelir 318.376.297 ABD Dolarıdır. İşletme Ruhsatı
ve Buluculuk Haklarının Satışı Uygulamalarından elde edilen rakam 216.393 ABD Dolarıdır.
İkisi birlikte ele alındığında elde edilen toplam gelir 318.592.690 ABD Dolarıdır. Bu rakam
2017 yılsonuna kadar elde edilen 68.392.589.705 ABD Doları tutarındaki toplam
özelleştirme gelirinin yaklaşık % 0.47’sini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme; Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi.
JEL Sınflama Kodları: M38; L33
1

24

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Establishment of Incorporeal Rights On Property as A Form
of Turkish Privatization Implementation
Ayhan SARISU1
Doç. Dr., Özelleştirme İdaresi Bşk., Turkey
1
asarisu@gmail.com
Abstract
The new public administration and new public administration movement is the global
paradigm of the "new right" view. Over time, the current cumbersome nature of the state, the
attempts of the public sector in the economy and the requirements of contemporary public
services have become questionable all over the world, under the influence of developments
in the national and international economic arenas. This is reflected in the public management
of development and the reduction of public spending with the effects of giving birth, reducing
the state budget, making the ruling of the private sector mentality in the public sector and the
implementation of modern regulation techniques providing for increased competition alia in
the development policies result in the world and more flexible structure to ensure that it has
the personnel employment in Turkey the privatization of state-owned companies and public
assets was initiated, in which reform-related policies on resource use discipline, efficiency,
control and saving measures were introduced. From the first half of 1980 in Turkey, where
political and economic fields and develop effective Turgut Ozal began the liberal economic
policies and to increase competition and consumer applications are intended to be presented
with more options. The privatization policies introduced in this framework; it is possible that
the assets of public property and the ownership or operation of the production units of goods
and services can be described as the transfer of the private sector in order to increase
productivity in the economy and to save public expenditure. This study only deals with the
results of implementing the method of establishing the incorporeal right of the property,
which is used in Turkey’s privatizations, without going into the details of all the privatization
methods mentioned in the legislation. Establishment of incorporeal rights on property; in
accordance with the provisions of the Turkish Civil Code numbered 4721, with the condition
that all the rights of property and service production units and assets owned by the assets of
the institutions covered by Law no. 4046 remain related to the property, is a form of Turkish
privatization implementation that can be defined as the establishment of the rights to give
rise to the giving up of the exercise of its dependent rights. The total privatization revenues
obtained under the competitive conditions based on the law numbered 4046 are USD
68.392.589.705 at the end of 2017. The income derived from mixed contracts for the
establishment of non-exclusive rights of ownership is $ 318.376.297. The figure obtained
from the Operation and Exploitation Rights Sales Practices is 216.393 US Dollars. When
both are handled together, the total income is 318,592,690 USD. This figure constitutes
approximately 0.47% of the total privatization revenues of US $ 68,392,589,705 obtained
until the end of 2017.
Keywords: Özelleştirme; Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi.
JEL Codes: M38; L33
1

25

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesinin
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Semra YILMAZ UZUN1 İlker KIYMETLİ ŞEN2
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Programı
Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye
2
Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümü,
Türkiye
1
ssemra_yilmaz@hotmail.com 2ilksen@ticaret.edu.tr
Özet
Ülkemizin kalkınması, uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve ekonomik istikrarın
sağlanması için devlet tarafından çeşitli teşvik ve yardımlar uygulanmaktadır. Devlet,
bölgeler arasındaki yatırım dengesizliğini gidermek, yatırımcıların belli bölgelerde
yoğunlaşmasını engelleyip doğru yatırımın doğru bölgelere yapılmasını sağlamak amacıyla
vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi teşvikleri uygulamaktadır. Ayrıca işletmelerin
uluslararası alanda rekabet edebilmesi için ihracata yönelik çeşitli ihracat- ithalat rejimleri,
Ar-Ge teşvikleri, finansal teşvikler uygulamaktadır. Ülkemizde uygulanan bu teşvikler ayni,
nakdi, vergi indirimi vb. şekillerde olmakta olup KOSGEB, Eximbank, Tübitak, Ekonomi
Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşları tarafından verilmektedir. Devlet teşviklerinin elde
etme şekli muhasebeleştirme yöntemini etkilememektedir. Ancak teşviklerin türü gelir
yazılma zamanını ve şeklini etkilemektedir. Tüm bu durumlar dikkate alındığında işletmeler
için teşviklerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarda raporlanması gibi önemli bir husus
ortaya çıkmaktadır. Teşviklerin doğru - anlaşılır bir şekilde kayıt altına alınması ve bu
kayıtların finansal tablolara uygun yansıtılması hem teşvikin yıllar itibariyle performansının
ölçülmesinde hem de ekonomik fayda sağlayıp doğru kararlar alınabilmesi için önemlidir.
Devlet teşvik ve yardımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak ülkemizde Vergi
Kanunları, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve Büyük
ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) kullanılmaktadır.
Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıtılmasında Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği gelir tablosunda “Diğer Gelirler” hesabında
muhasebeleştirilmesini belirtirken, TMS 20’de “Sermaye ve Gelir yaklaşımı” bulunmakta
ayrıca parasal olmayan teşvikler için ayrı ilkelere göre muhasebeleştirilmektedir. TMS 20’ye
göre Sermaye Yaklaşımı teşvik gelirlerini gelir tablosu yerine finansal durum tablosunda Öz
kaynaklar grubunda raporlanması gerektiğini belirtmekte, Gelir Yaklaşımı devlet
teşviklerinin tamamının elde edildiğinde gelir tablosuna alınmak yerine ilk önce “Ertelenmiş
Gelirler” olarak finansal durum tablosuna dahil edilmesini ve teşvikle karşılanması gereken
giderler çıktıkça gelir tablosuna aktarılmasını savunmaktadır. BOBİ FRS’de parasal ve
parasal olmayan teşvik ayrımı yapılmamıştır. İşletmelerin herhangi bir performans şartını
yerine getirmesi gerektirmeyen yada performans şartını önceden yerine getirdikleri teşvikler
alındıkları anda kar ve zarar yansıtılır, performans şartlarını gelecekte yerine getirmesi
gereken teşvikler yerine getirildiğinde kar veya zarara yansıtılır. Bu teşvikler kar ve zarara
yansıtılıncaya kadar finansal durum tablosunda “Ertelenmiş Gelirler” hesabında raporlanır.
Bu çalışmanın amacı, devlet teşvik ve yardımlarının muhasebeleştirilmesinde ve finansal
tablolara yansıtılmasında mevcut muhasebe ve vergi uygulamaları ile finansal raporlama
standartlarının (TMS/TFRS – BOBİ FRS) karşılaştırılarak bir uygulama üzerinde
farklılıkların gösterilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Teşvik, Yardım, TMS/TFRS, BOBI FRS, Muhasebe
JEL Sınflama Kodları: M40, M41
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Abstract
Various incentives and subsidies are being implemented by the government for the
development of our country, the international competitiveness and economic stability. The
state implements incentives such as tax deduction, investment site budget, etc. to prevent the
investment imbalance between the regions, to prevent investors from concentrating in certain
regions and to make the right investment in the correct regions. In addition, various exportimport regimes, R & D incentives, financial incentives for exports are being implemented for
businesses to compete internationally. These incentives applied in our country are the same,
cash, tax reduction etc. It is provided by various public institutions such as KOSGEB,
Eximbank, Tübitak, Ministry of Economy. Government incentives do not affect the method
of accounting for acquisitions. But the type of incentives affects the timing and shape of
revenue writing. When all these situations are taken into consideration, an important issue
arises such as accounting for incentives for businesses and reporting on financial statements.
Recognition of incentives in a clear and understandable manner and proper reflection of these
records in the financial statements is important both for measuring the performance of the
incentive over the years and for making economic decisions and making the right decisions.
Government incentives and assistance regarding the accounting for tax purposes in our
country, Turkey Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) and the
Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Businesses (BOBI FRS) is used.
In accounting for government incentives and presentation of financial statements,
Accounting System Implementation General Communiqué specifies "Other Income" account
in the income statement, TAS 20 has "Capital and Revenue Approach" and also accounting
for non-monetary incentives according to separate principles. According to TAS 20, the
Capital Approach specifies that incentive income should be reported in the statement of
financial position in the statement of financial position instead of the income statement. The
Revenue Approach requires that all of the government incentives be included in the statement
of financial position as "Deferred Revenues" to the income table as it exits. BOBI FRS does
not distinguish between monetary and non-monetary incentives. If the business does not need
to meet any performance criteria, the incentives that the performance condition has already
been fulfilled are reflected and the profits and losses are reflected, and the incentives to fulfill
the performance conditions in the future are reflected in profit or loss. These incentives are
reported on the "Deferred Income" account in the statement of financial position until the
profit or loss is reflected. The purpose of this study is to demonstrate the differences on an
application by comparing the existing accounting and taxation practices with the financial
reporting standards (TAS / TFRS - BOBI FRS) in accounting for state incentives and grants
and in the presentation of financial statements.
Keywords: Teşvik, Yardım, TMS/TFRS, BOBI FRS, Muhasebe
JEL Codes: M40, M41
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Abstract
Nested structures in computable general equilibrium models enable diversity in substitution.
However, using constant elasticity of substitution (CES) or constant elasticity of
transformation (CET) surfaces as constraints brings about the possibility that the results of
the optimisation do not add up to the quantity implied by the optimisation one level up in the
nest. This paper presents the problem in detail, and proposes a solution. The solution is
exemplified in a dynamic general equilibrium set-up with endogenous labour supply divided
to two tasks, which can be used as a template for broader applications on time allocation
problems.
Keywords: General equilibrium models; Nested optimisation problems; Labour supply
JEL Codes: C65, C68, D50
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problemlerinin CES kısıtlarını anlamak: Doğrusal bir kısıt
gerekli mi?
Çağaçan DEĞER1
1

Assistant Professor, Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics, Turkey
1
cagacan@gmail.com
Abstract
Hesaplanabilir denge modellerindeki yuvalanmış yapılar ikkamede çeşitlilik sağlarlar. Fakat,
sabit ikame esnekliği (CES) veya sabit dönüşüm esnekliği (CET) yüzeylerinin kısıt olarak
kullanılması, optimizasyondan elde edilen sayısal değerlerle optimizasyondaki bir üst
yuvadaki problemin değerlerinin uyuşmamasına neden olabilir. Bu çalışma sorunu ifade
etmekte ve bir çözüm önermektedir. Çözüm içsel işgücü arzının iki göreve tahsis edildiği bir
dinamik genel denge kurgusu ile örneklendrilmiştir. Çözüm çeşitli zaman tahsis problemleri
için de örnek teşkil etmektedir.
Keywords: General equilibrium models; Nested optimisation problems; Labour supply
JEL Codes: C65, C68, D50
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Özet
Araştırmanın Kapsamı: Araştırma, özel askeri şirketlerin ortaya çıkışını ve bugünkü
durumunu, tanımının ve sınıflandırmasının yapılmasını, verdikleri hizmetlerin neler
olduklarının tespit edilmesi, daha çok kimler tarafından ve hangi amaçlarla talep edilip
kullanıldıklarını ve bu hizmetlerin uluslararası güvenlik alanında yol açtığı etkileri ele
almaktadır. Araştırmanın Esas Amaçları: Çalışmanın amacı, uluslararası ilişkilerde değişen
güvenlik anlayışına bağlı olarak özel askeri şirketlerin, uluslararası güvenlik alanındaki
rolünü ve etkilerini incelemektir. Neoliberal kuramın tüm kural ve kurumlarıyla dünyamızı
kuşattığı bu dönemde kuvvet kullanma tekelinin dahi küreselleşmeden payını aldığı çeşitli
araştırmalarda ortaya konulmuş; bu durum etik olarak da sorgulanmaya başlanmıştır. Küresel
ölçekte meydana gelen ve kamu yönetimini neredeyse tüm alanlarda doğrudan etkileyen
değişiklikler, son yıllarda güvenlik alanını da etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda özellikle
güvenlik yönetişimi bakımından özel askeri şirketlerin faaliyetlerinin yol açtığı sonuçlar
incelenerek dış ve güvenlik politikalarının geleceğine dair çıkarımlarda bulunulacaktır.
Yöntem: Araştırma yapılırken konu ile ilgili güncel bilimsel makale ve kitaplardan,
gazetelerden, Birleşmiş Milletler karar ve raporlarından faydalanılmıştır. Sözü edilen
kaynaklardan yararlanmak suretiyle bulgular ortaya konulmuş ve uluslararası güvenlik
yaklaşımları çerçevesinde sonuçlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Özel askeri şirketler, kar
elde etme amacı güden ve bulundukları ülkenin hukuk kurallarına göre tüzel kişilik kazanan
şirketlerdir. Dolayısıyla piyasa koşullarında rekabet etmektedirler. Uluslararası hukukta özel
askeri şirketleri düzenleyen kurallar olmadığı gibi bunların faaliyetlerini denetleyen bir
mekanizma da bulunmamaktadır. Bu şirketlerin kullanımı özellikle ABD’nin Irak’ı
işgalinden sonra yaygınlaşmıştır ve kullanımı giderek artmaktadır. Bu şirketler, büyük ve
güçlü devletler yanında en çok Afrika Birliği, AGİT, AB, BM ve NATO gibi uluslararası
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, diktatörler, isyancılar, uyuşturucu kartelleri ve hatta çok
uluslu şirketler tarafından talep edilmektedir. Ayrıca bu talep artışlarının, güvenlik
anlayışının devlet odaklı değil de insan odaklı olarak değerlendirilmesi ve uluslararası
güvenliğin özgürleştirici güvenlik yaklaşımları çerçevesinde ele alınması ile paralellik
gösterdiği görülmüştür. Ana Sonuçlar: Güvenliğin çeşitli yaklaşımlarla tanımlanıp klasik
anlamından öteye politika yapımı ile bağdaştırılmasının bir sonucu olarak özel askeri
şirketler uluslararası güvenlik alanının önemli bir aktörü olmaya başlamıştır. Uluslararası
hukukta bu şirketlerle ilgili düzenlemelerin bulunmaması ve ayrıca güvenlik çalışmalarının
da henüz yeni olmasından dolayı araştırmalar muğlak ve durum tespiti düzeyinde
kalmaktadır. Fakat yine de bu şirketlerin faaliyetleri hakkında özellikle güvenlik çalışmaları
bağlamında incelemeler gün geçtikçe artmaktadır ve artması da gerekmektedir. Bazı
araştırmalarda özel askeri şirketlerin bu denli artması sonucunda devlet yönetiminde
güvenlik alanında dahi küçülmeye gidilebileceği öngörülmektedir. Bu durumda devlet
kurumlarının dış politika ve askeri politikalarla uyumlu olarak yönetilebilmesi için özel
mekanizmaların geliştirileceği tahmin edilmektedir. Güç kullanma tekeline sahip olan
devletin, bu alandaki yetkilerini diğer sivil aktörlerle paylaşması, çatışmalarda ve
çatışmaların çözümünde illegal aktörlere fırsat verilmesi endişesi doğurmaktadır. Bu
durumda geçmişte var olan savaş beyleri ve şiddet uygulayan mafya örgütlerinin yeniden
siyaset sahnesine çıkabileceği düşünülmektedir. Bu olasılık da çağdaş, demokratik ve
hukukun üstünlüğüne dayalı yönetimlerin gelişmesinin engellenebileceği yönünde kuşkuları
1
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arttırmaktadır. Dolayısı ile özel askeri şirketlerin faaliyetleri hukuki bir zemine oturtulmadığı
ve bu şirketlerin tarafsız bir kurum tarafından denetimlerinin yapılmadığı sürece uluslararası
güvenliğe katkı sağlamayacağı, aksine zayıf devletler olarak kavramsallaştırılan az gelişmiş
ülkelerin büyük güçler tarafından yönetilmesine aracılık edeceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası güvenlik, uluslararası aktörler, özel askeri şirketler
JEL Sınflama Kodları: F51, F52, H56
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Abstract
The study examines the emergence of PMCs (PMCs) and their current situation, definition
and classification of them, what services they provide, more about who is being demanded
and used for what purposes and effects of these services on international security. The aim
of the study is to examine the role and impact of PMC in the field of international security,
depending on the changing security concept in international relations. In this period of
encompassing our world with all the rules and institutions of neoliberal theory, even the use
of force has been revealed in various researches and this situation has begun to be questioned
ethically. Changes that have taken place on a global scale and that directly affect public
administration in almost all areas have begun to affect the field of security in recent years. In
this context the objective of the research is to explore the future of foreign and security
policies by examining the consequences of PMCs' activities, especially in terms of security
governance. While researching, current scientific articles and books related to the subject,
newspapers, UN decisions and reports were utilized. Findings have been put forward by
exploiting the mentioned sources and the results have been evaluated within the framework
of international security approaches. PMCs are companies that gain legal profits according
to the legal rules of the country where they are located and the intention to profit. There are
no rules governing PMCs in international law and there is no mechanism to control their
activities. The use of these companies has become widespread, especially after the US
occupation of Iraq and its use is increasing. These companies are demanded by large and
powerful states as well as by international organizations such as African Union, OSCE, EU,
UN and NATO, NGOs, dictators, rebels, drug cartels and even by multinational corporations.
In addition, it is seen that these demand increases are in line with the fact that the security
concept is not state-oriented but human-oriented and consideration of international security
in the context of emancipatory security approaches. As a consequence of the concept of
security being defined by various approaches and being associated with policy making
beyond its classical meaning, PMCs have become an important player in the international
security area. Due to the lack of regulations on these companies in international law as well
as the security studies are still new, researches about PMCs remain vague and situational.
However, there is a growing need to examine the activities of these companies, especially in
the context of security studies, and it is also necessary to increase. In some researches, it is
predicted that the increase of PMCs may lead to a downsizing even in the field of security in
public administration. In this case, it is estimated that special mechanisms will be developed
to manage government institutions in accordance with foreign policy and military policies.
The state, which has the power to use force, is concerned about sharing its powers with other
civilian actors, giving them opportunities for illegal actors to resolve conflicts and conflicts.
In this case, it is foreseen that the mafia organizations and warlords that have existed in the
past and acted violently may come back to the political scene again. This raises doubts that
the development of modern, democratic and rule-based administrations may be hampered.
Therefore, unless the activities of PMCs are on a legal basis and they are not audited by an
impartial institution, it is anticipated that they will not contribute to international security,
but will mediate the administration of the underdeveloped countries, conceptualized as weak
states, by the great powers.
Keywords: Uluslararası güvenlik, uluslararası aktörler, özel askeri şirketler
JEL Codes: F51, F52, H56
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Özet
Küreselleşme ve teknolojik değişim olgularının oluşturduğu yıkıcı rekabet ortamında
işletmelerin tüm iç ve dış faktörlerden etkilenmeden rakipleri karşısında güçlü ve sağlam
durabilmeleri işletmelerinde uygulayacakları ve onlara rekabet avantajı oluşturabilecek
birtakım araç ve yöntemlere bağlıdır. Son yıllarda birçok işletme tarafından kabul gören ve
doğru uygulandığı takdirde işletmeleri inanılmaz başarılara götüren ve bu başarıların
sürdürülebilir olması sağlayan en önemli yöntemlerden biri Altı Sigmadır. Altı Sigma, bir
yandan ürün ve süreçlerdeki hataları sıfıra indirmeyi amaç edinirken, diğer yandan müşteri
gereksinimlerini maksimum derecede karşılamayı, kalite düzeyini ve verimliliği arttırmayı
sağlamaktadır. Tüm bu amaçları gerçekleştirebilmek için de güçlü istatistiksel yöntem ve
araçları kullanarak bilimsel altyapısı sağlam bir sistem de ortaya çıkarmaktadır. Altı Sigma
felsefesinin başarılı olmasındaki etkenlerden biri işletmeye rekabet avantajı sağlayacak
stratejik önceliği olan Altı Sigma projelerini doğru bir şekilde belirleyerek uygulamaktır.
Proje seçimi ise birçok faktörün aynı anda ve karar vericiye en üst düzeyde fayda yaratacak
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Altı Sigma proje seçimi, tüm organizasyonu
etkileyen stratejik bir öneme sahiptir. Altı Sigma proje seçiminde hem nitel hem de nicel
olmak üzere birçok kriterin dikkate alınarak seçim yapılması gerekmektedir. Bu anlamda çok
kriterli karar verme teknikleri ile birden fazla kriterin dikkate alınarak projeler içerisinden en
iyisini seçme süreci sistematik ve bilimsel olarak etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu
çalışmada 3 ana kriter ve toplamda 11 alt kriter dikkate alınarak AHP, ANP ve TOPSIS
yöntemleri hem tek başına hem de entegre bir şekilde kullanılarak bir işletme için 4 farklı
Altı Sigma projesi içerisinden en iyi projenin seçimi yapılmıştır. AHP, ANP, AHP-TOPSIS
ve ANP-TOPSIS olmak üzere 4 farklı çok kriterli karar verme modelleri oluşturulmuş ve
yöntemlerin sonuçları karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; hem tek
başına hem de bütünleşik olarak kullanılan çok kriterli karar verme tekniklerinin doğru ve
tutarlı sonuçlar verebileceği ve proje seçiminde kullanışlı yöntemler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Çok Kriterli Karar Verme
JEL Sınflama Kodları: C44, O22, M11
1

33

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Six Sigma Project Selection with Multicriteria Decision
Making Methods and an Application
Onur ÖZVERİ1 Enver ÇAKIN2
Prof. Dr. , Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2
KOSGEB, Turkey
1
onur.ozveri@deu.edu.tr 2enver.cakin@kosgeb.gov.tr
Abstract
In a destructive competitive environment created by the phenomenon of globalization and
technological change, standing strong and robust against competitors without being affected
by all internal and external factors depends on a number of tools and methods that can be
implemented in business to create competitive advantage. One of the most important methods
that has been accepted by many businesses in recent years and leads to incredible success
when implemented correctly and which ensures that these achievements are sustainable is
Six Sigma. Six Sigma aims to meet customer requirements at the maximum level to improve
the quality and productivity. On the other hand, it aims to reduce defect of product and
process to zero. In order to achieve all these objectives, it reveals robust scientific
infrastructure system by using powerful statistical methods and tools. One of the reasons for
the success of the Six Sigma philosophy is to determine and implement correctly Six Sigma
project which are strategic priorities that will provide competitive advantage to the business.
Project selection is required to evaluate many factors at the same time to maximize the
benefits for decision-maker. Six Sigma project selection has a strategic importance that
affects the whole organization. It is necessary to evaluate both qualititive and quantitive
criteria to select correct Project. In this sense, considering multiple criteria the best project
selection process is realized with multicriteria decision making techniques systematically and
scientifically effectively. In this study, AHP (Analytic Hierarchy Process), ANP (Analytic
Network Process) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution) methods are used both alone and in an integrated manner to select the best project
from four different Six Sigma projects for a business considering three main criteria and
eleven sub-criteria. Four different multicriteria decision models, AHP, ANP, AHP-TOPSIS
and ANP-TOPSIS are established and the results of the methods are compared in a
comparative way. According to the results of the study, it has been determined that
multicriteria decision making techniques that are used both alone or integrated manner can
provide accurate and consistent results and they are useful methods in project selection.
Keywords: Altı Sigma, Çok Kriterli Karar Verme
JEL Codes: C44, O22, M11
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Abstract
Customers evaluate their buying decision during the entire purchase process. They may face
cognitive dissonance if they evaluate their decisions negatively (or if they face two
contradictory cognitions). Most of the research is based on the post-purchase cognitive
dissonance. In this study the effects of buyer’s psychographic traits have been measured on
pre-purchase cognitive dissonance. This is a cross sectional study to empirically investigate
the positive impact of risk aversion and materialism and negative impact of shopping
enjoyment on pre purchase cognitive dissonance. Role of perceived deception has been
studied as mediator. Data of this study have been collected from the buyers of technology
items. After data analysis through regression technique, it has been found that risk aversion
and materialism has a positive effect on pre purchase cognitive dissonance. The effect of
shopping enjoyment on pre-purchase cognitive dissonance has not been proved. However, in
all variables perceived deception has a partial mediation effect on pre-purchase cognitive
dissonance The study may help the marketing practitioners to understand that customer’s
psychographic traits and perceived deception may lead him or her into the state of dissonance.
The marketer must design clear and effective value proposition so that buyer may not be
mislead. Keywords: Cognitive dissonance, consonance, consumer behaviour, cognitions,
materialism, pre-purchase dissonance, decision making process, perceived deception,
shopping enjoyment, value proposition, risk aversion, inconsistency.
Keywords: Cognitive dissonance, consumer behaviour, cognitions, materialism,
JEL Codes: M31
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Özet
1979 İslam Devrimi’nden sonra İran’ın dış politikasında köklü bir değişiklik meydana
gelmiştir. Devrim, ABD’nin yakın müttefiki olan Pehlevi Hanedanlığı’nı yıkmış ve bu
süreçte Batı yanlısı İran elitlerinin yerini İslami ideolojiye bağlı, Batı’ya düşman,
emperyalizm karşıtı, bağlantısız ve Üçüncü Dünyacı bir elit almıştır. Devrim sonrası İran’da
siyasal güç, hepsi de köktendinci olan Ilımlılar ve Muhafazakârlar arasında bir sarkaç misali
gidip gelmiştir. Ilımlıları muhafazakârlardan ayıran, İran’ın küresel düzende varlığını
sürdürebilmesi ve bölgesel bir güç olabilmesi için Batı’yla ilişki kurmasının gerekliliğine
olan vurgudur. İran’ın bölgesinde değişen koşullar, dünya konjonktürü, İran’ın ekonomik
ihtiyaçları gibi faktörler başta olmak üzere bir dizi faktör İran’da siyasal gücün hangi hizbin
eline geçeceğini belirlemede rol oynamıştır. İran’ın dış politikasına şekil veren bir dizi faktör
vardır. Bunlar, İran devletinin kurumsal yapısı, İslami ideoloji, Şiilik, siyasi hizipler, İran’ın
tarihsel tecrübesi, ekonomik ihtiyaçlar, ülkenin etnik ve dini yapısı, İran’ın jeo-stratejisi ve
İran’ın askeri ihtiyaçlarıdır. Bu çalışmanın amacı ideolojik faktörler arasında yer alan İslami
ideoloji, Şiilik ve siyasi hiziplerle, kurumsal yapının İran’ın dış politikasını
şekillendirmedeki rolünü incelemektir. İran’ın dış politikasını yönlendiren en önemli faktör
İslami ideolojidir. İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucu ruhani lideri Ayetullah Humeyni’nin
ortaya koyduğu İslami ideoloji büyük ölçüde Şii inancı ve siyasi ideolojisinden etkilenmiştir.
Bu İslami ideolojiye göre İran’ın dış politikasına beş ana prensip yön vermektedir. Bunlar,
“Ne Doğu ne Batı, sadece İslam Cumhuriyeti” ilkesi, ABD’nin “Büyük Şeytan” olarak
tasviri, anti-Siyonizm, İsrail tarafından işgal edilen Kudüs’ün özgürleştirilmesi ve İsrail’in
ortadan kaldırılması. Aynı zamanda “Devrim ihracı” yoluyla başka İslami ülkelerde de İran
benzeri İslami rejimlerin kurulması bu ilkelere dahil edilebilir. İran’ın dış politikasına yön
veren diğer ideolojik unsursa Şiilik’tir. İran anayasasında resmi mezhep olarak kabul edilen
Şiiliği İranlı yöneticiler söylemsel düzeyde desteklememişlerdir. Çünkü, böyle bir tutum
İran’ın hedeflediği İslam birliğini bölebilirdi. Diğer taraftan reel politik anlamda İran’ın ve
özellikle İran’ın kurumsal yapısının içerisinde bulunan Devrim Muhafızları gibi grupların
Ortadoğu coğrafyasında yer alan Şii toplulukları desteklediğini görmekteyiz. Bunun yanında
İran’ın kurumsal yapısında yer alan aktörler de İran’ın dış politikasına şekil vermektedir.
İran’ın kurumsal yapısında dış politika yapımında etkili olan en önemli kurum
cumhurbaşkanlığıdır. Bununla birlikte cumhurbaşkanının dış politikayı yürütürken dini
liderin desteğini alması gerekir. Bunun yanında Yüksek Milli Güvenlik Konseyi, Uygunluk
Konseyi ve dışişleri bakanı dış politikanın yapım ve yürütülmesinde etkili olan diğer
aktörlerdir. Yanısıra, parlamento ve Anayasayı Koruma Konseyi’nin dış politika yapım
sürecinde etkisi bulunmaktadır. Bir diğer dış politikayı etkileyen ideolojik bir faktör olarak
kurumsal karar alma mekanizmasında hangi hizbin gücü elinde bulundurduğu da ele
alınacaktır. Çalışmada, aynı zamanda, Devrim’den sonra tarihsel süreç içerisinde İran’da
ideolojik ve kurumsal yapıdaki süreklilik ve değişimin İran’ın dış ilişkilerini nasıl etkilediği
gösterilecektir. Bu bağlamda İran’ın dış politikasını beş dönemde ele almak mümkündür:
Muhafazakâr Ayetullah Humeyni dönemi (1979-1989), Ilımlı Haşimi Rafsancani dönemi
(1989-1997), Ilımlı Muhammed Hatemi dönemi (1997-2005), Muhafazakâr Mahmut
Ahmedinecad dönemi (2005-2013) ve Ilımlı Hasan Ruhani dönemi (2013-şimdi). Yukarıdaki
veriler ışğında bu çalışmada cevap aranacak sorular şunlardır. İran’da İslami ideolojinin dış
politikayı etkilemesi açısından bir devamlılık var mıdır? Şii ideoloji İran’ın dış politikasını
1
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nasıl etkilemektedir? Kurumsal yapıda güç ilişkileri İran’ın dış politikasını belirlemede ne
ölçüde etkilidir? İran dış politikasında ne zaman ideolojinin yerini ekonomi gibi rasyonel
faktörler almaktadır?
Anahtar Kelimeler: İran, Şiilik, İslam ideolojisi, kurumsal yapı, dış politika
JEL Sınflama Kodları: F52, F59
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Abstract
Following the 1979 Islamic revolution, a radical change has taken place in Iran’s foreign
policy. The revolution has overthrown the Pahlavi dynasty and has brought an Islamist, antiWestern, anti-imperialist, non-aligned and Third Worldist elite to power instead of prowestern Iranian elite. In the aftermath of the revolution, the political power in Iran has
oscillated between the Moderates and Conversatives, all of whom are fundamentalists. What
distinguishes the Moderates from the Conservatives is the emphasis on forging ties with the
West for Iran to survive in the global order and to become a regional power. Which faction
will get the power hinges upon such factors as the changes circumstances in Iran’s
neighbourhood, global conjuncture, and Iran’s economic needs. A series of factors are
influential in Iran’s foreign policy. These include the institutional structure of the Iranian
state, Islamic ideology, Shiism, political factions, Iran’s historical experience, economic
needs, ethno-religious structure of the country, Iran’s geo-strategy and Iran’s military needs.
The objective of this study is to investigate the role of the ideological factors such as Islamic
ideology, Shiism and political factions as well as the institutional structure in shaping Iran’s
foreign policy. The most important element driving Iran’s foreign policy is Islamic ideology.
The Islamic ideology formulated by Iran Islamic State’s founding supreme leader Ayatollah
Khomeini was influenced to an important extent by Shia theology and political ideology.
According to this Islamic ideology, five principles guide Iran’s foreign policy. These are
“Neither East, nor West, but the Islamic Republic” principle, USA’s condemnation as “the
Great Satan”, anti-Zionism, liberation of Jerusalem, which was occupied by Israil, wiping
out Israel. At the same time, establishing Islamic regimes like Iran in other Islamic countries
through “Export of the revolution” can be included in these principles. The other ideological
element guiding Iran’s foreign policy is Shiism. The Iranian officials did not endorse Shiism
rhetorically. This is because such an attitude could divide the unity of the Islamic community,
which is cherished by Iran. On the other hand, one can note that in a reelpolitik sense, Iran
and in particular such groups as the Revolutionary Guards in Iran’s institutional structure
support the Shiite groups in the Middle Eastern region. Moreover, the actors in the
institutional structure of Iran also shape Iran’s foreign policy. The most important office in
Iran’s instutional structure in foreign policy making is presidency. However, the president
needs the support of the supreme leader in conducting foreign policy. Besides, the Supreme
National Security Council, the Expediency Council, and minister of foreign affairs are among
the actors, who play a role in foreign policy making and conduct. In addition, the parliament
and the Guardian Council of the Constitution are influential in foreign policy making.
Another factor affecting foreign policy is which faction holds the power in the institutional
mechanism. This study is, at the same time, designed to demonstrate how the change and
continuity in ideology and institutional structure affected Iran’s external relations
historically. In this context, one can divide Iran’s foreign policy into five periods: the era of
conservative Ayatollah Khomeini (1979-1989), the period of moderate Hashemi Rafsanjani
(1989-1997), the reign of moderate Mohammad Khatami (1997-2005), the era of
convervative Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) and the period of moderate Hassan
Rouhani (2013-now). Against this backdrop, this study aims to answer the following
questions: Is there any continuity in terms of the impact of ideology on Iranian foreign
policy? How does Shiite ideology influence external relations in Iran? To what extent do the
1
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institutional power relations influence Iranian foreign policy? When is ideology replaced by
such rational factors as economics in Iranian foreign policy?
Keywords: İran, Şiilik, İslam ideolojisi, kurumsal yapı, dış politika
JEL Codes: F52, F59
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Özet
Hem tarihi hem de doğal güzelliklere sahip olan Fethiye, plajları, koyları, masmavi denizi,
doğası, yamaç paraşütü, su sporları, rafting, tekne turları, Likya Turu ve daha bir çok
faaliyetle her yıl milyonlarca misafir ağırlamaktadır. Tüketiciler açısından konaklama tercihi
karar problemi oluşturmakta, tüketiciler bir çok alternatifle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Araştırmanın amacı; Fethiye’de tüketicilerin otel seçimine etki eden faktörleri belirleyerek
sıralama yapmak, sonuçların tatil planlaması yapan tüketicilere yol gösterici olmasıdır.
Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden Vikor Yöntemi uygulanmıştır.
Çalışmada: fiyat, plaja uzaklık, hava alanına uzaklık, şehir merkezine uzaklık, kurulu alan,
puanlama (daha önce konaklayan tüketici yorumları) olarak 6 kriter göz önüne alınmıştır.
Veriler 2018 yılı Temmuz ayında ‘‘www.tatilsepeti.com’’ adresinden alınarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca oteller için tatil planlaması yapacak olan tüketicilerden otel
özelliklerini puanlamaları istenmiştir. Verilen puanlar sonrasında ağırlıklar hesaplanmış,
tüketicilerin otel seçimine etki eden faktörler önem derecesine göre Vikor Yöntemi ile
sıralanmıştır. Vikor Yöntemi çalışmalarda örneklem hacminin küçük olması, diğer
istatistiksel analiz tekniklerine nazaran daha iyi sonuçlara ulaşmaya, kolay hesaplama süreci
ile daha fazla kullanılmaktadır. Alternatifler arasında bir sıralama belirlemeye ve bu
ağırlıklar altında uzlaşık bir çözüme ulaşmaya dayanır. Kriter ağırlıkları uzman yöneticiler
tarafından belirlenmiş olup sübjektif değerler olduğu için sonuç her değerlendirmede farklı
olacaktır. Bulgular: tüketiciler tarafından seçilecek olan otelde öncelikle göz önünde
bulundurulan kriter: şehir merkezine yakın olması sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak
tüketiciler otel tercihi yaparken öncelikli olarak şehir merkezine yakınlık kriterini göz önünde
bulundurmaktadır. Tüketiciler tarafından tercih edilecek olan otelin iskelesinin olması, geniş
alana kurulu olması kriterleri önemlidir. Fiyat kriteri ise sıralama sonlarda yer almaktadır,
hava alanına uzaklık tercih nedenini etkilememektedir. Otele diğer misafirlerin verdikleri
puanlar tercih yaparken göz önüne alınmaktadır. Önceden otelde konaklayan misafirlerin
yapmış oldukları yorumlar otel tercihini etkilemektedir. Analiz sayısal değerler üzerinden
yapılmış olsa da karar vericilerin kriterleri sezgisel olarak ağırlıklandırmaları sebebiyle
öznellik söz konusu olmaktadır. Elde edilen sonuçlar, puanlama yapan tüketicilerin
görüşlerini yansıttığı için karar vericiye bağlı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma farklı
karar vericiler ile tekrarlanabilir, konular çeşitlendirilebilir. Diğer Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemleri’ne de uygulanıp sonuçlar kıyaslanabilir.
Anahtar Kelimeler: Otel Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Vikor Yöntemi
JEL Sınflama Kodları: C44, D70, L68.
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Abstract
Having both historical and natural beauty, Fethiye welcomes millions of visitors every year
with its beaches, bays, blue sea, nature, paragliding, water sports, rafting, boat tours, Lycian
Tour and many other activities. For consumers, accommodation is a problem of choice and
consumers are faced with many alternatives. Purpose of the research; in Fethiye, ranking
consumers by determining the factors affecting the hotel selection is a guide to the consumers
who make the holiday planning. In the study, the Vikor method was applied in Multi Criteria
Decision Analysis. In the study: price, distance to beach, distance to airport, distance to city
center, area, rating (guests comments who have accommodated before) 6 criteria are taken
into consideration. The data were evaluated in July of 2018 from '' www.tatilsepeti.com ''.
Furthermore, consumers who plan to make a holiday for the hotel are asked to rate hotel
properties. Weights were calculated after given points, and the factors affecting the hotel
selection of the consumers were ranked according to importance by Vikor Method. The small
sample size in Vikor Method studies is used more easily with the easy calculation process to
reach better results than other statistical analysis techniques. It is based on determining an
order among alternatives and reaching a compromise solution under these weights. Since the
criteria weights are determined by expert managers and are subjective values, the result will
be different from each evaluation. Results of the reseach are: the hotel that will be chosen by
the consumers firstly considers the criteria: it is close to the city center, consumers prefer the
proximity to the city center when they prefer hotels. The fact that the hotel is preferred by
the consumers, the criteria for the establishment of a large area is important. The price
criterion is located at the end of the ranking, the distance to the airport does not affect the
reason for preference. It is taken into consideration when choosing points given by other
guests. The comments made by the guests who have stayed at the hotel in advance affect the
hotel choice. Although the analysis is based on numerical values, subjectivity is the subject
of discussion because decision makers intuitively weigh the criteria. As the results obtained
reflect the opinions of the scoring consumers, the results depend on the decision maker. The
work can be repeated with different decision makers, the topics can be varied. Other MultiCriteria Decision Analysis can also be applied and the results compared.
Keywords: Otel Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Vikor Yöntemi
JEL Codes: C44, D70, L68.
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Özet
EURO-ATLANTİK ENTEGRASYONDA BATI BALKANLARIN POZİTİF BARIŞ
KOŞULLARI 2000’li yıllarda başlayan NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkanlara
doğru genişleme sratejisi, Avrupa Birliği’nin 2019 yılı itibariyle Arnavutluk ve Sırbistan ile
tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alması ile yeni bir boyut kazanmıştır. 2009 yılında
Arnavutluk ve Hırvatistan’ın, 2017 yılında ise Karadağ’ın NATO üyeliklerinin
gerçekleşmesi; Makedonya’nın Yunanistan’la yaşadığı devlet ismi sorununun devletin adının
Kuzey Makedonya olarak değiştirilerek çözüme ulaştırılması, Batı Balkanlar’ın 2020’li
yıllarda Euro-Atlantik entegrasyonda yeni ve önemli gelişmeler yaşanacağının bir işareti
olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada bölgenin Batı kurumlarıyla entegrasyon kapasitesi
pozitif barış kavramı içeriğinde değerlendirilecektir. 2003 yılında Selanik Zirvesi’nde ilan
edilen İstirar ve Ortaklık Süreci Batı Balkanların ekonomik ve politik dönüşümü için temel
çerçeveyi oluşturmuştur. Ancak ilerleme raporları incelendiğinde AB’nin insan güvenliği
yaklaşımıyla bölgede bir hibrid barış üretmek amacında olduğu ve bu durumun bölgenin
NATO yapılarıyla entegre edilmesi ve kalkınma temelli stratejilerileriinse başta AB olmak
üzere IMF ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı
anlaşılmaktadır. Elbette bu durumun AB’nin bölgeyi ve elbette dolaylı olarak kendisini
güvenli bir alan haline getirmek istemesinin bir sonucu olduğu kadar, Rusya’nın bölgedeki
etkinliğini azaltma stratejisinin de bir sonucu olduğu iddia edilebilir. Nitekim bu çalışmada
negatif barışın pozitif barışa evrilmesi önündeki kısıtlardan en önemlisi Rusya etkisi, bir
diğeri Suriyeli sığınmacı sorunu ve en nihayet bölge ülkelerinin iyi yönetişim eksiklikleri
olduğu öngörülebilir. Çalışma teorik olarak Johan Galtung tarafından barış çalışmaları
literatürüne kazandırılan pozitif ve negatif barış ilişkisine dayanmaktadır. Çalışmanın teorik
bölümünde pozitif barış kavramına ilişkin bir literatür taramasına yer verilecektir. 1995
Dayton Antlaşması, 1999 Kosova Operasyonu ve 2001 yılında Ohrid Antlaşması ile negatif
barış koşullarının ortaya çıkmasından sonra bölgede pozitif barışın inşa edilip edilemediği –
başta sayılan kısıtların etkileri ile birlikte değerlendirilerek- çalışmadaki temel araştırma
sorusunu oluşturmaktadır. Bu soruya yanıt bulabilmek amacıyla pozitif barış alanında
indeksler yayımlayan UNDP ve The Institute for Economics & Peace (IEP) verileri
kullanılarak bölgede ulaşılan negatif barışın pozitif barışa evrilip evrilmediği test edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Negatif barış, pozitif barış, Batı Balkanlar, Avrupa Birliği, barış
çalışmaları
JEL Sınflama Kodları: Y80
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Abstract
THE POSITIVE PEACE CONDITIONS of the WESTERN BALKANS at the
EUROATLANTIC INTEGRATION To begin with, the enlargement strategy of NATO and
the EU towards the Western Balkans, which began at 2000’s has gained a new dimension by
the decision of the EU to start the full membership negotiations with Albania and Serbia as
at 2019. The situations that the NATO membership of Albania and Croatia at 2009 and
Montenegro at 2017, moreover the solution of Macedonian nomination crisis between
Macedonia and Greece via the acception of the name of the country as North Macedonia
maybe designated as Euroatlantic integration process will accelerate in the forthcoming
decade. This study will evaluate the integration capacity of the region to the Western
institutions at the content of the positive peace concept. Besides, the Stabilisation and
Association Process which announced at Thessaloniki Summit, at 2003 created the basis
circumstances of the democratic and economic transformation of the Western Balkans.
However, when one costean the progress reports he will realize that, EU targets to estabish a
hybrid peace enviroment by the human security tools. The EU planned to reach this aim by,
the first step is the integration of the NATO structures of the Western Balkans for the regional
security, the latter to reach the economic security by the contrubution of the EU, IMF and
World Bank. It is obvious that, the plan of the EU aims to creat a friends ring at the
neighbouring territories for her own security and also to reduce the influence of Russia at the
region as a consequence. As a matter of fact, in this study the main constraints of the
hypothesis that “negative peace transforms to positive peace by the time” are fistly the
Russian influence, secondly the Syrian refugee problem in the region and lastly the lack of
good governence at the countries of the region. The study is theoretically based on the
negative and positive peace relation which is imparted to the peace studies literature, by
Johan Galtung. In the theoretical part of the study it will be given to a literature review on
the concept of positive peace. The negative peace is reached in the region by 1995 Dayton
Agreement, 1999 Kosovo Operation and 2002 Ohrid Agreement; however the notch of
positive peace, by considering the previously stated constraints, is the basic study question
of the paper. In order to find an answer to the given study question, the data sets of UNDP
and The Institute for Economics & Peace (IEP) will be used in the study.
Keywords: Negatif barış, pozitif barış, Batı Balkanlar, Avrupa Birliği, barış çalışmaları
JEL Codes: Y80
1

43

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

LA RÈGLEMENTATION DE LA RESPONSABILITÉ
ADMINISTRATIVE- DISCIPLINAIRE DANS LE
NOUVEAU CODE ADMINISTRATIF DE LA ROUMANIE
Dan TOP1 Dragos POPOIAG2 Adrian GHICULESCU3
Professeur, Université Valahia de Târgovişte, Roumanie
Doctorand, L’Institut de recherche juridique de l'Académie Roumaine, Roumanie
3
Doctorand, L’Institut de recherche juridique de l'Académie Roumaine, Roumanie
1
top.dan@gmail.com 2dragospopotag@gmail.com 3
Résumé
La partie VII du récent Code administratif de la Roumanie traite de la responsabilité
administrative en termes de types, de sujets et de conditions d'emploi. En tant que nouveauté
dans la législation roumaine est nécessaire d'analyser la nature juridique et ses particularités
par rapport aux autres formes de responsabilité administrative. La responsabilité
administrative-disciplinaire est une forme de responsabilité administrative intervenant en cas
d'avoir commis un abus disciplinaire aux fins de mauvais traitements infligés par des
fonctionnaires, et des salaries assimilés à leurs fonctions officielles et les règles de conduite
requises par la loi. Ceci est établi dans le respect du principe du contradictoiralité et le droit
à la défense et est soumise aux tribunaux administratifs. Condition nécessaire et suffisante
pour la responsabilité administrative-discipline est une déviation disciplinaire, ce qui est un
acte commis par la culpabilité des fonctionnaires, des dignitaires et des catégories
comparables, qui se compose d'un acte ou d'une omission qui ne respectent pas leurs
obligations du rapport de service ou l'exercice de son mandat par rapport à elle et affecter
leur développement socio - professionnelle et morale. Si elle se trouve avoir commis un abus
disciplinaire à appliquer l'une des sanctions prévues par le Code administratif.
L’individualisation de la sanction administrative disciplinaire prendra en compte les causes
et la gravité de l'abus disciplinaire, les circonstances dans lesquelles il a eu lieu, la forme de
la culpabilité de l'auteur et conséquences de la déviation, la conduite générale de la fonction
publique, et l'existence dans son histoire d'autres sanctions administratives et disciplinaires
qui ne sont pas annulées par la loi. Si cette déviation a été notifié comme une infraction, le
dossier de la responsabilité disciplinaire sera suspendu jusqu'à la disposition ou la poursuite
d'annulation ou jusqu'à la date à laquelle le tribunal conclu d'acquitter la demande de report
ou de renoncer à la peine comme sanction ou la fin de la procédure pénale. Pour l'analyse des
caractéristiques spécifiques de la responsabilité administrative-disciplinaire est nécessaire
pour individuellement s’il y a une violation de l'obligation de service dans l'administration
publique, à d'autres formes de responsabilité qui pourraient être engagées pour les
fonctionnaires, dignitaires ou salaries assimilés à eux.
Mots clés: responsabilité administrative disciplinaire, abus disciplinaire, code administratif,
fonctionnaire, rapport du service.
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Abstract
Part VII of the recent Administrative Code of Romania deals with administrative
responsibility in terms of types, subjects and conditions of employment.
As novelty in
the Romanian legislation is necessary to analyze the legal nature and its peculiarities
compared to other forms of administrative responsibility.
Administrative and disciplinary
liability is a form of administrative responsibility for cases of disciplinary abuse for the
purpose of ill-treatment by public servants, and of employees who are considered to be in
their official positions and the rules of conduct required by law. This is established in
accordance with the principle of adversariality and the right to defense and is submitted to
the administrative courts. Necessary and sufficient condition for administrative
responsibility-discipline is a disciplinary deviation, which is an act committed by the guilt of
officials, dignitaries and comparable categories, which consists of an act or omission that
does not respect their service relationship obligations or the exercise of its mandate in relation
to it and affect their socio - professional and moral development. If she happens to have
committed disciplinary abuse to apply any of the penalties provided for in the Administrative
Code. The individualization of the disciplinary administrative sanction will take into account
the causes and the gravity of the disciplinary abuse, the circumstances in which it took place,
the form of the culpability of the author and the consequences of the deviation, the general
conduct of the public service, and the existence in its history of other administrative and
disciplinary sanctions which are not annulled by the law. If this deviation has been notified
as an offense, the record of disciplinary liability will be suspended until the disposition or the
continuation of the annulment or until the date on which the court concludes to pay the
request for postponement or waiver punishment as punishment or the end of the criminal
proceedings. For the analysis of the specific characteristics of administrative-disciplinary
responsibility is necessary for individually whether there is a breach of the duty of service in
the public administration, to other forms of liability that could be incurred for civil servants
dignitaries or employees treated like them.
Keywords: responsabilité administrative disciplinaire, abus disciplinaire, code
administratif, fonctionnaire, rapport du service.
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Özet
Cumhuriyet tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile
çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış ancak başarılı olunamamıştır. 1946’da çok
partili yaşama geçiş ile demokratik anlamda önemli bir adım atılmıştır. Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’de demokrasi açısından bir dönüm noktası niteliğinde olan çok partili hayata geçiş
sürecini ve bu süreçte karşılaşılan demokrasi sorunlarını incelemektir. Çalışmanın birinci
bölümünde demokrasi kavramı incelenmiştir. Nitekim demokrasinin ve özelliklerinin
makalenin sorunsalını ele almadan açıklanması, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önem
arz etmektedir. Daha sonra cumhuriyet öncesi dönemde çok partili sistemin gelişimi ve milli
mücadele dönemi sonrası tek parti rejiminden çok partili hayata geçiş denemeleri ele
alınmıştır. İkinci bölümünde ise çok partili siyasi hayata geçiş başlığı altında Türkiye’deki
çok partili siyasi hayata geçiş tecrübesinde karşılaşılan demokrasi sorunları ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Çok Partili Hayat, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat
Parti
JEL Sınflama Kodları: D 71, D72
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Abstract
In the Republican era, multi-party transitional trials with the Progressive Republican Party
and the Free Republican Party have been made but have not been successful. In 1946, an
important step was taken in democratic sense with the transition to multiparty life. The
purpose of this study is to examine the transition to multi-party life which is milstone of
Turkish Democracy and the problems of democracy. In the first part of study, The concept
of Democracy, the meaning and characteristics of the concept of democracy have been
examined. Indeed, the disclosure of democracy and its features without addressing the
problem of the article is important for the better understanding of the subject. Later on, the
development of the multi-party system in the pre-republic period and the multi-party
transitions from the single party regime after the national struggle period were examined. In
the second part of study, problems of democracy encountered in the experience of transition
to multi-party political life have been tried to be revealed in Turkey.
Keywords: Demokrasi, Çok Partili Hayat, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti
JEL Codes: D 71, D72
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Özet
Günümüz organizasyonları ve sahip oldukları insan kaynağı uzak ve yakın dış çevrede
yaşanmakta olan değişim ve dönüşümlerden hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Yaşanmakta
olan bu süreçte işletmeler için insan faktörünün önemi, özellikle yakın dış çevrede yaşanan
rekabetin her düzeyinde iş verimliliğinin artırılması açısından stratejik hale gelmekte ve süreç
içerinde gitgide ivme kazanmaktadır. Böylece sözü edilen yoğun rekabet ortamında günümüz
organizasyonları insan kaynaklarının başarısı ile başarılı olacakları algısı çerçevesinde insan
kaynaklarını stratejik boyutta algılama durumunda kalmaktadırlar. Ancak uzun soluklu
stratejik yönelimi önemsemeyen kimi organizasyonlar insan kaynaklarının başarısını
organizasyonel başarı için temel bir stratejik boyut olarak kabul etmeyebilmektedirler. Oysa
organizasyonların kısa vadeli planlar çerçevesinde gerçekleştirdikleri uygulamalar sonuçları
açısından hem yanıltıcı hem de organizasyonun kurumsallaşması açısından engel teşkil
edebilecektir. Diğer taraftan hızlı bir şekilde değişen ve evrilen çevresel koşullara hızlı bir
şekilde adaptasyon sağlama çabası içindeki organizasyonlar stratejik rekabette sahip
oldukları insan kaynağını merkeze alarak geleceğe güvenle büyüyerek taşınabilmektedirler.
Bu organizasyonlar dış çevredeki tehditleri, sahip oldukları insan kaynağının güçlü yanlarını
kullanarak bertaraf edebilmektedirler. Ayrıca sahip oldukları insan kaynağının güçlü
yanlarını kullanarak ve zayıf yanlarını da güçlendirerek fırsatları yakalayabilmektedirler.
Gerektiğinde dış çevreden yeterli yetkinliğe sahip insan kaynağını organizasyona transfer
edebilmektedirler. Bu çerçevede bu tür organizasyonlar dış çevre ile sürekli etkileşim içinde
stratejik bir çerçevede geleceğe taşınabilmektedirler. Bu bağlamda, insan kaynakları
yönetiminde stratejiklik, değişen yönetim ve üretim modelleri açısından işletmelerin,
yönetim anlayışlarında farklılaşmaya ve insan kaynaklarına olan bakış açılarında stratejik bir
boyuta yönelmeleri noktasında araştırılması gereken önemli bir unsurdur. Bu çerçevede
çalışmanın amacı, yöneticilerin insan kaynaklarına yönelik stratejiklik algılarının
belirlenmesidir. Bu kapsamda hazırlanan anket formu Haziran 2018 – Ağustos 2018 tarihleri
arasında İzmir ilinde yer alan büyük ölçekli 45 firma kapsamında 123 yöneticiye yüz yüze
görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda insan kaynaklarına bakış
açısı olarak yöneticilerin “başarı, strateji, üst düzey temsil, paydaş ilişkileri - imaj” faktörleri
kapsamında stratejiklik algısının ileri düzeyde pozitif olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan
başarı, strateji, üst düzey temsil, paydaş ilişkileri-imaj faktörleri arasında pozitif yönde orta
düzeyde doğrusal bir ilişki ortaya konulmuştur. Araştırmaya katılan yöneticiler “Türk
işletmelerinde insan kaynakları departmanını stratejik olarak önemseme düzeyini” ve “Türk
işletmelerinde insan kaynakları faaliyetlerini stratejik olarak önemseme düzeyini” yetersiz
olarak görmektedirler.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Stratejiklik Algısı, Yöneticiler
JEL Sınflama Kodları: M12, M19
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Abstract
Today's organizations and their human resources are impressed with the changes and
transformations that are living in far and near outer environment. In this process, the human
factor's importance, especially in terms of increasing business efficiency at all levels of
competition in the near, for enterprises is becoming more strategic and gaining momentum
in the process. Thus, in highly competitive environment today's organizations are forced to
perceive human resources at a strategic dimension within the framework of the perception
that human resources will be successful with success. However, some organizations that do
not care about the long-term strategic orientation may not consider the success of human
resources as a fundamental strategic dimension for organizational success. Whereas the
practices that the organizations carry out within the framework of the short-term plans may
be both constitute in terms of results and obstacles to institutionalization of the organization.
On the other hand, organizations in an effort to rapidly adapt to rapidly changing and evolving
environmental conditions can move safely to the future by centering the human resource they
have in the strategic competition. These organizations are able to eliminate threats in the
outer world by using the strengths of their human resources. They are also able to capture
opportunities by using the strengths of their human resources and by strengthening their
weaknesses. When necessary, they can transfer human resources with sufficient competence
to the organization. In this framework, such organizations are able to move to the future in a
strategic framework in constant interaction with the external environment. In this context,
the strategy in human resources management is an important factor that must be explored in
terms of differentiating management concepts and changing to a strategic dimension in terms
of human resources in terms of changing management and production models. In this context
the aim of the study is to determine the managers' perception of the strategy for human
resources. The questionnaire form prepared in this context was applied to 123 managers in
face to face interview method within 45 large scale firms located in İzmir between June 2018
and August 2018. As a result of study, it has been determined that managers' strategy
perception is highly positive within the scope of "success, strategy, high level representation,
stakeholder relations - image" factors in terms of human resources. On the other hand, there
is a moderate linear relationship between success, strategy, top-level representation,
stakeholder-image factors in the positive direction. Managers who participated in the
research view that "the level of strategic importance of human resources department in
Turkish enterprises" and "the level of strategic importance of human resources activities in
Turkish enterprises" is insufficient.
Keywords: İnsan Kaynakları, Stratejiklik Algısı, Yöneticiler
JEL Codes: M12, M19
2

49

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Bürokratın tam karşıtı-araştırmacı akademisyene benzer-bir
kişilik olarak girişimciye farklı bir bakış
Rafet EVYAPAN1
Şırnak Üniversitesi, Türkiye
rafetevyapan10@gmail.com
Özet
Sosyalist sistem çökmesine rağmen kapitalist sistemin çökememesi, sistemin motorunun
girişimciler olması dolayısıyladır. Sosyalizmin odağını oluşturan bürokratın yaratıcılık ve
yenilik yerine günübirlikçi, statükocu, statik, sıradan ve klasik bir kişilik olmasına karşılık,
kapitalizmin motorunu oluşturan girişimci ise yaratıcılık ve yenilik peşinde koşan bunun için
dışa dönük, dinamik, marjinal, orijinal ve kardinal bir kişiliğe sahiptir. Girişimci, yenilikleri
bir risk karşılığında piyasaya sunarak kar amaçlı bir kapitalist olarak tanımlanıyorsa da bunun
daha atak bir tüccar olarak tanımlanmasından farkı bulunmamaktadır. Bu tanım girişimcinin
dar anlamda ele alınması olup, bilinen anlamdaki girişimciye alt yapıyı hazırlayan
araştırmacılar ve kâşiflerdir. Bu kişiler sadece ekonomik ve ticari alanda değil, Rusya
Federasyonu ile Türkiye ilişkilerinin düzelmesinin mimari olan Cavit Çağlar, son zamanlarda
Kudüs’ü başkent olarak tanıyan Trump, sosyo politik alanda ve Einstein’den sonra Stephan
Hawking gibi akademik alanda da ortaya çıkan kişilerdir
Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Girişimci, Yenilik, Risk, Bürokrat
JEL Sınflama Kodları: L26, L29
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A different view of the entrepreneur as a personality that is
exactly opposite to the bureaucrat and similar to the
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Abstract
Although the socialist system has collapsed, the reason for not collapsing of the capitalist
system is that the motor of this system is the entrepreneurs. While the bureaucrat, who forms
the focus of the socialism, has a day-to-day, statutory, static, ordinary and classical
personality rather than creativity and innovation; the entrepreneur who formed the engine of
the capitalism has a personalitypursue creativity and innovation, extrovert, dynamic,
marginal, original and cardinal personality. Although the entrepreneur is defined as a profitoriented capitalist by presenting innovations in many subjects to the market at a risk, this
definition is no different from the definition of a more aggressive trader. This definition is a
narrow sense of entrepreneur, and it is the researchers and explorers who prepare the
entrepreneurial subdivision in the known sense. These people are like CavitÇağlar who not
only in the field of economic and trade, but also making architectural improvement of
relations between Turkey and the Russian Federation, Trump, who recently recognized
Jerusalem as the capital, the people who appeared in the socio-political arena and the
academic field like Stephan Hawking after Einstein.
Keywords: Kapitalizm, Girişimci, Yenilik, Risk, Bürokrat
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Özet
Kurumsal web sitesi, bir işletmenin uluslararasılaşma sürecini etkileyen unsurlardan biridir.
Genellikle alıcılar, kendine yakın hissettikleri işletmelerle iletişime geçmektedirler. Bu
yüzden kurumsal web sitesindeki dil, kültür, renk, tasarım vb. etkenler önem teşkil
etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ihracat yapan işletmelerin kurumsal web
sitelerini ne ölçüde uluslararasılaştırdıklarını araştırmak ve ihracat yapan firmaların kurumsal
web siteleri arasında farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmada, ihracat yapan
işletmeleri inceleyen bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada işletmelerin kurumsal web
siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çapraz tablo analizi ve ki-kare testiyle ihracat
yapan işletmelerin kurumsal web siteleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de ihracat yapan işletmelerin kurumsal web sitelerinin
uluslararasılaşma düzeylerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca geleneksel
sektörlerde ihracat yapan işletmeler ile geleneksel olmayan sektörlerde ihracat yapan
işletmelerin kurumsal web siteleri arasında kayda değer bir farklılık saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat Pazarlaması, Kurumsal Web Siteleri, Uluslararası Pazarlama
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Abstract
Corporate website is an element that affects an enterprise's internationalization process.
Generally, buyers communicate with businesses that they feel close to themselves. Therefore,
factors such as language, culture, colour and design in corporate websites are important. The
purpose of this study is to explore the internationalization level of corporate websites of
exporting companies in Turkey and to determine whether there is any difference between
corporate websites of exporters. In this paper, a study was carried out which examines
exporters. In the research, corporate websites of businesses were analysed by the content
analysis method. Whether or not exporters have differences between corporate websites were
determined by cross-tabulation analysis and chi-square test. It has been observed that the
level of internationalization of corporate websites of exporting companies in Turkey is
insufficient. Furthermore, no significant difference was found between corporate websites of
companies that export in traditional sectors and corporate websites of companies that export
in non-traditional sectors.
Keywords: İhracat Pazarlaması, Kurumsal Web Siteleri, Uluslararası Pazarlama
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Özet
Üretim sektöründe gerçekleşen devrimler şirketleri değişime ayak uydurmaya zorlamıştır. İlk
sanayi devrimi su ve buhar gücünün mekanik üretim sistemlerinde kullanılması sonucu,
ikinci sanayi devrimi seri üretim (montaj hattı) ile, üçüncü sanayi devrimi ise bilgi
teknolojilerinin üretimde kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Bütün sanayi devrimlerinde
olduğu gibi dördüncü sanayi devriminde de üretim işletmeleri rekabet üstünlüğü
sağlayabilmek ve çağın gereklerine uymak zorundadır Günümüzde ise robotik unsurların,
sistemlerin, internet ağının yaygın olarak üretimde etkili olması ile Endüstri 4.0 devrimi
ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0, üretim alanında insan faktörünü en aza indirildiği, robotlarla
ve akıllı fabrikalarla maliyetlerin azaltıldığı bir sanayi devrimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Endüstri 4.0 üretimin yeniden şekillendirilmesine ve farklı bir boyut kazanmasına olanak
sağlayacaktır. Yeni nesil bilişim teknolojileri ve endüstri faaliyetlerini bir araya getiren
Endüstri 4,0’ın ana hedefi, yazılım, yapay zeka ve donanım gibi teknolojileri bütünleşik bir
biçimde kullanarak, endüstride düşük maliyetli, minimum enerji tüketen, eski cihazlara göre
daha az yer kaplayan, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Dördüncü sanayi devrimi tüm
meslekleri etkilediği gibi şüphesiz muhasebe mesleğini de etkileyecektir. Bu devrim ile
birlikte günümüz muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır.
Dijitalleşme, internet teknolojileri muhasebe bilgi sisteminin tamamında gereklilik haline
gelmiştir. Muhasebenin en önemli çıktılarından biri olan finansal raporlar, haftalık, aylık ve
yıllık olarak verilmekteydi. Yeni endüstri devrimi ile artık bu raporlar anlık olarak
verilebilecek ve hazırlanması için gereken iş gücü ve zaman minimum seviyeye inecektir. Bu
çalışmanın amacı, Endüstri 4.0’ın toprak sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin
muhasebe sistemine olan etkisini ortaya koymaktadır. Dördüncü sanayi devrimi ile muhasebe
bilgi sistemlerinde ortaya çıkan veya çıkacak yeniliklere örnek olay çalışması yöntemiyle yer
verilmiştir Bu bağlamda endüstriyel elektronik ve yazılım işletmesi tarafından
gerçekleştirilen otomasyon faaliyetlerinin, taraflar açısından maliyetleri tespit edilmiş ve elde
edilen bulgular değerlendirilmiştir. Endüstri 4.0’a geçiş için gerekli malzemelerin, aletlerin
ve yazılımın maliyeti ortaya konulmuştur. Ayrıca geçiş faaliyetlerinin yapıldığı işletme
açısından ne gibi yararlar sağladığı da belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Muhasebe Sistemleri, Otomasyon Maliyetleri
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Abstract
Revolutions occurred in manufacturing sector force companies to conform to changes. First
industrial revolution emerged as a consequence of usage of water and steam power, second
industrial revolution manifested with mass production (assembly line), and third industrial
revolution is shaped by utilization of information technologies in production. Likewise all
industrial revolutions, in fourth industrial revolution companies are obliged to gain
competitive advantage and fit in necessities of the era. Today, Industrial Revolution 4.0 bursts
with widespread effects of robotic elements, systems and internet network. Industry 4.0 helps
to reshape manufacturing and upgrade it to distinctive dimension. By utilizing software,
artificial intelligence, and hardware in an integrated system approach, Industry 4.0 which
combines new generation information technologies and industrial activities together, aims to
execute production activities in a way that generates minimum manufacturing costs,
minimum energy consumption and reduced need of material space surface. Fourth industrial
revolution affect accounting profession undoubtedly as well as its effects on other
professions. With this revolution, today’s accounting systems are opened to discussion for
necessary reorganizations. Digitalization and internet technologies gained essentialness in all
accounting information system. Financial reports, one of the most important outputs of
accounting system, were being rendered weekly, monthly and annually. However, with new
industrial revolution, these reports can be rendered immediately; required workforce and time
can be minimized into lowest levels. The aim of this study is to reveal effects of Industry 4.0
to accounting system by referring to a company operating in soil industry sector. Innovations
realized or expected to be occurred with settling of fourth industrial revolution in accounting
information systems are covered. Sample case study method is implemented accordingly. On
this basis, costs of automation activities which are run by industrial electronical and software
company are extracted and gathered findings are interpreted. Costs of required materials,
equipment and software for transition of Industry 4.0 are studied. Moreover, advantages of
these transition activities are explained from the point of subjected company.
Keywords: Endüstri 4.0, Muhasebe Sistemleri, Otomasyon Maliyetleri
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Özet
Bu çalışmada denetim açısından, gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde meydana gelmiş
olan finansal skandallar incelenmektedir. Çalışmanın amacı, finansal skandalların
nedenlerinin; iç denetim, bağımsız denetim ve kamu denetiminin bütün yönleri ile
araştırılmasıdır. Araştırmada önemli etkiye sahip olan finansal skandallar incelenerek bu
skandalların ortaya çıkması konusunda hangi denetim faaliyetleri ile ilgili eksikliklerin
bulunduğu, oluşturulan başlıklar altında toplanmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuçlar
çerçevesinde çalışmanın uygulama kısmında denetimsel çözüm önerileri getirilerek finansal
skandalların önüne geçilmesi hususunda hangi önlemlerin alınabileceği açıklanmaktadır.
Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda daha fazla ortaya çıkan finansal skandallar, işletmelerin mali
tablolarına ve finansal sonuçlarına duyulan güven duygusunun azalmasına ve denetime olan
bakış açısının değişmesine neden olmuştur. Bu nedenlerden dolayı denetim faaliyetleri,
uluslar arası düzeyde daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Denetim konusunda sadece
bağımsız denetim ile ilgili değil iç denetim ve kamu denetimi gibi diğer tüm denetim
faaliyetleri ile ilgili yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla önemli bir adım olarak, Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında Sarbanes
Oxley Yasaları çıkarılarak, işletmeler üzerindeki denetimlere daha fazla önem verilmesi
sağlanmıştır. Gerçekleştirilen hile önleyici faaliyetler ve oluşturulan hukuki düzenlemeler
gibi alınacak tedbirlerin etkinliğinin artırılması için finansal skandalların meydana gelme
nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Böylece alınabilecek önlemler sayesinde
daha verimli sonuçlar elde edilebilecektir. Çalışma neticesinde elde edilen bulgulara göre
finansal skandalların ortaya çıkış sebeplerinin; iç denetim, bağımsız denetim ve kamu
denetimi ile ilgili eksiklikler altında toplandıkları görülmektedir. İç denetim konusunda risk
odaklı denetim, bilgi teknolojileri denetimi, sürekli denetim gibi alanlarda işletmelerin
yetersiz oldukları saptanmıştır. Ayrıca iç denetim departmanlarının ve fonksiyonlarının etkin
bir biçimde işletilmemesi en önemli sorunlardan biridir. Bağımsız denetim konusunda ise
denetim firmalarının tam bağımsız hareket etmedikleri ve bazı usulsüzlüklere bilinçli olarak
göz yumdukları görülmüştür. Bu durum güvence ile ilgili bazı problemlerin meydana
gelmesine neden olmaktadır. Kamu denetimi konusunda devletlerin finansal skandallar
konusunda vergi denetimlerine ve diğer dış denetimlere yeterince önem vermedikleri
anlaşılmaktadır. Araştırma sonucunda oluşturulan öneriler çerçevesinde genel olarak denetim
bilincinin artırılması, etik ilkelere daha çok önem gösterilmesi, denetim faaliyetlerinin daha
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak denetimlerde teknolojik imkânlardan
daha fazla yararlanılması gerektiği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Finansal Skandallar, Bağımsız Denetim, İç Denetim, Kamu Denetimi.
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Abstract
In this study, financial scandals that have occurred throughout both the the world as well as
in Turkey is examined in terms of audit. The aim of the study is to examine the causes of
financial scandals in terms of internal auditing, independent auditing and public audit in all
aspects. In the research, the financial scandals which have significant influence are examined
and the deficiencies related to the audit activities regarding the emergence of these scandals
are gathered under the titles. Furthermore, it is explained which precautions can be taken in
order to prevent financial scandals by offering audit solution proposals in the application part
of the study within the framework of the results obtained. Financial scandals that are
especially occurred in the 19th and 20th centuries, cause loss of confidence about financial
statements and financial consequences of companies and change in the point of view to audit.
For these reasons, audit activities have become more questionable at the international level.
Regarding auditing, it has emerged that new regulations related to all other auditing activities
such as internal auditing and public auditing should be carried out, not only related to
independent auditing. Therefore, as a significant step, the Sarbanes Oxley Act was introduced
in the United States in 2002 and it was provided giving greater emphasis to audit over
companies. In order to increase the effectiveness of precautions to be taken, such as antifraud activities and legal regulations, the causes of the financial scandals need to be analyzed
very well. Therefore, more efficient results can be obtained by means of the precautions that
can be taken. According to the findings of the study, the causes of financial scandals are
gathered under the deficiencies related with internal audit, independent audit and public audit.
In areas in internal audit such as risk-based audit, information technology audit, and
continuous audit, it was determined that the companies were inadequate. Also, one of the
most important problems is that the internal audit departments and functions are not operated
effectively. Regarding independent auditing, it has seen that the audit firms did not act
completely independently and they consciously ignored some irregularities. This leads to
some problems with assurance. It is understood that about public audit, states do not pay
much attention to tax audits and other external audits related with financial scandals. As a
result of the research, it has been revealed that in general, it is necessary to increase the level
of audit consciousness, to give more importance to ethical principles, to carry out audit
activities more effectively and efficiently and to benefit from more use of technological
opportunities in audits.
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Özet
Günümüzde bankacılık sektörü oldukça güçlü yapıya sahiptir. Bankacılık sektörünün
güçlenmesinin de ekonomiye olumlu yönde katkısı vardır. Kaynakların etkin kullanımı
zorunluluğu bankaları rekabete sürüklemektedir. Rekabetin hızla arttığı bankacılık
sektöründe kardan pay alma yarışı da giderek artmaktadır. Kamu sermayesi ile kurulan ve
günümüzde varlığını hala sürdüren kamu bankaları bankacılık sektöründe özel sermayeli
bankalar kadar aktif rol oynamaktadır. Performans değerlendirme ise tüm işletmeler
açısından önem arz etmektedir. Bankalar performanslarının ölçülmesi hizmet sektöründe
strateji geliştirme ve rekabet üstünlüğü sağlama açısından önemlidir ve bankaların
gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Çalışmada, Türk Bankacılık Sistemi’ndeki kamusal
sermayeli mevduat bankalarının finansal oranlar yardımıyla Vikor (Vise Kriterijumska
Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemi kullanılarak finansal performansları
karşılaştırılmıştır. Kamu bankaları, sermaye yeterliliği, likidite, aktif kalitesi ve karlılık
oranları esas alınarak performanslarına göre sıralanmışlardır. Çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biri olan Vikor yöntemi alternatifler arasında bir sıralama belirlemeye ve bu
ağırlıklar ışığında uzlaşık bir çözüme ulaşmaya dayanır. Ayrıca Vikor yöntemi, alternatifler
arasında ayırıcı fark olmaması durumunda ise tek bir alternatif yerine bir alternatif kümesi
de sunabilmektedir. Sonuçlar karar vericinin görüşlerini yansıtan, karar vericiye bağlı olan
sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışmada, 2018 yılı Mart ayı verilerinden yararlanılmıştır.
Türkiye’de faaliyet gösteren 3 adet kamusal sermayeli mevduat bankası bulunmaktadır.
Bunlar: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk
Bankası’dır. Çalışmanın verilerinin güncel olması literatüre katkı açısından önemlidir.
Veriler internet sitesinden alınarak gerekli hesaplamalar Excel programında yapılmıştır.
Vikor yöntemi hesaplamaları sonucunda finansal performans sıralamasında ilk sırayı Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, ikinci sırayı Türkiye Vakıflar Bankası son sırayı Türkiye Halk
Bankası almaktadır. Her ne kadar toplam mevduat içinde toplam kredilerinin ve toplam
varlıklarının payının az olması, sermaye yeterlilik oranının da aynı şekilde Vakıflar
Bankası’ndan düşük olması Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın ilk sırada yer alması
sonucunu değiştirmemektedir. Öneri olarak bankaların finansal performans sıralamasına
diğer çok kriterli karar verme yöntemleri de uygulanabilir. Ağırlıklandırma farklılaşır ise
ulaşılacak olan sonuç ta farklılık gösterecektir. Vikor analizi bu yönüyle sübjektif
değerlendirme içermektedir. Literatürde farklı çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Ayrıca finansal değerler yanında sosyal faktörlerin de banka performanslarına etkileri göz
önüne alınabilir, bankaların teknolojik gelişmelere verdikleri önem ve günümüz değişen
koşullarına uyum sağlayabilme yetenekleri, hızları, müşteri beklentilerini hızla
karşılayabilmeleri, performans değerlendirmede farklı çalışmalara konu olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Bankaları, Finansal Performans, Finansal Oranlar, Çok Kriterli
Karar Verme, Vikor
JEL Sınflama Kodları: C44, C2, C65
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Abstract
Today, the banking sector has a strong structure. The strengthening of the banking sector also
has a positive contribution to the economy. The necessity of effective use of resources is
driving banks. In the banking sector where the competition is rapidly increasing, the
competition for getting a share from the profits is also increasing. State banks established
with public capital and still active today have an active role in the banking sector as well as
privately funded banks. Performance evaluation is important for all businesses. Measuring
the performance of banks is crucial in the service sector in terms of strategy development and
competitive advantage and also contributes to the development of banks. In the study, the
financial performance of publicly owned deposit banks in the Turkish Banking System was
compared using the Vikor (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje)
method with the financial ratios. Public banks are ranked according to their performance
based on capital adequacy, liquidity, asset quality and profitability ratios. One of the multicriteria decision-making methods, the Vikor method is based on determining an order among
alternatives and achieving a coherent solution in light of these weights. Also, the Vikor
method can offer an alternative set instead of a single alternative if there is no difference
between the alternatives. The results reveal the conclusions of the decision maker, reflecting
the opinion of the decision maker. In the study, data for March 2018 were used. 3 state-owned
commercial banks operating in Turkey convenience. They are: T.C. Ziraat Bankası, T.
Vakıflar Bankası, T. Halk Bankası. The fact that the data of the study is up-to-date is
important for the literature contribution. The data are taken from the
‘’www.tbb.org.tr’’internet site and necessary calculations are made in Excel program. Vikor
method of calculation of financial performance ranking in the first place as a result of T.C.
Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası last second as well as T. Halk Bankası is located.
Although less the share of total loans and total assets in total deposits is lower than in the
same manner T. Vakıflar Bankası in the capital adequacy ratio does not change the result of
taking first place in the T.C. Ziraat Bankası. Other multi-criteria decision-making methods
can be applied to rank financial performance of banks as a recommendation. If the weighting
is different, the result to be achieved will vary. Vikor analysis involves subjective assessment
in this respect. Similar results have been achieved in different studies in the literature.
Besides, financial factors as well as the social factors can affect the bank performance, the
importance of banks' technological improvements and their ability to adapt to changing
conditions, speeds, meeting customer expectations quickly and different performance
studies.
Keywords: Kamu Bankaları, Finansal Performans, Finansal Oranlar, Çok Kriterli Karar
Verme, Vikor
JEL Codes: C44, C2, C65
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Özet
İnsanlık tarihinde uygarlığın her zaman bir ölçütü olmuştur. Devletlerin varlık nedeni,
modern bir yaklaşımla “güvenlik hakkının” sağlanmasıdır. 20inci yüzyılda, örgütlenmiş
toplumlar düzeyinde gelişmenin ölçütü, "insan hakları" kapsamı içinde yer alan bir dizi hak
olup, sürekli gelişmekte ve dinamik özelliğini de her zaman canlı tutmaktadır. Bu hakların
her biri insan hayatının bir boyutunu ele almakta ve güvenlik ile ilişkilendirilmektedir.
Güvenlik hakkı medeniyet ve yerleşiklik ile birlikte gelişen temel bir yerleşim hakkıdır. Bu
hak sınır güvenliğini sağlamak ile tek başına ilişkilendirilmemektedir. Çok çeşitli güvenlik
tanımları yapılabilir. Milli güvenlik, bilişim güvenliği, gıda güvenliği, iş güvenliği, kent
güvenliği gibi. Bu tanımlardaki ortak yaklaşım, “toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri koşullarını
sağlamaktır”. Güvenlik konusu görüldüğü gibi çeşitlidir ve mekân ölçeğinde kuşkusuz
sadece kentlerle ilişkilendirilemez. Genel bir koruyucu disiplini de gerektirmektedir. Aslında
gerek kırsal gerekse kentsel yaşamda düzeni sağlamak amacıyla yasaklar konulmuştur.
Mamafih nüfus yoğunluğu nedeniyle kentsel güvenlik konuları daha fazla önemsenmektedir.
Kent güvenliği, modern anlamda Atina Andlaşması (1932) ve Kentsel Şart (1992), ile
ilişkilendirilebilir ise de, esasen tarihten bu yana dönemi itibariyle “yaşanabilirlik ilkesi” kent
güvenliğinde temel gösterge olmuştur. Özellikle büyükkentlerde kentsel şiddetin artması
kent güvenliği kavramını bilgi teknolojileri ile ilişkilendirilir hale getirmiştir. Ayrıca merkezyerel yönetim ilişkileri yanında sivil toplum kuruluşları ve bireysel olarak yerli ve yabancı
yerleşiklerin hakları ve borçları bağlantılı konuları yönetmek de kent güvenliğinin çeşitli
boyutlarında önemlidir. Doğadan kaynaklanan ve insan kaynaklı güvenlik konuları ve
sorumluluklar yeni gelişmeler olarak farkındalık sağlanması gereken hususlardandır. Modern
çağın gereklerine uygun geliştirilmiş kurallar sayesinde yerleşikler, kentlerde yaşamlarını
“özgürce” sürdürülebilmekte ve yaşanabilir mekânlar oluşturulabilmektedir. Bir bütün olarak
değerlendirildiğinde; sağlıklı kentler anlatımı içinde, nüfusun profilini kontrol etmek, arazi
ve kent planlamasını, kalkınma ve kent ekonomisini içinde değerlendirmek ve konut ile temel
hizmetleri yönetişim ve insan hakları, hukukun üstünlüğü ve etik/evrensel değerler ile birlikte
düşünmek ve kentsel mukavemeti sağlayıcı siyasaların tespiti uluslararası toplantıların temel
temasıdır. Küresel değişikliklerin etkilediği yeni yapılanmalar ve yönetimi, teorik olarak
hazırlanan bu tebliğin temel konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Kent Güvenliği, Kentli Hakları, Afet Yönetimi
JEL Sınflama Kodları: D63 ve D73
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Abstract
Civilization has always been a criterion in human history. The reason for the existence of
States is to provide a "right of security" with a modern approach. In the twentieth century,
the criterion of the development at the level of organized societies is a set of rights within the
scope of "human rights", which is constantly developing and keeping its dynamic
characteristic alive. Each of these rights addresses a dimension of human life; which is also
associated with security. The right of security is a fundamental right of settlement which
develops jointly with civilization and residence. This right can not solely associate with
ensuring border security. A variety of safety definitions can be made; such as national
security, information security, food security, work security, urban security. The common
approach in these definitions is "to ensure that the legal order in society life is carried out
without hindrance, in consequence the people can live their lives in confidence and security.”
The security issue is as diverse as it can be seen and, of course, it can not be associated with
cities alone. It also requires a general protective discipline. In fact, bans have been put in
place to provide order in rural and urban life. However, due to population density, urban
security issues become more and more important. Although urban security can be associated
with the Athens Treaty (1932) and the Urban Charter (1992) in the modern sense, the
"habitability principle" has been a basic indicator for urban security since its very beginning.
Increasing urban violence, especially in the big cities, has made the concept of urban security
related to information technologies. It is also important to manage issues related to the rights
and obligations of non-governmental organizations and individual domestic and foreign
residents, as well as central-local government associations, in various aspects of urban
security. Nature-caused and Human-originated security issues and responsibilities are issues
which need to be acknowledged as new developments. With the rules developed according
to these needs of the modern age, residents can "live" freely in their cities and create more
livable spaces. When evaluated as a whole; in the description of healthy cities, it is important
to control the profile of the population, to evaluate the land and urban planning within the
development and urban economy, and to think together with housing and basic services
governance and human rights, rule of law and ethical / universal values and determination of
policies for providing urban strength; is the main theme in international conferences. The
new structures and management influenced by the global changes constitute the main theme
of this theoretically prepared paper.
Keywords: Güvenlik, Kent Güvenliği, Kentli Hakları, Afet Yönetimi
JEL Codes: D63 ve D73
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Résumé
D’abord, quelques remarques sur le concept de SERVICE PUBLIC (SP) dans l’ordre
juridique français et l’expansion du phénomène des AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
INDÉPENDANTES (AAI), sont-ils nécessaires. On met l'accent sur le fait que la notion de
« service public» comporte deux sens: Le sp au sens materiel désigne une mission, qui est
une activité d’intérêt général. Ensuite, on constate que la crise de l'Etat providence après la
Seconde Guerre mondiale a eu comme résultat de revenir à l’image traditionnelle de l’Etatpuissance, doté de compétences limitées. C’est en ce moment crucial pour le sort du concept
de SP qu’a été facilitée, sinon imposée, l’apparition du phénomène des AAI. Par la suite; il
est necessaire d’examiner le fondement juridique de l’obligation de créer les AAI dans l’ordre
juridique tant français qu' hellénique. On examine les raisons de leur création et on souligme
trois caractéristiques essentielles des AAI. Ainsi, en Grèce : Les AAI sont créées sur des
fondements juridiques divers: Premièrement, la Constitution Hellénique qui prévoit la
création de cinq (5) AAI; deuxièmement, le droit de l’UE, primaire et dérivé, notamment des
directives, qui prévoient la création d’AAI soit au niveau de l’UE soit au niveau des E-M ;
troisièmement, les Mémoranda signés par la Grèce, pour faire face à la crise économique, qui
exigent leur création ; quatrièmement, le Législateur de l’Etat hellénique, qui a décidé en ce
sens. En somme, les AAI sont: a) des autorités : elles disposent d’un certain nombre de
pouvoirs (réglementation, décision, sanction, recommandation, passation de contrats, actes
matériels); b) elles disposent des prérogatives de la puissance publique. c) administratives:
elles agissent au nom de l’État et certaines compétences dévolues à l’administration leur sont
déléguées (ex: le pouvoir réglementaire) ; c) indépendantes: à la fois : des secteurs contrôlés,
des partis politiques et du Gouvernement. Depuis les années ’80, d'une part, on assiste à un
phénomène d'extension de la notion de SP au sens organique et, d'autre part, il est intéressant
d'examiner la corrélation entre les AAI et les Lois de fonctionnement du SP (le trois Lois
ROLLAND: continuité, égalité devant le service public, adaptabilité ou mutabilité). Pour
conclure, les AAI constituent l’évolution institutionnelle appropriée qui réaffirme la valeur
de ces principes. Ainsi, l’analyse précédente permet d’affirmer que l’apparition du
phénomène des AAI a sauvé un moribund: le vieux concept de “service public”.
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Abstract
First, some remarks on the concept of "public service" (PS) in the French legal order and the
expansion of the phenomenon of INDEPENDENT ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
(AAI), are necessary. It is emphasized that the notion of "public service" has two meanings:
"PS" in the material sense refers to a mission, which is an activity of general interest.
Secondly, the crisis in the welfare state after the Second World War has resulted in a return
to the traditional image of the state power (l’Etat-puissance), with limited powers. It is at this
crucial moment for the fate of the concept of PS that has been facilitated, if not imposed, the
appearance of the phenomenon of AAI. Thereafter, it is necessary to examine the legal basis
of the obligation to create the AAI in both the French and Greek legal systems. The reasons
for their creation are examined, and three essential characteristics of AAI are highlighted.
Thus, in Greece: The AAI are created on various legal bases: First, the Hellenic Constitution
which foresees the creation of five (5) AAI; second, EU primary and secondary law,
including directives, which provide for the creation of AAI either at EU level or at the E-M
level; thirdly, the Memoranda signed by Greece, to face the economic crisis, which demand
their creation; fourthly, the legislator of the Hellenic State, who decided in this sense. In sum,
the AAIs are: a) authorities: they have a certain number of powers (regulation, decision,
sanction, recommendation, contracting, material acts); they have the prerogatives of the
public authorities. b) administrative: they act on behalf of the State and some powers
devolved to the administration are delegated to them (eg the regulatory power); (c)
independent: both of controlled sectors, political parties and the Government. Since the
1980s, on the one hand, there has been a phenomenon of extension of the notion of PS in the
organic sense and, on the other hand, it is interesting to examine the correlation between the
AAI and the general principles of the functioning of the PS (the three ROLLAND ‘Laws’:
continuity, equality before the public service, adaptability or mutability). In conclusion, the
IAA is the appropriate institutional evolution that reaffirms the value of these principles.
Thus, the preceding analysis makes it possible to affirm that the appearance of the
phenomenon of the AAI saved a moribund: the old concept of "public service".
1
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Özet
Bu bildirinin amacı, bir kavramlar çorbası oluşturmak değildir. Bu çalışmanın oldukça net
bir amacı bulunmaktadır: Örgütlerde eğitim ve geliştirme faaliyetleri neden genel olarak
yönetimin ancak gönülsüzce desteğini alır? Eğitim yatırımının geri dönüşünün tam olarak
hesap edilememesi bu gönülsüzlüğü desteklemektedir. Bu isteksizliği körükleyen bir diğer
unsur ise eğitim döngüsünün içinden gelmektedir: Değerlendirme aşamasında, verilmiş olan
eğitimin başarısının tam olarak hesap edilememesi. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında
eğitim geliştirme faaliyetleri oldukça muğlak bir alana dönüşmüş olmaktadır. Halbuki
modern örgüt, rasyonellik temelinde bulunma iddiasını içermektedir. Bu temel ise, hesap
edilebilirliğe, tahmin edilebilirliğe, öngörüye işaret etmektedir. Kısacası rasyonellik, modern
örgüt açısından, ‘yanlışlanamayan’ olgulara ve durumlara karşı mesafeli olmayı gerektiren
bir vasıftır. İşte bu bildiride, ‘yanlışlanamayan’ muğlak bir alan olarak eğitim ve geliştirme
faaliyetlerinin modern örgüt içindeki çelişkili durumu tartışılacak ve bu muğlaklığı aşmaya
yönelik girişimlerin bunu ne ölçüde yapabilecekleri kavramsal bir çerçevede ele alınacaktır.
Bu doğrultuda çalışmada öncelikle modernitenin nasıl bir perspektif ile dünyaya baktığını
‘yanlışlanabilirlik’ kavramı ekseninde ele alacağız. Bunu yapma sebebimiz, bu
yanlışlanabilirlik kavramının bilimsel bilgiyi, böyle olmayan bilgiden ayırt etmek için
kullanılabilir bir yöntem sunuyor olması ve ayrıca hangi bilgilere güvenilemeyeceği
hususunda yanlışlanabilirlik yaklaşımının varsayımlarının, bu çalışmada konu edinilen
eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin değerlendirme aşamasına çok uygun düşmesidir. Bu
doğrultuda modern örgütün modernlik gözlüğü ile işleyişinin ne anlama geldiği ortaya
konulacaktır. Daha sonra eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin izlediği döngünün son aşaması
olan ‘değerlendirme’ aşamasının önemine, bu değerlendirme aşamasında kullanılan
yöntemlerin ve yine bu aşamada karşılaşılan sorunların neler olduğuna değineceğiz. Bu
sorunun büyüklüğünün, onun modernliğin perspektifine uygun bir araca sahip
olamamasından geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla burada kavramsal bir tartışma
sürdürülecektir. Burada sunulacak olan tartışma da literatür taramasına dayalı olacaktır.
Eğitim ve geliştirme literatüründe muğlaklığı ile ele alınan meselelerden birisi
‘değerlendirme’ aşamasıdır. Çünkü bu aşamada sonuçlar ile eğitim arasındaki bağ,
yanlışlanabilirlik ilkesine göre kurulamamaktadır. Bu durum ise bu aşamaya yönelik
kuşkuların devam etmesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ve Geliştirme, Yanlışlanabilirlik, Modern Örgüt
JEL Sınflama Kodları: O15, M12, M53
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Abstract
This paper doesn’t aim to create a concept soup. It has a quite clear purpose: Why do training
and development activities in organizations generally support the management but
reluctantly? The inability to fully account for the return of training investment supports this
reluctance. Another factor that support this reluctance arises from training and development
cycle. In the evaluation phase, the success of the given training can not be fully calculated.
As a result, training and development activities have turned into a very vague area. However,
the modern organization claims to be on the basis of rationality. This base points to
accountability, predictability, and foresight. In short, rationality is a qualification that, from
a modern organization point of view, needs to be distant from 'unfalsifiable' facts and states.
In this context, the contradictory situation of the training and development activities in the
modern organization as a 'unfalsifiable' ambiguous area will be discussed and the initiatives
to overcome this ambiguity will be analysed in that paper. For that purpose, we will present
the view of modernity through the concept of ‘falsification’. The reason why we are
following such a methodical way is that ‘falsification’ concept offers a method that can be
used to distinguish scientific and non-scientific knowledges and also this concept is quite
appropriate tool to analyse the ‘evaluation’ stage in training and development cycle. In that
context, we will review the meaning of the running of modern organisation under a modern
perspective. We will then turn to the importance of the 'evaluation' phase, the last phase of
the training and development cycle, the methods used at this stage and the problems
encountered. We will see that the magnitude of this problem comes from the fact that he does
not have a proper tool to the perspective of modernity. Hence a conceptual debate will be
continued here. The discussion presented here will be based on literature review. One of the
issues addressed in ambiguity in the training and development literature is the 'evaluation'
phase. Because, at this stage, the link between results and training cannot be established
according to the principle of ‘falsification’. And this condition leads to the continuation of
doubts about this stage.
Keywords: Eğitim ve Geliştirme, Yanlışlanabilirlik, Modern Örgüt
JEL Codes: O15, M12, M53
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Özet
Demokrasi, en geniş anlamı ile halkın kendi kendini yönetme biçimi olarak
tanımlanmaktadır. Burada demokrasi kavramı içerisinde temel olarak politik haklar ve sivil
özürlükler kavramları yer almaktadır. Politik haklar ülkelerde gerçekleşen seçim
dönemlerinde bireylerin özgür bir şekilde oy kullanabilme hakkını, politik partilere
katılabilme, kamu alanlarında görevlendirilme ve karar vermede yetkin olabilme, seçilme
hakkı gibi hakların özgür bir biçimde gerçekleştirilmesini tanımlamaktadır. Sivil özgürlükler
ise bireylerin ifade özgürlüğünü, din, eğitim, seyahat ve kişisel hakların özgürlüğünden
oluşur. Bu çalışmada ülkelerin demokrasi düzeylerinin ölçülmesine ilişkin Freedom House
ve Polity IV demokrasi indeksleri kullanılmıştır. Freedom House Endeksi özgürlükleri
tanımlarken politik haklar için 10 değişken ve sivil özgürlükler için de 15 değişken
kullanmaktadır. Burada, politik haklar ve sivil özgürlükler için değerlerin toplamı ile
puanlama 1 – 7 arasında değerler almaktadır. Sonuçta Freedom House indeksinde, 1 puan
tam gelişmiş demokrasileri göstermekte, buna karşın 7 puanı demokratik unsurların
olmadığını ifade etmektedir. Siyasi haklar ve sivil özgürlüklerin puanlama sistemine göre
ülkelerdeki özgürlükler, özgür, kısmen özgür ve özgür olmayan ülkeler olmak üzere
gruplardır. Buna göre puanlama 1.0 – 2.5 değerleri arasında gerçekleşiyorsa ülkelerin özgür
olduğu, 3.0 – 5.0 arasında gerçekleşiyorsa kısmen özgür olduğu ve 5.5 – 7.0 değerleri
arasında değişiklik gösteriyorsa ülkelerin özgür olmadığı şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Polity IV Endeksi’nin ele aldığı demokrasi skorunu 0 ile 10 arasında değerlendirmektedir. 0
değeri demokratik unsurların yoksunluğunu belirtirken, 10 değeri ise tam gelişmiş
demokrasileri ifade etmektedir. Otokrasi skoru da 0-10 arasında değer almaktadır. Buna göre
0 otokratik unsurların yokluğunu gösterirken 10 ise tam gelişmiş otokrasi olarak
puanlamaktadır. Polity IV demokrasi indeksi açıklanırken, demokrasi skoru ile otokrasi
skoru arasındaki fark değeri kullanılmaktadır. Polity IV demokrasi endeksi -10 ile +10
arasında değer alır. -10 güçlü otokrasiyi temsil ederken, +10 ise güçlü demokrasiyi temsil
etmektedir. Demokrasi düzeyi ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birisi olarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda demokrasi düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin olup olmadığı birçok çalışmaya konu olmuştur. Demokrasi ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin açıklanmasında kesin bir görüş birliği söz konusu değildir. Yapılan
çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde çalışmaların bir kısmı demokrasi düzeyinin
ülkelerin ekonomik büyümeyi pozitif yönde veya negatif yönde etkilediğini sonucunu
bulurken, bazı çalışmalarda da demokrasi ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Analizde kullanılan demokrasi indeksleri ve ekonomik büyüme değişkenleri
için birim kök testleri gerçekleştirilmiştir. Tüm serilerin kesmeli ve trendsiz model için
durağan bir yapıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra nedensellik testi kullanılarak
demokrasi ve ekonomik büyüme ile ilişkisi araştırılmıştır. İlk olarak, Freedom House
demokrasi verileri ile 1972-2017 dönemi için Türkiye’de demokrasi ve ekonomik büyüme
ilişkisi ele alındığında demokrasi düzeyi ile ekonomik büyüme arasında ilişki
bulunamamıştır. Bu analize ek olarak Polity IV demokrasi indeksi için 1965-2017 dönemi
ele alınarak yine demokrasi ve ekonomik büyüme ilişki araştırıldığında, Türkiye’de
demokrasi düzeyinin ekonomik büyüme ile bir ilişkisi olmadığı ortaya koyulmuştur.
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Türkiye'nin demokrasi statüsünde her iki indeks için zaman içerisinde büyük oranda bir
değişiklik yaşamadığı görülmektedir dolayısıyla sonuçlar tutarlıdır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Ekonomik Büyüme, Freedom House, Polity IV, Granger
Nedensellik Testi
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Abstract
Democracy is defined as the self-rule of the people in the broadest sense. Here, concepts of
political rights and civil liberties are mainly included in the concept of democracy. Political
rights can be defined the right of individuals to vote freely during the election periods in the
countries, to be able to participate in political parties, to be appointed to public places and to
be competent in decision making, and to be freely elected. Civil liberties are freedom of
expression of individuals, freedom of religion, education, travel and personal rights. In this
study, Freedom House and Polity IV democracy indices were used to measure countries'
democracy levels. The Freedom House Index uses 10 variables for political rights and 15
variables for civil liberties when defining freedoms. Here, the sum of the values for political
rights and civil liberties is scored between 1 and 7. As a result, in the Freedom House index,
1 point indicates fully developed democracies, whereas 7 points indicate that there are no
democratic elements. Freedoms in countries according to the scoring system of political
rights and civil liberties are groups to be free, partially free and non-free countries. According
to this, scoring; it is classified as free if it is between 1.0 and 2.5, partly free if it is between
3.0 and 5.0 and countries are not free if it varies between 5.5 and 7.0. The Polity IV Index's
democracy score are take values between 0 and 10. 0 indicates the lack of democratic
elements, while 10 indicates fully developed democracies. The autocracy score is also
between 0-10. According to this, 0 indicates the absence of autocratic elements and 10 points
as a fully developed autocracy. While the Polity IV democracy index is explained, the
difference between the democracy score and the autocracy score is used. The Polity IV
democracy index is between -10 and +10. -10 represent strong autocracies, while +10
represent strong democracy. Democracy level is considered as one of the countries’
development indicators. In this context, whether the impact of the economic growth on the
democracy level has been discussed in many studies. There is no clear consensus on the
relationship between democracy and economic growth. When the previous studies evaluated
generally, while some of these studies’ findings found that democracy level positively or
negatively influence to economic growth, other studies found no relationship between
democracy and economic growth. Unit root tests have been performed for democracy indices
and economic growth variables used in the analysis. The results show that all series are
stationary for constant model. Then, the causality test was used to investigate the relationship
between democracy and economic growth. Firstly, with the Freedom House data for the
1972-2017 periods, the relationship between democracy and economic growth is examined
and there is no relationship is found between democracy level and economic growth. In
addition to this analysis, for the Polity IV democracy index, taking over the 1965-2017 period
democracy and economic growth relationship has been revealed again and there is no
relationship is found between democracy level and economic growth in Turkey. When both
indices are compared, it has been reached that there is no relationship between democracy
level and economic growth in Turkey. Significantly over time for both indices is seen that
Turkey's democracy experience a change in status therefore the results are consistent.
Keywords: Demokrasi, Ekonomik Büyüme, Freedom House, Polity IV, Granger
Nedensellik Testi
JEL Codes: C22, O40, O50
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Özet
Ücret, çalışanların yaşamlarını sürdürmek, kendi ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bedensel veya zihinsel olarak çalışma sonucu elde ettikleri
parasal düzey olarak tanımlanabilir. Çalışan bireylerin ücret seviyelerinin belirli özelliklere
göre farklılık arz edip etmediği önemli bulgular ortaya koyacaktır. Nihayetinde farklı özellik
ve yeteneklere sahip bireylerin aynı ücreti alması beklenmemektedir. Bu nedenle, çalışan
bireylerin sahip oldukları özelliklerin aldıkları ücretler üzerindeki etkisi, işgücü piyasasında
çalışanların adil ücret seviyelerinin belirlenmesi açısından gereklidir. Diğer bir deyişle,
çalışanların özelliklerine dayanarak ücretlendirilmesi ve çalışanın maaşı yükseltmek zorunda
olduğu nitelikleri göstermesi, işgücü piyasasının istikrarlı olmasını sağlayacaktır. Ücretler
üzerinde etkili olan faktörleri ortaya koymak amacıyla Becker (1964) tarafından temel insan
sermayesi modeli önerilmiştir. Temel insan sermayesi modeli çalışanın eğitim, deneyim ve
deneyimin karesini temel almaktadır. Ancak temel insan sermayesinin genişletilmiş yapısı
da dikkate alınabilir. Diğer bir ifadeyle eğitim ve deneyim değişkenlerinin yanında ilave
başka faktörler de modele dahil edilmektedir. Sektörel olarak çalışan ücretlerinin tespitinde
etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa’da çalışan 2000 kişiye anket
uygulanmıştır. Bursa sanayisi içerisinde Hizmet sektörünün payı yaklaşık %18’e karşılık
gelmektedir. Dolayısıyla uygulanan anketin %18’i 361 çalışan Hizmet sektörü çalışanıdır.
İlk olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı insan
sermayesi modeli çerçevesinde ücret modelleri tahmin edilmiştir. Genel olarak modellerde
kullanılan bağımsız değişkenlerin tamamı ücret üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu
görülmektedir. Cinsiyet ayrımı yapılarak tahmin edilen regresyon modelinde genel olarak
bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna karşın hizmet
sektöründe çalışan kadın çalışanlarının ehliyetinin olup olmamasının ücretler üzerinde
etkisinin olmadığı görülmektedir. Buna karşın, erkek çalışanları için ücret üzerinde anlamlı
etkisi bulunamayan bağımsız değişken yaş değişkenidir. Model tahmin sonuçları
incelendiğinde, Hizmet sektöründe erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre ücretlerinin
ortalama %15 daha fazla olduğu bulunmuştur. Fakat kadınlar için tahmin edilen modelde,
yabancı dil bilgisi olan kadın çalışanların, yabancı dil bilgisi olmayanlara göre yaklaşık %15
daha fazla ücret aldığı bulunmuştur. Nitekim yabancı dil değişkeni, kadın çalışan ücretleri
üzerinde en etki olan bağımsız değişkendir. Buna karşın yabancı dil bilgisi erkek çalışan
ücretleri üzerinde yaklaşık %11 pozitif etki yaratırken, hizmet sektöründe çalışan erkekler
için ehliyetin olması ücret üzerinde en büyük etkiyi yaratan değişkendir. Diğer bir ifadeyle,
bir erkek çalışanın hem yabancı dil bilgisi hem de ehliyeti de varsa, bu çalışan yabancı dil
bilgisi ve ehliyeti olmayan bir çalışana göre ortalama %30 daha fazla ücret almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ücret, İnsan sermayesi modeli, Hizmet sektörü, Bursa.
JEL Sınflama Kodları: C25, D11, D12
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Abstract
The wage can be defined as the monetary level at which the employee achieves a physical or
mental endeavor in order to maintain their lives and to meet the needs of the individuals to
whom they are obliged to look after themselves. It will reveal important findings whether the
wage levels of working individuals differ according to certain characteristics. Ultimately, it
is not expected that individuals with different qualities and abilities will receive the same
wage. For this reason, the effect of the characteristics of the working people on the wages
they receive is necessary in order to determine the fair wage levels of the labor market. In
other words, estimating the wage to be based on the characteristics of the employees and
showing the characteristics that the employee must have to raise the wage will ensure that
the labor market is stable. A basic human capital model has been proposed by Becker (1964)
in order to demonstrate the factors that influence the wages. The basic human capital model
is based on the employee's education, experience and square of experience. However, the
expanded structure of the basic human capital can also be taken into account. In other words,
besides the variables of education and experience, additional factors can be including in the
model. In order to determine the factors that are effective in determining the sectoral wages
of the employees, 2000 person survey was applied in Bursa. Within the Bursa industry, the
share of the service sector is about 18%. Thus, 18% of the survey applied to 361 employees
is an employee of the service sector. First, without discrimination of sex, wage models were
estimated in the framework of individual human capital model for men and women. In
general, all of the independent variables used in the models seem to have a significant effect
on wages. Generally, independent variables are statistically significant in the regression
model predicted by sex discrimination. On the other hand, it is seen that the driving license
of female employees working in the service sector has no effect on wages. However, the
independent variable which has no significant effect on wage for male employees is age
variable. When model estimation results are examined, male employees are found to have an
average of 15% more wages in the service sector than women workers. However, in the
predicted model for women, female workers with foreign language knowledge were found
to receive about 15% more wages than those without foreign language knowledge. As a
matter of fact, foreign language change is an independent variable which has the most effect
on female employee wages. On the other hand, while foreign language knowledge has a
positive effect on male worker wages by about 11%, the driving license for men working in
the service sector is the one that creates the greatest effect on wages. In other words, if a male
employee has both foreign language knowledge and ability, the employee is on average 30%
more charged than foreign language proficiency and non-competent worker.
Keywords: Ücret, İnsan sermayesi modeli, Hizmet sektörü, Bursa.
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Özet
The ecological problems such as global warming, climate change, loss of biodiversity have
notably increased as a result of the main motive of the capitalism for more profit through
excessive accumulation and intensive consumption. Both scientists and international
organizations have started to focus on these ecological issues in recent years as these
problems have reached an unsustainable level. In neoclassical theory, ecological problems
are argued within the framework of negative externality. The concept of externality is
generally defined as the impact -either positive or negative- of a decision taken by an
economic actor on another economic actor, and it is known as market failure. In this regard,
green taxation is the most important suggestion to struggle with environmental problems.
Green taxation was firstly discussed in the 1920s by Arthur C. Pigou, an economist from
Britain. Pigou argues that external impacts should be regulated through taxes. Pigouvianstyle tax is determined at a level equal to the value of negative externality and is directly
related to the amount of pollution. This type of tax represents the ideal principle that “the
polluter pays”. In international arena, many countries held a conference about environmental
problems and sustainable growth and introduced regulations such as Stockholm Declaration
(1972), Rio Conference (1992), UN Framework Convention on Climate Change (1994),
Kyoto Protocol and Paris Agreement (2016). It can be said that green taxation is a deterrent
factor. However, it is not enough to solve all ecologic problems. To this end, authorities have
started to put taxes on areas causing environmental pollution. They have also introduced
public incentives and renewable energy policies for biodiversity conservation, an effective
environmental management, wild-life protection, and efficient energy use. Within this aspect,
it is accepted that green budgeting via green taxation and green procurement is an important
regulatory tool to protect ecology, prevent economic activities harmful to the environment,
and enable sustainable development. The main goal of this study is to evaluate green
budgeting implementation (green taxes and environmentally-related expenditures) in Turkey.
Within this scope, the literature on green budgeting is firstly presented, and then green
budgeting practices in OECD countries are analyzed.
Anahtar Kelimeler: Green Budgeting, Budget Policy, Green Economy, Taxation, Public
Procurement
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1

71

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

An Evaluation of Green Budgeting Practices in Turkey
Erdal EROĞLU1
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turkey
1
erdalerogluuu@gmail.com
Abstract
Kapitalizmin kar hırsı, aşırı üretim ve yoğun tüketim sarmalında küresel ısınma, iklim
değişikliği, biyo çeşitliliğin azalması gibi ekolojik sorunları arttırmış ve daha hissedilir hale
getirmiştir. Sürdürülemez düzeylere doğru eğilim gösteren ekolojik sorunlar hem bilim
insanlarının hem de uluslararası kurum ve kuruluşlarının gündemindedir. Sorun, neo-klasik
yaklaşımda devletin piyasaya müdahalede bulunma nedenlerinden biri olan negatif dışsallık
(negative externalitity) kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Çözüm önerisi ise çevre
kirliliğine yol açan alanların vergilendirilmesi (green taxation) biçiminde ortaya
konulmaktadır. Literatürde yeşil vergilemeye yönelik ilk tartışmaların 1920'li yılların
başlarında, Britanyalı iktisatçı Arthur C. Pigou tarafından gerçekleştiği söylenebilir. Pigou
negatif dışsallıkların vergiler aracılığıyla ortadan kaldırılacağını ileri sürmektedir. Pigouvian
vergi negatif dışsallığın değerine eşit bir seviyede belirlenmekte ve doğrudan kirliliğin
miktarı ile ilişkilendirilmektedir. Bu vergiler ideal bir “kirleten öder” ilkesini temsil
etmektedir. Uluslararası düzlemde çevresel sorunlarla mücadelede ise 1972’de Stockholm
Deklarasyonu, 1987’de Brundlant Raporu, 1992’de Rio Konferansları gerçekleştirilmiş ve
Viyana Sözleşmesi (1985), Montreal Protokolü, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(1992), Kyoto Protokolü (1997), Paris Anlaşması (2016) gibi sınırlandırıcı ve yaptırımı olan
düzenlemeler getirilmiştir. Yeşil vergilerin ‘caydırıcılık’ etkisinin olduğu söylenebilir. Bu
açıdan yeşil vergiler çevreye zararlı faaliyetlerin azaltılmasında önemli bir araçtır. Ancak,
genel olarak ekolojik sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çevreye zararlı
faaliyetlerin azaltılmasında etkili olan yeşil vergilerin yanı sıra biyo-çeşitliliğin korunması,
etkin çevre yönetimi, vahşi yaşamı koruma, tasarruflu enerji kullanımını destekleyen
kamusal teşvikler, yenilebilir enerji gibi birçok kamu politikasına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu anlamda ekoloji odaklı kamu harcamalarını da içeren yeşil bütçe uygulaması sorunun
tamamıyla çözümü olmasa da çevresel sorunların azalması, ekolojinin korunması ve
sürdürülebilir hale getirilmesi açısından önemli bir düzenleme aracı olarak kabul edilebilir.
Zira çevresel sorunların temelinin kapitalizm olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu
çalışmanın temel amacı Türkiye’de ekoloji odaklı bütçe uygulamalarını vergi ve harcama
(kamu alımları) açısından değerlendirmektir. Bu kapsamda yeşil bütçe uygulamalarının
(yeşil vergi, yeşil ihale) literatürü ortaya konulmakta ve ülke uygulamalarına yer
verilmektedir.
Keywords: Green Budgeting, Budget Policy, Green Economy, Taxation, Public
Procurement
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Özet
Psikolojik dayanıklılık, bireyin negatif etki yaratan olaylara maruz kaldığında içerisinde
bulunulan bu negatif durum ile baş edebilmesi ve negatif durumun üstesinden gelme
kabiliyetidir. Sağlık çalışanlarının yoğun stres altında çalışmaları sebebiyle psikolojik
dayanıklılık düzeylerinin düşük olacağı tahmin edilmektedir. Ancak sağlık çalışanlarının
insan sağlığı üzerine bir iş yapmaları sebebiyle psikolojik dayanıklılık düzeylerinin
yükseltilmesi gerekmektedir. Aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip bireylerin
oluşturduğu gruplar, kuşak olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada amaç; sağlık
çalışanlarında Psikolojik dayanıklılık açısından kuşaklararası farklılık olup olmadığı ve
psikolojik dayanıklılık düzeylerinin bu değişkene göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit
edilmesidir. Bununla birlikte psikolojik dayanıklılığın alt boyutlarının (kendilik algısı,
gelecek algısı, yapısal stil, sosyal yeterlilik, aile uyumu ve sosyal kaynaklar) Baby Boomers,
X ve Y kuşağı açısından karşılaştırılması, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada
kullanılan veriler, anket yöntemi yardımı ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin
toplanmasında kişisel bilgi formu ve “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde
edilen veriler, SPSS 21 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda
psikolojik dayanıklılık ile kuşaklar arasında anlamlı farklılık olmadığı görülürken, bazı
demografik faktörler arasında farklılık olduğu görülmüştür. Söz konusu farklılıkların
örgütsel ortamda yaratabileceği olası sonuçlar tartışılmıştır. Araştırmada 34 maddeden
oluşan anket formunun Cronbach’s Alpha değerinin 0,973 olması, araştırmanın yüksek
derecede güvenilir olduğunu göstermiştir. Sağlık çalışanları örneklem grubuna yönelik
yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre verilerin normal dağılıma uymadığı
görülmüştür. Bu nedenle non-parametrik testlerin yapılması uygun bulunmuştur. Ortalamalar
arası farklılıkların analizinde Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testi yapılmıştır.
Yapılan Kruskal Wallis H testlerinde yaş, eğitim düzeyleri, kurum deneyimleri ve sektör
deneyimlerine göre psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte kuşak farklılıklarına göre psikolojik
dayanıklılığın altı alt boyutu arasında yer alan yapısal stil, gelecek algısı, aile uyumu, kendilik
algısı, sosyal yeterlilik ve sosyal kaynaklar boyutları arasında anlamlı farklılık
bulunmamıştır. Diğer yandan gelir düzeyine göre psikolojik dayanıklılık düzeylerinde
anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan Mann Whitney testlerinde ise
cinsiyete ve medeni duruma göre psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık
olduğu bulgusuna erişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Kuşaklar, Bebek Patlaması, X Kuşağı, Y
Kuşağı
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Abstract
Psychological resilience is the ability of an individual to cope with this negative situation
when exposed to events that cause negative effects and to overcome the negative situation.
Psychological resilience levels are predicted to be low due to the fact that health workers
work under intense stress. However, their psychological resilience levels need to be raised
because health workers do a job on human health. Groups formed by individuals with
common characteristics who live in the same period can be defined as generations. In this
study, it is aimed to determine whether there are generational differences in terms of
psychological resilience and whether psychological resilience levels differ according to this
variable. However, the comparison of the sub-dimensions of psychological resilience (selfperception, future perception, structural style, social competence, family adjustment and
social resources) in terms of Baby Boomers, X and Y is the aim of the study. The data used
in the research were collected with the help of survey method. Personal information form and
Psychological Hardiness Scale were used in collecting research data. Data obtained were
analyzed with SPSS 21 statistics package programme. There was no significant difference
between the psychological resilience and the generations in result of the research, but it was
seen that there was a difference between some demographic factors. The possible
consequences of these differences in the organizational environment are discussed. The fact
that the Cronbach's Alpha value of the questionnaire consisting of 34 items was 0.973 in the
survey indicates that the researcher is highly reliable. According to the result of the
Kolmogorov-Smirnov test for the healthcare workers sampling group, the data did not show
normal distribution. For this reason non-parametric tests have been found suitable. Kruskal
Wallis H test and Mann Whitney U test were used to analyze differences between the
averages. In the Kruskal Wallis H tests, it was determined that there was no statistically
significant difference between psychological resilience levels according to age, education
levels, institutional experiences and sector experiences. However, there were no significant
differences between the dimensions of the structural style, future sense, family adjustment,
self-perception, social competence and social resources, which are among the six subdimensions of psychological resilience according to generation differences. On the other
hand, it was concluded that psychological resilience levels were significantly different
according to income level. In the Mann Whitney test, it was found that there was a significant
difference between psychological resilience levels according to gender and marital status.
Keywords: Psikolojik Dayanıklılık, Kuşaklar, Bebek Patlaması, X Kuşağı, Y Kuşağı
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Türkiye’de Bölgesel Yenilikçilik ile Kamu Yatırımları İlişkisi
Burcu TÜRKCAN1
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Özet
Bu çalışmada 2000 – 2017 yılları arasında Türkiye’de imalat alanında yapılan kamu
yatırımları ile illerde tescil edilen patent, faydalı model ve tasarım düzeyleri arasında
nedensellik ilişkileri araştırılmaktadır. Bu kapsamda 81 il ve 18 yılı kapsayan Panel Granger
Nedensellik Analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Bu bağlamda 1458
gözlemden oluşan dengeli panel veri setleri kullanılmıştır. Bilindiği kadarıyla Türkiye’de
tüm illeri kapsayan ve bu kadar geniş bir veri setine sahip son yıllarda yapılmış benzer bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu anlamda çalışmanın, Türkiye’nin yaklaşık son 20 yılında iller
düzeyinde yapılmış ve bölgesel yenilikçilik ile imalata yönelik kamu yatırımları arasındaki
ilişkileri araştıran bir ampirik analiz olması noktasında katkı sunması hedeflenmektedir.
Çalışmanın temel amaçları; Türkiye’de imalat sanayinde yapılan kamu yatırımları ile
bölgesel yenilikçi faaliyetler arasında nedensellik ilişkileri olup olmadığının, var ise
ilişkilerin yönünün tespit edilmesi ve bu doğrultuda uygun politika önerilerinin
geliştirilmesidir. Genel olarak analiz sonuçları; iller düzeyinde imalata yönelik kamu
yatırımlarının patent tescillerinin nedeni olduğu ancak tersinin geçerli olmadığı; tasarım
tescilleri ile faydalı model tescillerinde ise imalata yönelik kamu yatırımları ile karşılıklı
nedensellik ilişkileri olduğunu işaret etmektedir. Söz konusu bulgular, Türkiye’de iller
düzeyinde imalata yönelik kamu yatırımlarının patent tescillerine yol açtığını göstermekle
birlikte, patent tescillerinin artmasının iller düzeyinde imalata yönelik daha fazla kamu
yatırımları yapılmasına neden olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan tasarım tescilleri ve
faydalı model tescillerinde gözlenen karşılıklı nedensellik ilişkisi, Türkiye’de kamu
yatırımları ile bölgesel yenilikçiliğin birbirini bu iki alanda karşılıklı beslediğini
göstermektedir. Diğer bir deyişle imalata yönelik kamu yatırımları patent tescillerinin nedeni
olmakla birlikte, belli ki bu yatırımların temel amacı patent yaratmak değildir ve bu nedenle
de daha fazla patent tescil edilmesi bir bölgeye yapılan imalata yönelik kamu yatırımlarını
arttırmamaktadır. Öte yandan faydalı model ve tasarım tescillerindeki durum imalata yönelik
kamu yatırımlarının bu yenilikçilik alanlarına yönelik olduğunu gözler önüne sermektedir.
Diğer taraftan üretime yönelik yeni buluş anlamına gelen patentler, şüphesiz yenilikçilik
anlamında en üst nitelikli faaliyetler anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ürünün dış görünüşü
ve kullanışlılığını arttırmaya dair tasarım faaliyetleri ve mevcut ürünün yalnızca belli bir
yönünün geliştirilmesine yönelik faydalı model faaliyetlerini desteklemek, katma değeri
patentlere göre daha düşük yenilikçi faaliyetleri desteklemek anlamına gelmektedir. Bu
bağlamda imalata yönelik kamu yatırımlarının, faydalı model ve tasarım alanlarına olduğu
kadar patent alanlarına da kaydırılacak bölgesel politika seçeneklerinin belirlenmesi önem
arz etmektedir.
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Abstract
In this study, the causality between innovative activities (patent, utility model and design
registries) and manufacturing public investments are examined for Turkish provinces during
2000 – 2017. In this context, Panel Granger Causality Tests are conducted for 81 provinces
and 18 years by using balanced panel data sets including 1458 observations. Conseuquently
the main contribution of this study will be on the point of examining the relationships
between regional innovativeness and public investments in Turkey for last 20 years with a
wide range of data. The main purposes of this study are detecting the causal relationships
between these two variables, examining the existing causalities’ directions and enhancing the
appropriate regional policy options for Turkey. The prior empirical results exhibit that
provincial public invetsments are the causes of patent registiries but the reverse is not valid.
Moreover, there are bidirectional causalities between other innovative activities and public
invetsments. Aforementioned evidences indicate that the higher rates of manufacturing
public investments cause the higher rates of patent registries but the higher rates of patent
registries do not cause to invest more in manufacturing. On the other hand, bidirectional
relationships between other innovative activities and public manufacturing investments
indicate that these variables support each other in Turkish regions. These results underline
that the main purpose of the manufacturing public invetsments is not the creation of new
patent registries, but they are just the outcome of these investments. However, it goes without
saying that patents are the most important innovative activities since they create entirely new
products or processes. Thus the design activities aim to improve the appereance and
practicality and also the utility models target to enhance some properties of existing products
or processes, create less value-added innovative outcomes. It’s sure that investing in patent
activities is economically more critical. To sum up, it’s seen that manufacturing public
investments should be directed to the patent activities as much as other innovative activities
in Turkish regions.
Keywords: ölgesel Kamu Yatırımları, Bölgesel Yenilikçilik, Panel Granger Nedensellik
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Özet
Özel tüketim vergisi (ÖTV), otomobil, mücevher gibi lüks ürünlerden; alkol, sigara gibi insan
sağlığına zararlı olan ürünlerden; benzin, kömür gibi çevreye zarar veren ürünlerden
alınmaktadır ve tüketicilerin aldıkları ürünlerin üzerinden ödenen bir vergi olması nedeniyle
dolaylı vergiler kategorisine girmektedir. Bu kategoride yer alan vergiler, mükelleflerden,
yaptıkları tüketim nedeniyle toplanmaktadır. Bu sebeple, mükellefler, verginin toplanmasını
yoğun bir şekilde bir baskı unsuru olarak hissetmezler. Dolayısıyla, bu yolla toplanan vergiler
ekonomiyi şekillendirmek için bir maliye politikası aracı olarak öncelikle seçilmektedir ve
bu nedenle ÖTV’de yapılan değişiklikler büyük önemarz etmektedir. 7061 sayılı Torba
Kanun ile Aralık 2017’de özel tüketim vergisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikler ile meyve suları ve makaronlar vergi kapsamına alınmış, engellilerin istisna
kapsamında taşıt alımına sınırlama getirilmiştir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de üye
ülkelerin aldıkları ortak kararlar çerçevesinde makaronlar gibi tütün ürünlerini, alkolü ve
enerji ürünlerini ÖTV kapsamında vergilendirilmektedir. Ülkeler, bu kapsama, kendi
ülkelerindeki koşullara göre meyve suları gibi bazı ürünleri ve maddeleri de
alabilmektedirler. Bu çalışmada, Avrupa Birliği ülkelerindeki özel tüketim vergisi sistemleri
incelenerek, Aralık 2017’de çıkarılan 7061 sayılı Torba Kanun’daözel tüketim vergisi
üzerinde yapılan değişikliklerin, mevcut ülke koşulları da göz önünde bulundurulmak
suretiyle Türk Vergi Hukukundaki yeri değerlendirilmektedir. Söz konusu
değerlendirilmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ve AB’nin resmi sitesi Eurostat’dan elde
edilen verilerin tablolaştırılarak yorumlanması suretiyle yapılmıştır. ÖTV gelirlerinin Gayri
Safi Milli Hasıla (GSMH)’ya oranı yüksek olan Avrupa ülkelerinde özel tüketim vergisi
kapsamının geniş tutulduğu görülmüştür. Ayrıca, bazı ülkelerde ÖTV kapsamına alınan kimi
mal ve hizmetlerin, diğer ülkelerde ayrı bir vergi oluşturularak salındığının ayırtına
varılmıştır. Türkiye de ÖTV gelirlerinin (GSMH)’ya oranı yüksek olan ülkelerdendir ve 7061
sayılı Torba Kanun ile getirilen yenilikler Türkiye’de ÖTV kapsamına alınmıştır. Ancak,
Türkiye’deki mevcut vergi sistemiyle ve de 7061 sayılı Kanun’la getirilen söz konusu
yeniliklerle de AB’deki vergi sistemi arasında amaçlar yönünden farklılıklar bulunmaktadır.
AB ülkeleri, vergilendirmenin sosyal amacını da göz önünde bulundururken, Türkiye’nin
vergilendirmede yüksek gelir elde etme eğilimi taşıdığı tespit edilmiştir.
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Abstract
Excise duty (ED) is, which taken that luxurious goods such as cars, jewelries, and that
harmful goods to humans health such as alcohol, tobacco, and that harmful goods to
environment such as petrol, coals, included in the scope of indirect taxes because consumers
pay taxes by means of goods people buy. Tax-payers don’t feel taxing as a factor of pressure
intensely because taxes in question are collected by reason oftax payers’ consumption. So,
taxes collected like this are firstly chosen as a tool of fiscal policy to develop economy. For
this reason, changes made on ED are of great importance. Some changes are brought about
excise duty with the Bag Law no 7061 in December 2017. ED comprises fruit juice, macaron
and it is restricted that disabled persons buy cars within tax exception with the relevant law.
European Union countries also levy excise duty on tobacco, alcohol and energy products with
the scope of countries’ common decisions. But, if countries wanted to add some goods like
fruit juices in their excise duty’s scope, they would do changes according to their
circumstances. In this study, changes made in ED with the Bag Law no 7061 in the place of
tax law is evaluated, by studying of excise duties in European countries, by considering
Turkey’s economic circumstances. Relevant evaluations are made by tabulating and
commenting that data obtained from Turkish Revenue Administration and Eurostat, official
cite of European countries. It has been seen that the structure of excise duty is comprehensive
in European countries where the ED’s revenues to gross national product (GNP) ratio is high.
Furthermore, in some countries, it has been realized some goods and services comprised by
ED is levied, by creating a separate tax in other countries. In Turkey, ED’s revenues to GNP
ratio are also high and changes with the Bag Law no 7061 have been comprised in ED. But,
it has been differences in terms of state’s purposes between tax systems in Turkey and
changes made in excise duty with the Bag Law no 7061 and European countries tax systems.
In taxation, it has been seen that Turkey has a tendency to earn high revenues while European
countries have social purposes as well as earning high revenues.
Keywords: Özel tüketim vergisi, Avrupa Birliği, 7061 sayılı Torba Kanun
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Özet
Gelişen ve ilerleyen teknoloji ile tüm sektörlerde ortaya çıkan rekabet bütün işletmelerin
kaliteye önem vermesini zorunlu kılmıştır. Kaliteli ürünü, en az hatayla ve en az maliyetle
üretmek isteyen işletmeler kalitenin maliyetinden çok kalitesizliğin maliyetine
odaklanmışlardır. Çünkü kaliteli ürünün mutlaka bir maliyeti vardır ve bunu azaltmak çok
zor olmakla birlikte kalitesiz ürünün ortaya çıkmasını önlemek amacıyla katlanılan
maliyetler minimum seviyeye düşürülebilir. Bu doğrultuda kalite maliyetleri gerek üretim
sürecinde gerekse üretim sonrasında ortaya çıkabilecek hataların tespit edilmesi ve tespit
edilen bu hataların önlenmesi için katlanılan maliyetlerdir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın
temel amacı Avrupa Birliği finansmanı ile yeni kurulmuş olan Bayburt Doğal Taş İşleme
Merkezinde kalite maliyetlerinin PAF (prevention appraiasal failure) modeli ile tespit
edilmesidir. Gerek üretim gerekse hizmet sektöründe kullanılan PAF modeli 1956 yılında
Feigenbaum tarafından geliştirilmiş ilk kalite maliyet modelidir. Bu yöntemde kalite
maliyetleri üç grupta incelenmektedir. Bunlar önleme, ölçme ve değerlendirme, başarısızlık
maliyetleridir. Başarısızlık maliyetleri de kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Önleme
maliyeti; üretim öncesinde ve üretim sırasında ortaya çıkan tüm çalışanların ilk seferde hata
yapmalarını önleyen maliyetlerdir. Önleme maliyetleri üretim yapılmadan önce gerekli
önlemlerin alınmasıdır. Ölçme ve değerlendirme maliyetleri; ürün üretildikten sonra müşteri
istek ve ihtiyaçlarına uygunluğunun müşteriye ulaşmadan önce tespit edilmesi için yapılan
ölçme, değerlendirme, yürütme ve değerlendirme maliyetleridir. Başarısızlık maliyetleri ise
işletmelerin müşteri gereksinim ve isteklerini karşılayamadığında katlandığı müşteri
memnuniyetsizliği, hurda ürün ve ürün değiştirme gibi nedenlerden dolayı katlanılan
maliyetleridir. Yapılan çalışmada Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek merkezi
yeni kurulan bir işletme olduğu için 01.01.2018 -01.07.2018 tarihleri arasındaki 6 aylık
dönemi kapsayan kalite maliyetleri tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre toplam kalite
maliyetleri içerisindeki önleme maliyetlerinin 711.220,38 TL, değerlendirme maliyetlerinin
371.573,14 TL, iç başarısızlık maliyetlerinin 3.651,91 TL, dış başarısızlık maliyetlerinin
229,76 TL toplam kalite maliyetlerinin ise 1.086.675,16 TL olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
çalışma sonucunda kalite maliyet raporu düzenlenmiş olup ilgili kalite maliyet kalemlerinin
ana kalite maliyet kalemine oranları, ilgili kalite maliyet kalemlerinin toplam kalite
maliyetlerine oranları ve ilgili kalite maliyet kalemlerinin toplam maliyete oranları tespit
edilmiştir. Buna göre önleme maliyetleri toplam kalite maliyetlerinin %65’ini, değerlendirme
maliyetleri toplam kalite maliyetlerinin %35’ini oluşturmaktayken başarısızlık maliyetleri
yok denecek kadar azdır. Çalışma sonucunda işletmeye elde edilen veriler sonucunda
kalitesizlik maliyetlerinin en aza indirilmesi için yapılması gerekenler konusunda çeşitli
önerilerde bulunulmuştur
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Abstract
Competition emerging in all sectors with developing and advancing technology has obliged
all businesses to attach importance to quality. Businesses that want to produce quality
products with the least number of errors and least costs are focused on the cost of quality
rather than the cost of quality. Because the quality of the product is absolutely costly and it
is very difficult to reduce it and the costs incurred in order to prevent the appearance of the
poor quality product can be reduced to the minimum level. In this direction, quality costs are
the costs incurred in determining the errors that may occur in the production process or after
production and to prevent these identified faults. The main objective of the study in this
context is to determine the quality costs of the Bayburt Natural Stone Processing Center
newly established with the European Union financing with the PAF (prevention appraisal
failure) model. The PAF model, which is used both in production and service sector, is the
first quality cost model developed by Feigenbaum in 1956. In this method, quality costs are
examined in three groups. These are prevention, measurement and evaluation, failure costs.
Failure costs are also divided between themselves. Prevention cost; costs that prevent all
employees who occur during production and during production from making mistakes in the
first place. Prevention costs must be taken before production is made. Measuring and
evaluation costs; evaluation, execution and evaluation to ensure that the suitability of the
product to customer needs and needs is determined before reaching the customer. Failure
costs are costs incurred due to customer dissatisfaction, scrap products and product
replacement when businesses fail to meet customer needs and desires. Since the Bayburt
Natural Stone Production and Marketing Support Center is a newly established enterprise,
the quality costs covering the 6 months period between 01.01.2018 and 01.07.2018 have been
determined. According to the results of the study, it was determined that prevention costs in
total quality costs were 711.220,38 TL, evaluation costs 371.573,14 TL, internal failure costs
3.651,91 TL and external failure costs 229,76 TL total quality costs 1.086.675,16 TL. In
addition, a quality cost report was prepared as a result of the study and the ratios of the related
quality cost items to the main quality cost item, the ratios of the related quality cost items to
the total quality costs and the total financial ratios of the related quality cost items were
determined. Accordingly, the prevention costs constitute 65% of the total quality costs and
the evaluation costs constitute 35% of the total quality costs, while the failure costs are
insignificant. As a result of the study, several suggestions have been made about what to do
in order to minimize the cost of poor quality as a result of the data obtained from the
operation.
Keywords: Kalite, Kalite Maliyetleri, PAF Modeli
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Özet
Avrupa Birliği (AB)’de olduğu gibi, önemli bir aday ülke konumunda olan Türkiye’de de,
uluslararası sermaye serbestçe ekonomiye girebilmektedir. Bir ekonomi için en önemli
sermaye hareketlerinden biri doğrudan yabancı yatırımlardır. DYY teknoloji yayılımına yol
açtığından orta ve uzun dönemde önemlidir. İstihdama, teknoloji kullanım oranına, ihracat
kapasitesinin artırılmasına pozitif etkileri olan DYY’nin ekonomide reel getirileri oldukça
yüksektir. Ev sahibi ülkelerin gerek doğrudan gerekse dolaylı bir şekilde DYY girişleri
nispetinde vergi geliri elde ediyor olmaları, DYY girişlerinin ülke ekonomileri tarafından
teşvik edilmesinin önemli nedenlerinden birisidir. Bu çalışmada, DYY ile vergi gelirleri
arasındaki ilişki, AB ülkeleri ve Türkiye için panel veri analizi kullanılarak test edilecektir.
Bulgular, DYY’nin vergi gelirleri üzerindeki etkisini ortaya koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, vergiler, vergi gelirleri, panel veri
JEL Sınflama Kodları: C23, F21, H20
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Abstract
As in European Union (EU) consisting of countries, also in Turkey as an important candidate
country, international capital is freely able to enter the economy. One of the most important
capital flows for an economy is foreign direct investments (FDI). FDI are important in the
medium and long term as it leads to technology diffusion. FDI which has positive effects on
the employment rate, technology usage ratio and export capacity increase, have quite high
returns in the economy. The fact that host countries have tax revenues at the rate of FDI entry
both directly and indirectly is one of the most important reason for encouraging FDI by the
economy of the countries. The relationship between FDI and tax revenues will be tested by
using panel data analysis within the context of EU countries and Turkey in this study.
Findings will reveal the effects of FDI on tax revenues.
Keywords: Doğrudan yabancı yatırımlar, vergiler, vergi gelirleri, panel veri
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Özet
Fonlar, belirli amaçların gerçekleştirilmesi ve kanunla aktarılan gelirlerin elde edilmesi için
oluşturulmuş kuruluşlardır. Günümüzde hükümetler, özellikle ekonomik ve sosyal politikalar
ile ilgili bazı amaçların gerçekleştirilmesi için fonlar oluşturmayı, böylece belirlenmiş kamu
gelirlerini bu fonlara aktarmayı tercih etmektedir. Fonlar bütçenin dışında
oluşturulabildikleri gibi genel bütçe içinde de yer almaktadırlar. Bütçe dışı fonlar bütçeleme
ilkelerine uymadığı için dünyada ve Türkiye'de tartışmalara neden olmuştur. 1980'lerde ve
1990'larda Türkiye'de 160’a yakın bütçe dışı fon vardı. Mali disiplin ve Türkiye'de kamu
maliyesindeki dönüşüm için alınan tedbirler sonucunda, bütçe dışı fonların çoğu tasfiye
edilmiştir. Türk mali sisteminde bugün sadece 5 tane bütçe dışı fon bulunmaktadır. 2016
yılında Resmi Gazetede yayımlanan 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketi'nin Kurulması Hakkında Kanunla da bütçe dışı yeni bir fon olarak Türkiye Varlık
Fonu kurulmuştur. Bu çalışmada, 2000'li yıllarda bütçe dışı fonlar ve Türkiye'deki
uygulamaları ile Türkiye Varlık Fonunun amacı, gelirleri ve denetimi incelenecektir.
Çalışmanın birinci bölümünde, bütçe fonları ve bütçe dışı fonlar kavramı açıklanacaktır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, 1980'lerden itibaren Türkiye'de bütçe dışı fon uygulamaları
değerlendirilecektir. Çalışmamızın son bölümünde ise Türkiye Varlık Fonu incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Fonlar, Bütçe Dışı Fonlar, Bütçe Kurumları, Bütçe İlkeleri, Varlık
Fonu
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Abstract
Funds are organizations established with the law for the realization of specific purposes and
having income transferred to them by law. Today governments prefer to establish funds for
realizing of some purposes are related to especially economic and social politics so that
transferring determined public incomes to those funds. Funds are usually remaining in the
general state budget although funds outside the budget exist. Therefore, extra-budgetary
funds have been causing debates all over the world and in Turkey in the concept of not
complying with budgeting principles. In 1980's and 1990's there had been almost 160
numbers of extra-budgetary funds were in force in Turkey. Today, only 5 extra-budgetary
funds exist in Turkey. As a result of measures taken for fiscal discipline and transformation
in public finance of Turkey, much of the extrabudgetary funds have been liquidated.
Currently, there are only 5 extra-budgetary funds. In addition, the Law No. 6741, for the
Establishment of the State Wealth Fund Joint Stock Company was issued in 2016. This study
aims to examine extra-budgetary funds and their applications in Turkey over the 2000's and
discuss State Wealth Fund of Turkey in the basis of purposes, incomes, and control. In the
first part of the study, the concept of budgetary funds and extra-budgetary funds will be
explained. In the second part of the study, applications of extra-budgetary funds in Turkey
since the 1980's will be given briefly and evaluated. Türkiye Wealth Fund will be discussed
in the last part of our study.
Keywords: Fonlar, Bütçe Dışı Fonlar, Bütçe Kurumları, Bütçe İlkeleri, Varlık Fonu
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Araştırmanın Amacı ve Kapsamı: Geçmişten günümüze faaliyet göstermiş veya göstermeye
devam eden işletmlerin bir çoğununun arkasında kuşkusuz başarılı bir işletme sahibi, kurucu
veya lider olarak adlandırılan bireylerin olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, her ne kadar
literatürde tanımı konusunda ortak bir noktada buluşulmasa da girişimci olarak ifade
edilebilmektedir. Girişimci, bir işletmenin sahibi, kurucusu ve aynı zamanda lideri
olabilmektir. Girişimciyi kapsamlı olarak tanımlamak gerekirse iş ile ilgili girişilen her
faaliyeti üstlenen ve gerçekleştiren kişi veya kişilerdir. Girişimcilerin bazıları daha önce bir
iş deneyimi olmadan sektöre giriş yaparken, bazı girişimciler ise mevcut sektörde veya ilişkili
sektörlere yönelerek yeni ürün veya hizmet sunarak faaliyette bulunmaktadırlar. Yeni bir
girişim faaliyetinde bulunmak veya ilişkili sektörlere benzer yatırımlarla geçiş yapmak,
girişimcilerin mevcut sektörden ilişkisiz farklı bir sektöre geçiş yapması yerine çoğu zaman
tercih ettikleri bir durumdur. Girişimcilerin ilişkili sektörleri tercih etmesinin başlıca
nedenleri arasında sektör tecrübesi ve önceden yer edinmiş markanın avantajlarından
faydalanmak öne çıkmaktadır. Bu sayede, marka değeri oluşturmak için ayrı bir çaba sarf
edilmeyecek ve doğrudan sunulan ürün veya hizmete odaklanabilme imkanı doğabilecektir.
Ancak, yeni bir iş girişiminde veya ilişkisiz sektörlere yönelerek iş girişiminde bulunan
girişimcilerin böyle bir avantajdan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu
durumdaki girişimciler, mevcut sektörüne yatırım yapan girişimcilerin sahip olduğu riskten
daha fazla risk üstlenmekte ve marka değeri oluşturmada daha yoğun çaba sarf etmektedirler.
Ayrıca, girişimciler yeni ürün ve hizmet oluşturmanın yanı sıra marka yaratmanın müşteri
tarafında güven ve prestij oluşmasına neden olmakta, ürün ve hizmetlerin tercih
edilebilirliğini de sağlamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, marka, işletmelerin sahip olduğu
reklam yüzüdür. Marka oluşturmak, işletmelerin tercih edilebilirliği açısından bu derece
önemliyken belli bir sektörde faaliyet gösterirken farklı ve ilişkisiz bir sektöre yönelerek
marka yaratmanın riski ve zorluğu oldukça yüksektir. Bu noktada, girişimci olarak
nitelendirilen kişilerin, işletmenin kuruluş aşamasından itibaren sürdürülebilir bir işletme
anlayışına sahip olarak vizyoner bir bakış açısı gösterdiği bilinmektedir. Bu farkındalıkla
yapılan çalışmada, belirli bir sektördeki çalışmalarına başarılı biçimde devam eden
girişimcilerin sektör değişikliğine giderek daha da başarılı olmaları ve bu başarının ardındaki
dinamiklerin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırmaya konu olan, tekstil sektöründe başarılı
olarak yer edinmiş Yalı Spor A.Ş. ve Ralfteks A.Ş. sahipleri, bir araya gelerek Bisquitte
markası adı altında cafe&restoran olarak hizmet veren mevcut sektörleriyle ilişkisiz olan gıda
sektörüne yönelmiş ve kısa sürede marka olmayı başarmışlardır. Dolayısıyla çalışmanın
amacı, sektör değişikliği yapan girişimcilerin marka değeri oluşturmaya yönelik sürecini
değerlendirmek ve yaptıkları uygulamaları ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi (vaka analizi) yöntemi ve yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada, girişimcilik
faaliyetlerinin sonucunda, sektör fark etmeksizin kısa süre içerisinde başarı elde eden
işletmelerin arkasında girişimci olarak adlandırılan bireylerin rolünün oldukça önemli olduğu
bulgulanmıştır. Ayrıca, çalışmaya konu olan girişimcilerin mevcut sektör yerine farklı bir
sektöre yönelmesinin ardındaki nedenler incelenmiştir. Sonuç olarak, tecrübesiz olunan bir
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sektörde kısa sürede marka olabilmeyi başaran girişimcilerin yapmış oldukları uygulamalar,
fark yaratan yaratıcı ve yenilikçi faaliyetler incelendiğinde, girişimcinin, elde edilen
başarının arkasında büyük bir etken olduğu kanaatine varılmıştır.
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Abstract
Purpose and Scope of the Study: Behind most of the businesses that have been or will
continue to be from past to-day are undoubtedly individuals who are known as successful
business owners, founders or leaders. These persons can be expressed as entrepreneurs even
if they are not discussed at a common point in the literature. The entrepreneur can be the
owner, the founder and the leader at the same time. To describe the entrepreneur in a
comprehensive way, it is the person or persons who undertake and carry out every activity
related to the business. Some of the entrepreneurs have entered the sector without previous
work experience, while some entrepreneurs are operating in the existing sector or related
sectors, offering new products or services. Being involved in a new venture or transitioning
to investments similar to those in related sectors is often a condition for entrepreneurs rather
than transitioning to a different sector unrelated to the current sector. Among the main
reasons for entrepreneurs to prefer the related sectors is to take advantage of sector experience
and the benefits of the pre-established brand. At this point, no effort will be made to create
brand value and the opportunity to focus on the directly offered product or service. However,
it is not the case that entrepreneurs in a new business venture or business venture towards
unrelated sectors make use of such an advantage. Entrepreneurs in this situation are taking
more risks than entrepreneurs investing in the existing sector and they are making more
intensive efforts to create brand value. In addition to creating new products and services,
entrepreneurs create confidence and prestige on the customer side of brand building, and they
also provide the preference for products and services. In other words, the brand is the ad that
the business has. Creating a brand is crucial in terms of the preference of the businesses, and
while operating in a certain sector, the risk and difficulty of creating a brand by facing a
different and unrelated sector is quite high. At this point, it is known that the entrepreneurs
have a visionary view of the enterprise as having a sustainable business conception from the
establishment stage. In this awareness study, entrepreneurs who have successfully succeeded
in their work in a particular sector have been increasingly successful in changing the sector,
and the dynamics behind this success have been researched. The subject of the research was
Yalı Spor A.Ş. and Ralfteks A.Ş. the owners have managed to become a brand in a short
period of time, headed for the food sector, which is unrelated to the existing sectors that serve
as cafes and restaurants under the name of Bisquitte brand. Therefore, the aim of the study is
to evaluate the process of establishing the brand value of the entrepreneurs who make sector
changes and to put forward their applications. Method: In the study, case study method and
semi-structured interview technique were used as qualitative research methods. Findings: As
a result of the entrepreneurship activities, it has become clear that the role of the entrepreneurs
behind the enterprises that have achieved success in a short period of time regardless of the
sector is very important. In addition, the reasons under which the entrepreneurs subject to the
study are directed to a different sector instead of the current sector are examined. In addition
to these, at the inexperienced sector, entrepreneurs who have succeeded in being able to
become brands in a short time have examined the applications, creativity and innovations
they have made and has been a major factor behind the achievement of the entrepreneur.
Keywords: Girişimcilik, Girişimci, Sektör Değişikliği, Yenilik
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Özet
Siyasi partiler günümüz modern demokratik sistemlerinde büyük önem taşımakta ve
vazgeçilmez aktörler olarak görülmektedir. Bir siyasal sistemin demokratik olarak
nitelendirilmesini sağlayacak en önemli göstergelerden biri; siyasi partilerin serbest ve
özgürce kurulabilmeleri ve kurulan siyasi partilerin faaliyetlerini yine serbest ve özgür bir
biçimde yürütebilmesidir. Yani demokratik bir siyasal sistemde siyasi partiler mutlak suretle
bulunmalı ve demokrasinin olmazsa olmaz kurumları olarak özgürce faaliyet
gösterebilmelidirler. Küreselleşme olgusu ile birlikte partiler demokrasisi olarak da
tanımlanan demokrasi anlayışında köklü değişim ve dönüşümler yaşanmakta ve bu değişim
ve dönüşümler, siyasi parti örgütlenmelerinde de seçmenlerden gelen taleplerin farklılaşması
ile birlikte önemli değişiklikler yaratmaktadır. Artık siyasi parti tiplerinin yerine getirdiği
klasikleşmiş işlevler değişmiş ve küreselleşme olgusuna bağlı olarak yaşanan bu süreçte
kendilerinden yeni ve farklı işlevler beklenen siyasi parti tipleri dünya siyasetinde yer almaya
başlamıştır. Bu yeni parti tiplerinden biri de özellikle son yıllarda oldukça dikkat çeken ve
başta farklı Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok ülkede yadsınamaz bir ilgi gören Korsan
Parti’dir. İlk örneği İsveç’te 2006 yılında kurulan ve katıldığı ilk seçimlerde %7’den fazla oy
alan Korsan Parti; günümüzde seçmenlerden gelen taleplerin etkisiyle değişen, siyasi
partilerin işlevlerine koşut olarak; telif ve fikri mülkiyet haklarının yeniden düzenlenmesi,
ilaç patentlerinin kaldırılması, bilgiye erişimin kolaylaştırılması, iletişimin
serbestleştirilmesi, bilginin serbest dağılımı, internetin daha özgür bir mecra haline
getirilmesi gibi konularda öne sürdüğü fikirlerle dikkat çekmiş ve bugün 40’dan fazla ülkede
örgütlenerek kendisine taraftar bulmayı başarmıştır. Korsan parti hareketinin ilgi çekici bir
diğer başarısı da farklı ülkelerde kurulan Korsan Parti örgütlerinin “Pirate Parties
International” adında bir birlik oluşturarak, bir anlamda dünya çapında bir örgütlenmeyi de
gerçekleştirmiş olmasıdır. İşte belirtilen bu esaslarla birlikte bu çalışmada; ilk olarak siyasi
partiler-demokrasi ilişkisi, demokrasi anlayışındaki ve seçmen taleplerindeki değişimin
siyasi parti örgütlenmesine etkileri, sonrasında değişen siyasi parti örgütlenmesine koşut
olarak ortaya çıkan ve bir “antiparti parti” örneği olan Korsan Parti örneği ele alınacaktır.
Daha sonra ise İsveç Korsan Partisi; hedefleri, ilkeleri incelenecek ve farklı ülkelerdeki
Korsan Parti örneklerinin mevcut durumları da karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek elde
edilen bulgular sonuç olarak sunulacaktır.
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JEL Sınflama Kodları: Z0, Z00
1

88

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

A New Political Party Typology: The Pirate Party and The
Swedish Pirate Party Example
Rıfat KARAKOÇ1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Gazi Üniversitesi), Turkey
1
karakocrifat@hotmail.com
Abstract
Political parties are of great importance in today's modern democratic systems and are seen
as indispensable actors. One of the most important indicators that will make a political system
qualitatively democratic; the free and free establishment of political parties and the activities
of established political parties in a free and free manner. In other words, in a democratic
political system political parties should be found absolutely and should be able to operate
freely as the indispensable institutions of democracy. With the globalization phenomenon,
radical changes and transformations are taking place in democracy, which is also defined as
party democracy, and these changes and transformations create important changes in the
political party organizations with the differentiation of the demands from the electorate. Now,
the classical functions that political party types fulfill have changed and the political party
types that are expected to have new and different functions in this process due to globalization
have started to take place in world politics. One of these new party types is the Pirate Party,
which has attracted considerable attention in recent years and has received undeniable
attention in many countries, especially in different European countries. The first example is
the Pirate Party, which was established in Sweden in 2006 and received more than 7% of
votes in its first elections; parallel to the functions of the political parties, which change today
under the influence of the demands from the electorate; it has drawn attention to the ideas he
has put forward such as the reorganization of copyright and intellectual property rights, the
abolition of drug patents, the facilitation of information access, the liberalization of
communication, the free distribution of information, the making of the internet a more free
channel and today it has organized himself in more than 40 countries. Another interesting
success of the pirate party movement is that the Pirate Party organizations established in
different countries formed a union called "Pirate Parties International" and organized a
worldwide organization in a sense. In this study, together with these principles mentioned
here, first of all the political party-democracy relationship, the democratic understanding and
the effects of the change in electoral demands on the political party organization, and the
example of the Pirate Party, which emerged parallel to the changing political party
organization and which is a "antiparty party" example. Then the Swedish Pirate Party;
objectives and principles will be examined and the findings of the Pirate Party samples in
different countries will be presented as a result of the comparative evaluation.
Keywords: Siyasi Partiler, Korsan Parti, İsveç Korsan Partisi
JEL Codes: Z0, Z00
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Abstract
A large part of the world trade is carried out by maritime transportation. Because container
ensures safe, comfortable and intermodal transportation opportunities, it is one of the most
preferred type of cargo transportation for long distances in international trade and maritime
transportation. A very large proportion of the world container fleet is used in liner shipping
which is the backbone of container shipping. The imbalances in world trade also affect
container traffic and lead to large differences in import and export rates of many locations.
As a consequence of this, the surplus containers are repositioned to locations where they are
required. This causes extra costs for the container shipping companies; while they make
money by carrying full containers, they spend money for the repositioning of empty
containers. Therefore, one of the main objectives of all shipping companies is to reduce
empty container repositioning (ECR) costs. Since empty ECR decisions involve too many
parameters, constraints and variables, the plans based on real-life experiences cannot be
effective and are very costly. For this purpose, this study introduces two mathematical
programming models in order to make ECR plans faster, more efficient and at the lowest
cost. The first mathematical programming model developed in this study is a mixed-integer
linear programming (MILP) model which minimizes the total ECR costs. The model was
formulated according to the real-life applications in liner shipping to find the optimal empty
container distribution combination. The second mathematical programming model is a
scenario-based stochastic programming (SP) model which also minimizes the total ECR
costs. Unlike the deterministic model, the SP model takes into account the uncertainty in
container demand in the locations where empty containers are required. Both models have
been tested with real data taken from a container shipping company. The experimental studies
were carried out via IBM ILOG CPLEX 12.6 on a computer of Intel(R) Core(TM) i5-4210U
CPU 2.40 Ghz processor - 4 GB RAM. The solutions were compared with the ECR plans
made and implemented by the shipping company in terms of cost efficiency and solution
time. The numerical results showed that, in a reasonable computational time, both models
provide better results than real-life applications of the shipping company. As the ECR
operations in liner shipping are usually the same, the models presented in this study can be
used by all container shipping companies.
Keywords: Empty Container Repositioning (ECR), Mathematical Programming, Container
Logistics
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Özet
21.yy Ortadoğu coğrafyasının en büyük toplumsal ve siyasal dönüşüm hareketi olan Arap
Baharı sürecinin başladığı yer olarak bilinen Tunus, Yasemin Devrimi’nin üzerinden geçen
7 yıl sonrasında bugün Arap Baharı tecrübesinin en başarılı örneği olarak kabul edilmektedir.
Arap Baharı 2010 Aralık ayında Tunus’ta üniversite mezunu olan ancak geçimini sağlamak
amacıyla seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi adlı gencin tezgâhına polisin el koyması
karşısında kendisini ateşe vermesiyle başlamıştır. Bu tarihten sonra isyan dalgası Cezayir’den
başlayarak Batı Sahra’ya kadar ulaşmıştır. Bütün bu isyan dalgaları Arap Baharı olarak
nitelenmişse de sonuçları itibarıyla bu ülkelere baharı getirememiştir. Tunus’un Yasemin
Devrimi ile Bin Ali iktidarını devirmesi diğer ülkeler için bir umut kaynağı olmuş ancak
Tunus’ta elde edilen kazanımlarla diğer ülkelerde elde edilen sonuçlar aynı olmamıştır.
Sadece Tunus, Mısır ve Libya’da hükümet değişikliği yaşanmış; diğer ülkelerde protesto
gösterileri ve belli reformlar kazanım olarak öne çıkabilmişken, sürecin bambaşka bir seyir
izlediği Suriye’de durum bir iç savaşa dönüşmüştür. Bütün bu açılardan bakıldığında Arap
Baharı sürecinde başarıya ulaşabilen tek ülke olarak karşımıza Tunus çıkmıştır.
Ortadoğu’nun siyasi geleneği çerçevesinde düşünüldüğünde apayrı, orijinal bir deneyim olan
Tunus örneği bu sebeple uluslararası kamuoyunun da takdirini kazanmıştır. Öyle ki 2015
yılında Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, Tunus Barolar Birliği, Tunus Genel İşçi Sendikaları
Konfederasyonu ve Tunus İnsan Hakları Birliği Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.
Ayrıca bir önceki BM Genel Sekreteri Moon Tunus’u “reform arayan halklara model” olarak
göstermiştir. Arap Baharı süreci Tunus’u hem henüz tamamlanmamış olsa da hem bir başarı
öyküsü hem de orijinal bir örnek haline getirmiştir. Bu çalışmada bu ülkeye sözü edilen
kendine has yeri sağlayan tarihsel ve güncel iç ve dış dinamikler ile diğer ülkelerden farklı
bir inşa süreci ve kimlik olarak karşımıza çıkan siyasal kültürü mercek altına alınacaktır. Bu
bağlamda birkaç ayırt edici bulgu karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Tunus’u diğer
Ortadoğulu ülkelerden ayıran en önemli özelliklerden birisinin her ne kadar otoriter bir
yönetim olsa da Burgiba döneminden itibaren seküler bir sistemle yönetilmiş olması
gerçeğidir. İkinci olarak Tunus tam bir orta sınıf ülkesidir ve bu Tunus’u sosyo-ekonomik
açıdan diğer bölge ülkelerinden ayırmaktadır. Büyük orandaki kentleşme düzeyi ve yüksek
eğitim seviyesi bu geniş orta sınıfın birer sosyal sonucudur. Nitekim Tunus’ta Arap Baharı’nı
ayakta tutanların önemli bir kısmını eğitimli gençler oluşturmuştur. Bir diğer önemli etken
de diğer bölge ülkelerine kıyasla Tunus’un ekonomisini besleyen en büyük gelir kaynağının
turizm olmasıdır. Zira bu sayede Tunus çok daha dışa dönük bir ülke olmayı başarmıştır.
Kuşkusuz ki bu etkileşim Tunus’u Batı etkisine ve modern yaşam tarzı ile özgürlükler fikrine
çok daha aşina hale getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Tunus, Demokratikleşme, Otoriteryanizm, Uzlaşma
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Abstract
Known as the starting point of the Arab Spring, which is one of the greatest social and
political transformation attempts of the 21st century Middle East, Tunisia, after 7 years
passed through the Jasmin Revolution, has been recognized as the most successful example
of the Arab Spring process today. In December 2010, when Mohammed Bouazizi, a
university graduate Tunisian, who was a peddler to make a living, gave himself a fire in the
face of the police seizure of his market booth. After this birth, the wave of public protests
started in Tunisia and reached nearly all the region, as far as the Western Sahara. Although
all these rebellion waves were described as Arab Spring, they could not bring a “spring” to
these countries, as a result. Tunisia's overthrow of Ben Ali's rule has been a source of hope
for the peoples of the region, but the results in Tunisia and the results in other countries have
not been the same. While there have been government changes in Tunisia, Egypt and Libya,
for example in Syria the situation has turned into a civil war. All these regional developments
within the context of the Arab Spring, Tunisia has emerged as the only successful example
among the others. When considered in the context of the old political tradition of the Middle
East, the Tunisian example, as an original one, has been widely appreciated by international
public opinion. For instance, in 2015, the Tunisian National Dialogue Quartet was awarded
the Nobel Peace. In addition, the former UN Secretary General Ban Ki-moon has shown
Tunisia as “a model for the people seeking reform”. The Arab Spring made Tunisia an
example of a success story although it has not been completed yet. In this study, all the
historical and daily internal and external effects and the unique political identity of the
country that created this success story will be analyzed. In this context we have found out
some distinguishing evidences. Initially, one of the most important features that distinguish
Tunisia from other Middle Eastern countries is that although it was an authoritarian
administration, it had been, generally different from the others in the region, governed by a
secular system since the time of Bourguiba. Evaluating Middle East as a whole, existence of
a secular government shows itself in Tunisia as a vital political choice that directly affects
the political tradition and identity of a country. Secondly, Tunisia is a complete middle-class
country, which distinguishes it from other countries in terms of socio-economics.
Correspondingly, the high-level of urbanization and the degree of higher education are social
consequences of that large middle class. As a matter of fact, educated young people constitute
a significant part of those who constitute the social base of the Arab Spring in Tunisia.
Another important factor is that tourism is the greatest source of income for Tunisia's
economy compared to other countries in the region. On that count, Tunisia has become a far
more outward-looking country. Undoubtedly, this interaction has made Tunisia much more
familiar with the Western influence in context of modern lifestyle and ideas.
Keywords: Arap Baharı, Tunus, Demokratikleşme, Otoriteryanizm, Uzlaşma
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Özet
Çağımızda gerek ekonomik ve siyasal alanda gerekse toplumsal ve kültürel alanda sürekli bir
değişim ve gelişimin yaşanması, ülkeleri buna uygun düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir.
Dünyada 1980’li yıllardan sonra yaşanan radikal değişim süreci ve küreselleşme tüm ülkeleri
derinden etkilemiş ve ülkeler kamu mali yönetimi ve denetimi alanında yeniden yapılanma
sürecine girmişlerdir. Dünyada yeni yönetim anlayışı geleneksel yapıdan ayrılıp şeffaflık,
hesap verilebilirlik, saydamlık, vatandaş odaklılık gibi kavramlar çerçevesinde
şekillenmiştir. Dünya ülkelerindeki bu değişim ve dönüşüm sürecinde ülkemizde de mali
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak 2000’li yılların başlarından
itibaren çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde bilhassa 2001 krizinin akabinde, krize
yol açan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla, kamu mali yönetimi ve denetiminde
saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları öne çıkarılarak çeşitli reformlar uygulamaya
konulmuş, bu kapsamda 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 2003 yılında
yürürlüğe girmiştir. Şeffaf ve hesap verilebilir bir kamu mali yönetim sisteminin inşasının
ancak etkin bir denetim sisteminden geçtiği savından hareketle denetim konusunda da çeşitli
düzenlemeler yapılmış, gerek iç denetim gerekse dış denetim kavramına yeni bir çehre
kazandırılmıştır. Bu çalışmada kamu mali yönetiminde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik
kavramları bağlamında denetim konusu ele alınarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu bu çerçevede değerlendirilecektir.
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Abstract
Today’s world, both economic-political and social-cultural field became continuous change
and development this leads to countries have made regulations. After 1980, radical alteration
process and globalization deeply affected to all countries in the world. Therefore, countries
have attempted the process of restructuring in the field of public financial management and
supervision. The latest management concept has left traditional and have been shaped by
transparency, accountability, citizen-oriented etc. concepts. During this change and
transformation process in the world countries including Turkey various arrangements have
been performed since the beginning of the 2000s in order to ensure the processes of financial
transparency and accountability in our country. Especially in the aftermath of the 2001 crisis
in our country, so as to vanish the problems that caused the crisis, transparency and
accountability concepts in public financial management and supervision were put forward
and various reforms were put into practice, in this scope, the public financial management
and audit law numbered 5018 published into force in 2003. Construction of A transparent
and accountable public financial management system is depent upon effective audit system,
based on this description various regulations was made on auditing, both internal and external
audit concept has been shapped. In this paper, audit issue in the Context of accountability
and fiscal transparency in public financial management is studied within the scope 5018
public financial management and audit law and 6085 court of accounts law.
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Uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi
oluşturma amacı ile hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra hesap verebilirliği ve mali
saydamlığı sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Ancak, bu amaçlara ulaşılması
sırasında uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi
amacıyla, bütünleşik bir kamu mali yönetim bilişim sistemine geçiş zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle, Devlet muhasebesinde reform kabul edilen, Bütünleşik Kamu Mali
Yönetimi Bilişim Sisteminin ilk adımını teşkil eden Yeni Devlet Muhasebe Bilişim
Sisteminin uygulaması, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlamıştır. 2018 yılında
merkezi yönetim kapsamındaki 189 kamu idaresinde kullanılmaya başlanılan söz konusu
sistemin temel özellikleri entegrasyona açıklık, süreç yaklaşımını esas alma ve elektronik
belge altyapısına uygunluktur. Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ile bütçe kanunu
hazırlıklarının başlamasından kesin hesabın TBMM'de kanunlaşmasına kadar geçen
aşamalarda başta elektronik belge olmak üzere mali süreçlere yönelik işlemler yeni teknoloji
ile kolaylaştırılacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı
oluşturulacaktır. Böylece, mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericiler, ihtiyaç
duydukları güncel verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceklerdir. Süreç odaklı
kurgulanan ve diğer bilişim sistemleriyle entegre olan harcama ve muhasebe sistemi, mali
işlemlerdeki mükerrer iş süreçlerini ortadan kaldıracak, maliyetleri azaltacak ve vatandaşa
sunulan hizmetlerin kalitesi ile çeşidini artıracaktır. Aynı zamanda, mali işlemlere ilişkin
strateji belirlemeden uygulamaya, raporlamadan denetime ve vatandaş odaklı hizmetlere
kadar tüm süreçleri tam elektronik yapı ile destekleyecek olan bu yeni devlet muhasebe
bilişim sistemi, kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu
çalışmayla, halihazırda mali süreçlere yönelik geliştirilen sistemlerin mevcut sorunları ve
yeni geliştirilen sistemin eski sistemden farklılıkları ortaya konularak, Yeni Devlet Muhasebe
Bilişim Sisteminin getirdiği yeniliklerinden beklenen faydaların, elde edilip edilmeyeceğine
yönelik tespitlerde bulunulması amaçlanmıştır. Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sisteminin
yeni uygulanmaya başlanılmasından dolayı konu ile ilgili sınırlı sayıda literatür
bulunmaktadır. Devlet muhasebe literatürüne katkı çalışmanın diğer bir amacını
oluşturmaktadır.
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Abstract
The main objective of the Law on Public Financial Management and Control No. 5018, which
is prepared with the aim of establishing a public financial management and control system
complying with international standards and EU norms is to provide accountability and
financial transparency in addition to effective, economic and efficient use of public resources.
However, in reaching these goals, some problems are encountered in practice. In order to
resolve these issues, it became necessary to shift to an integrated public financial
management information system. Therefore, implementation of the New Government
Accounting Information System which is first step of the Integrated Public Financial
Management Information System and accepted as a reform in Government Accountancy, has
started with the Prime Ministry Circular No. 2017/7. Main features of the system that has
been used by 189 public administrations within the scope of central government in 2018 are
open to integration, based on process approach and suitable for electronic document
infrastructure. By the new government accounting information system, processes that is
starting with the preparations of the budget law and finalizing with the enacting of final
account law in the TBMM, especially the electronic documents and transactions related to
financial processes will be simplified with new technological facilities, and an integrated
information system infrastructure will be established for financial management system. Thus,
current data needed by policy makers in the financial management and decision makers can
be accessed more quickly and easily. The expenditure and accounting system, which is
constructed process-oriented and integrated with other information systems, will eliminate
the duplicate business processes in financial transactions, reduce costs and increase the
quality and variety of the services provided to citizens. Additionally this new government
accounting information system which will support all the processes with full electronic
structure, from financial transactions strategy determination to implementation, from
reporting to auditing and to citizen-focused services, will contribute the more efficient and
economical use of resources. In this study, it is aimed to determine the current problems of
the information systems developed for financial processes, to find differences between the
new developed system and the old system and to make determinations about whether or not
the expected benefits will be obtained from the innovations brought by the New Government
Accounting Information System. Due to the introduction of the new Government Accounting
and Information System, there is limited literature on the subject. The contributation to the
government accounting literature is another purpose of the study.
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Abstract
Panamax is term for the size limits for ships travelling through the Panama Canal. These kind
of vessels are one of the common ship types used in the world dry bulk trade. They are
generally used for raw material transportation such as grain, coal and iron ore. However, as
is the case in the maritime market, the market in which these vessels are operated is also very
volatile. Freight rates and asset values can change dramatically even in the very short run. In
maritime markets, it is also possible to obtain huge revenues by not only transporting cargoes
but also selling the ships when the time comes. Making this schedule is not easy, but one of
the most important factors determining ship values is freight rates. Therefore, knowing the
effects of changes in freight rates on the probability of peaking at asset prices can be a very
important guide to shipping investors. In this direction, the aim of this study is to determine
the price bubbles in the second hand Panamax market and to determine the impact of freight
rates on the probability of the formation of these bubbles, if any. Bubble times in the
secondhand market were determined using the generalized sup ADF method proposed by
Philips et al. (2012) and the effect of freight rates on the probability of occurrence of these
bubbles was calculated using the logistic regression method. The data set consists of 227
observations on a monthly basis covering between July 1999 and May 2018. The Baltic
Panamax Index calculated based on the incomes of the Panamax vessels in a specific routes
and the ship values of 5 years old these vessels were used as variables. According to the
results of the research, the existence of 6 price bubbles in the secondhand market were
identified and it was also determined that the freight rates are influential in the formation of
these bubbles. The marginal effects obtained as a result of the logistic regression revealed
that 1000 point increase in index increases the likelihood of price bubble formation by 11%.
It is believed that these results guide the maritime stakeholders on the timing of sale and
purchase decisions.
Keywords: Panamax market, asset values, price bubbles, freight rates
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Abstract
Panamax terimi, Panama kanalından geçebilecek gemiler için boyut sınırlandırması için
kullanılır. Bu tür gemiler dünya kuru dökme yük ticaretinde kullanılan en yaygın araçlardan
biridir. Onlar genellikle tahıl, kömür ve demir cevheri gibi ham maddelerin taşımacılığında
kullanılırlar. Ancak denizcilik piyasasının genel karakterinde olduğu gibi, bu gemilerin
işletildiği piyasa da çok oynaktır. Navlun oranları ve varlık değerleri çok kısa dönemde bile
büyük oranda değişebilir. Denizcilik piyasalarında, sadece taşımacılık yapılarak değil,
zamanı geldiğinde gemi satılarak da büyük gelirler elde edilebilmektedir. Bunun
zamanlamasını yapmak kolay değildir, ancak gemi değerlerini belirleyen en önemli
faktörlerden biri navlun oranlarıdır. Bu yüzden, navlun oranlarındaki değişimin varlık
değerinin zirve yapma olasılığına etkisinin bilinmesi denizcilik yatırımcılarına önemli bir
rehber olacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı ikinci el Panamax piyasasındaki
balonların tespit edilmesi ve navlun oranlarının bu balonlarının oluşma olasılığına etkisinin
belirlenmesidir. İkinci el piyasasındaki balon zamanları Philips vd. (2012) tarafından
önerilen genelleştirilmiş SADF yöntemiyle tespit edilmiş ve navlun oranlarının bu balonların
oluşma olasılığına etkileri lojistik regresyon analiziyle hesaplanmıştır. Veri seti Temmuz
1999 ve Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan aylık 227 gözlemden oluşmaktadır. Belirli
rotalardaki Panamax gemilerinin gelirleri az alınarak hesaplanan Baltık Panamax Endeksi ve
bu gemilerin 5 yaşındaki değerleri değişken olarak kullanılmışlardır. Araştırmanın
sonuçlarına göre, ikinci el piyasasında 6 fiyat balonu tespit edilmiş ve navlun oranlarının
balonların oluşmasında etkili oldukları belirlenmiştir. Lojistik regresyonundan elde edilen
marjinal etkiler ise endeksteki 1000 birimlik artışın balon olma olasılığını %11 arttırdığını
göstermiştir. Bu sonuçların denizcilik paydaşlarına alım ve satım kararı zamanlamalarında
rehber olabileceğine inanılmaktadır.
Keywords: Panamax market, asset values, price bubbles, freight rates
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Özet
Özet 2000’li yılların başından itibaren hayata geçirilen e-maliye uygulamaları vergi
denetimine yeni bir perspektif kazandırmış ve bilişim teknolojileri kamu yönetiminde işler
hale getirilmiştir. Vergi denetiminde bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar ile “insan
merkezli denetim misyonundan sistem merkezli denetim vizyonuna” doğru yönelen bir süreç
yaşanmaktadır. Bu süreç fırsatlar sunmakla birlikte tehditler de içermektedir. E- ticaretin
artışıyla birlikte vergi idarelerinin mükellefiyetin tespiti, vergiyi doğuran olay gibi temel
vergileme ile ilgili kavramları tespitinde sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler de bir yandan da vergi kaçırma için yeni yollar doğurmuştur.
Günümüzde e- devlet uygulamalarındaki artışla birlikte birçok alanda önceden fiziki ortam
üzerinden gerçekleştirilen ödevler ve yükümlülükler artık elektronik ortam üzerinden hızlı
ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaktadır. Mükellef ödevleri içinde yer alan bildirim,
beyanname verme gibi bazı temel ödevler ile kişilerin mali bilgilerini takip etme fırsatı sunan
bilançolarına, mizanlarına, gelir tablolarına iletişim ağları üzerinden ulaşma fırsatı elde
edilmiştir. Vergi denetimine ilişkin çeşitli kaynaklardan alınan bilgilerin doğru bir şekilde
yorumlanması, denetimde etkinlik artışı sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Doğru
mükellefin seçimi ile hem denetimden beklenen çıktıyı elde etme hem de kaynakların
etkinliğine zemin hazırlayan bir denetim performansı sağlanabilir. Tüm bu gelişmeler vergi
denetimine yeni bir boyut kazandırmıştır. E- denetim, elektronik veriler üzerinden, bilgi
teknolojilerinden yararlanılarak yapılan denetim sürecidir. Türkiye’de elektronik vergi
denetimine yönelik çalışmalarda Vergi Denetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar yön verici
olmaktadır. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki eğilim de, denetimin yoğunlukla
elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine ve buna zemin hazırlayacak altyapının
oluşturulmasına yönelmektedir. Vergi denetiminin elektronik ortamlara alınması için gerekli
zeminin hazırlanmasına yönelik projeler geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Özellikle
Elektronik Denetim Uygulamaları Şube Müdürlüğünün kurulması organizasyon yapısı
açısından önemli bir gelişme olmuştur. Elektronik Denetim Uygulamaları Şube
Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte e-denetimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız
kazandığı ifade edilebilir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Sistemi ile vergi
denetiminde mükelleflerin risk skorları belirlenerek denetimin yapılması amaçlanmaktadır.
Bir diğer önemli gelişme de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Denetim Analiz
Sistemidir. Bu sistem vergi mükelleflerin yerine getirmesi gereken ödevlerinden elde edilen
elektronik verilerden hareketle daha kısa sürede vergi denetiminin bitirilmesini amaçlayan
elektronik sistemdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de elektronik denetim uygulamasının
işleyişini ve bu alanda yapılan düzenlemelerin niteliğini incelemektir. Bahsi geçen amaç
doğrultusunda çalışmada, elektronik denetim konusunda yapılan son düzenlemelerden de
hareketle e-denetimin vergi denetiminden beklenen sonuçları sağlamada önemli bir
potansiyele sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi denetimi, E- Maliye, Elektronik vergi denetimi.
JEL Sınflama Kodları: K34, H26
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Abstract
Abstract The e-public finance applications which have been put into practice since the
beginning of the year 2000 have come to bring a new perspective to the tax audit and the
information technology has been made operational in the public administration. There is a
process in which the opportunities offered by information technology in tax audit and towards
“vision of system-centered audit from human-centered audit mission”. This process includes
threats as well as opportunities. With the increase of e-commerce, be faced with problems in
determining concepts related to basic taxation such as determination of taxpayers' liability,
taxable event. At the same time, developments in information and communication
technologies have also created new ways for tax evasion. Today, along with the increase in
e-government applications, assignments and obligations that are realized in many areas
through the pre-physical environment can now be done quickly and easily via electronic
media. Some basic assignments such as declarations and declarations in taxpayers'
assignments, as well as the opportunity to access the balance sheets, trial balances, and
income statements through communication networks that provide the opportunity to follow
the financial information of the persons. Proper interpretation of information from various
sources of tax audit will contribute to increased audit effectiveness. By choosing the right
taxpayer, it is possible to achieve both an audit output that is expected from the audit and an
audit performance that sets the stage for the effectiveness of the resources. All these
developments have given a new dimension to tax audit. E-audit is the audit process that is
made by using information technologies via electronic data. Studies for the electronic tax
audit in Turkey is guiding by Turkish Tax Inspection Board. The trend in Turkey as well as
in all countries is carrying out electronically control the density and orientation will prepare
the ground for the creation of infrastructure. Projects have been developed and put into
practice to prepare the ground necessary for the receipt of tax audit into electronic media.
Especially the establishment of Electronic Control Applications Branch Directorate has been
an important development in terms of organizational structure. With the establishment of
Electronic Control Applications Branch Directorate, it can be said that efforts to improve eaudit have been accelerated. With the Turkish Tax Inspection Board Risk Analysis System,
it is aimed to audit the taxpayers' risk scores in tax audit. Another important development is
the Turkish Tax Inspection Board ‘s Tax Audit Analysis System. This system is an electronic
system aiming to complete the tax audit in a shorter period of time from the electronic data
obtained from the taxpayers' duties. The aim of this study is to control the operation of
electronic applications in Turkey and examine the nature of the arrangements made in this
area. Study is concluded that the tax has an important potential to achieve the expected results
from the e-audited tax audit, acting in line with the recent regulations on electronic audit.
Keywords: Vergi, Vergi denetimi, E- Maliye, Elektronik vergi denetimi.
JEL Codes: K34, H26
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Abstract
In a world, which is becoming ever more complex and uncertain, there is a growing need to
develop efficient and effective management systems. With facing an increasing number and
intensity of challenges like climate change, energy, water, food as well as political stability,
security and equality, scholars in all scientific domains transformed their concepts,
methodologies, and paradigms up to this new and emerging environment. In this uncertain
environment, business scholars have also adapted their scientific research and developed
collaboration networks by considering these environmental conditions. For understanding
this adaptation and possible change in collaboration patterns, exploratory research was
conducted. In this exploratory research, I aimed to examine author, organizational, and
country collaboration patterns in last decade by using Web of Science publication database.
For comparison purpose, I subsetted Turkey-addressed publications and performed same
visuals with this sub-dataset. I utilized R free statistical programming environment for
analysis. R is a free, open-source, cross-platform programming environment. In contrast to
most programming languages, R was specifically designed for statistical analysis, which
makes it highly suitable for data science applications. In R, there are many packages for data
analysis which are called ‘packages’. I used Bibliometrix package for Web of Science data
analysis and ggraph, igraph, ggplot2 for creating different visualizations. Applied
methodology is demonstrated in figure 1. --Because of the system restrictions I cannot add
the figure. Figure 1 Methodology As demonstrated in fig.1, scientometric analysis mostly
begin with deciding on lexical search query strategy. In this study, I used
‘Business,Management’ category in advanced search option and reached 69370 publications
covering the period between 2008-2017. I retrieved these publications in plain text format
and transformed them to matrix for analysis. After getting the descriptive bibliometric
statistics, some data reduction methods applied and network matrices created. For clarifying
and refining network matrices some normalization metrics (Salton’s Cosine, Jaccard’s Index,
etc. ) applied. Finally, maps are generated. Finally I discussed with some of our scholars on
the findings and prepare the conclusion. With preparing a conclusion, I aimed to extract new
research avenues for Turkish business and management scholars to focus and prepare worldclass, highly-cited research papers.
Keywords: management, bibliometrics, research collaboration, scientometrics, network
analysis
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Abstract
Since 1980s, endogenous growth theories underline that economies should use their
endogenous capacities that can bring them competitive advantages. Moreover it’s widely
accepted in the literature that the increasing rate of innovative capabilities enhance the
increasing returns to scale and the rate of production in the economy. Consequently if these
activities’ outcomes are directed towards exports, then economy may have competitive
advantages in the global arena. Also it’s expected in the theory that an enhancing economy
would direct more sources through innovative actvities and hence innovations and exports
reinforce each other in an endegenous growth manner. By following the theory, this study
analyses the validity of cointegrated relationships between regional innovations and exports
for 81 Turkish provinces during the time period of 2003-2017. In this context, three Panel
Johansen Fisher Cointegration Tests are conducted for 81 regions and 15 years by using
balanced panel data sets including 1215 observations. Hence the main contribution of this
study is on the point of analysing the long-term relationships of regional innovativeness and
exports for Turkey about recent years with a wide range of data. Moreover the main purpose
of this study are twofold. The first purpose of the study is to shed some light on the
relationships between innovative activities and foreign trade in Turkish regions during recent
years. And the second purpose is to be able to develop some policy recommendations for
Turkish provinces in the context of endogenous growth and competitive advantages. By
following these purposes, there are four variables used in analyses as regional exports, patent
registries, utility model registries and design registries. The empirical results indicate that
there are long-term cointegrated relationships between regional innovativeness and exports.
All three kinds of regional innovations (patent registries, utility model registries and design
registries) are seem to be in a long-term cointegrated relationships with regional exports.
Hence, it seems that these innovative activities and exports reinforce each other Turkish
provinces in the long run.
Keywords: Regional Innovations, Regional Exports, Panel Cointegration Analysis
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Abstract
Climate change impacts are inevitably threatening the future of our planet. Considering the
high priority and the urgency of the topic, efforts to mitigate global climate change cannot be
limited to government legislations or regulatory actions. Public support and collaboration of
citizens are also necessary on the way to low carbon lifestyles. Message framing as a means
of persuasive communication is an important tool to accelerate the level of awareness,
engagement, support and behavioral change in terms of climate change mitigation efforts.
Hence, this paper through a systematic review and content analysis aims to extract and
categorize the variables tested in terms of message framing within the context of climate
change and to determine the message frames that are found to be the most effective in terms
of climate change mitigation efforts. Findings reveal that in terms of dependent and
independent variables, the studies can be aggregated but when the most effective message
frames are analyzed a general framework could not be observed. Through taking into account
the possible reasons, these findings are interpreted at the conclusion of the study.
Keywords: Climate change, mitigation, message framing, systematic review, content
analysis
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Abstract
İklim değişikliği etkileri gezegenimizin geleceğini kaçınılmaz olarak tehdit etmekte.
Konunun yüksek önceliği ve aciliyeti göz önüne alındığında, küresel iklim değişikliğini
hafifletme çabalarının, hükümet mevzuatı veya düzenleyici eylemlerle sınırlı olmaması
gerekmektedir. Düşük karbonlu yaşam tarzlarına giden yolda, halk desteği ve vatandaşların
işbirliği gereklidir. İkna edici iletişim aracı olarak mesaj çerçevelemesi, iklim değişikliği
hafifletme çabaları açısından farkındalık, katılım, destek ve davranış değişikliği düzeyini
hızlandırmak için önemli bir araçtır. Bu nedenle, bu makale sistematik tarama ve içerik
analizi yoluyla, iklim değişikliği bağlamında mesaj çerçeveleme açısından test edilen
değişkenleri ortaya çıkarmayı, kategorize etmeyi ve iklim değişikliği azaltma açısından en
etkili olduğu tespit edilen mesaj çerçevelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bulgular,
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler kapsamında makalelerin birleştirilebilirken,
çalışmalardaki en etkili mesaj çerçeveleri incelendiğinde böyle bir gruplamaya gidilemediği
görülmüştür. Bu bulgular, olası nedenleri göz önüne alarak, sonuç kısmında yorumlanmıştır.
Keywords: Climate change, mitigation, message framing, systematic review, content
analysis
JEL Codes: M30, M31
1

104

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

The Impact of Oil Price Shocks on The Seaborne Crude Oil
Transportation Industry
Abdullah AÇIK1 Sadık Özlen BAŞER2
Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Turkey
Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Turkey
1
abdullah.acik@deu.edu.tr 2ozlen.baser@deu.edu.tr
Abstract
Despite technological advances, dependence on fossil fuels in the world is still ongoing and
does not seem to be ending soon. These resources have been randomly distributed around the
world, and a great deal of their inter-country trade is carried out by sea. One of the most
important of these sources is crude oil, which constitutes about 18% of the tonnage of the
transport made in 2016. For this reason the crude oil transportation sector is very large and
includes too many players. Also the sector is a capital intensive sector since it is carried out
with huge vessels. For all these reasons, it is vital for shipping investors to know the structure
and mechanics of freight rates, which is the main motivation and income for transportation
activities. Undoubtedly, fluctuations in tanker freight rates are inevitably affected by
fluctuations in oil prices. The impact of these fluctuations may theoretically be in two ways;
first, as the demand for oil is affected by its price, the demand for its transport may be directly
affected, and this may cause fluctuations in freight rates; secondly, as bunker cost is the
biggest cost item in transportation activities, fuel prices may cause fluctuations in freight
rates. For instance, if the price of oil increases, shipowners demand higher freights in the face
of increased operation costs. In this context, the aim of this study is to determine the impact
of positive or negative shocks of commodity price on the transportation sector by examining
the asymmetric causality from crude oil price to freight rates in the tanker market. The data
set consisting of 239 observations on a monthly basis covering August 1998 and June 2018
was used in the study. Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), which is calculated based on certain
routes in world crude oil transportation, and WTI spot crude oil price variables were used to
determine asymmetric causality between oil price and freight rates. The asymmetric causality
test developed by Hatemi-J (2012), enabling examination of causality by separating negative
and positive shocks, was used. The results showed that positive shocks in crude oil prices are
the cause of positive shocks in the freight rates in the tanker market. It is also determined that
negative shocks in oil prices are the cause of negative shocks in the freight rates. According
to these results, it can be said that cost-driven shocks are more influential than demand-driven
shocks in the covered period.
Keywords: Asymmetric causality, tanker market, oil price, freight rate
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Abstract
Teknolojik ilerlemelere rağmen dünyada fosil yakıtlara olan bağımlılık hala devam
etmektedir ve yakın zamanda bitecek gibi görünmemektedir. Bu kaynaklar dünya üzerinde
rasgele dağılmış vaziyette bulunmaktadırlar ve onların ülkeler arası ticaretlerinin çok büyük
bir kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu kaynaklardan en önemlilerinden biri, ton bazında
2016 yılında gerçekleşen toplam taşımanın yaklaşık %18’ini oluşturan ham petroldür. Bu
nedenle ham petrol taşımacılığı sektörü çok geniştir ve çok sayıda oyuncu içermektedir.
Ayrıca devasa araçlarla taşımacılık faaliyetleri yürütüldüğü için sermaye yoğun bir sektördür.
Tüm bu nedenlerden dolayı, denizcilik yatırımcıları için taşımacılığın ana geliri ve
motivasyonu olan navlun oranlarının yapısının ve mekanizmasının bilinmesi hayati önem
taşımaktadır. Şüphesiz ki, tanker piyasasındaki dalgalanmalar kaçınılmaz olarak petrol
fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Bu dalgalanmaların etkisi teorik olarak iki
şekilde olabilir; ilk olarak, petrole olan talep onun fiyatından etkileneceği için petrolün
taşınmasına olan talep de doğrudan etkilenecektir ve bu navlun oranlarında dalgalanmalara
neden olacaktır; ikinci olarak yakıt maliyetleri taşımacılık aktivitelerinde en büyük maliyet
kalemi olduğu için, petrol fiyatları navlun oranlarında dalgalanmalara neden olacaktır.
Örneğin, eğer petrol fiyatı artarsa gemi sahipleri artan operasyon giderleriyle karşılaşacakları
için daha yüksek navlun oranı talep ederler. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı petrol
fiyatından tanker navlun oranlarına olan asimetrik nedenselliği inceleyerek, emtia
fiyatlarındaki negatif veya pozitif şokların taşımacılık sektörüne etkisini belirlemektir. Veri
seti Ağustos 1998 ve Temmuz 2018 yılları arasını kapsayan aylık bazda 239 gözlemden
oluşmaktadır. Dünyadaki başlıca ham petrol taşımacılığı rotaları baz alınarak hesaplanan
Baltık Kirli Tanker Endeksi (BKTE) ve WTI spot petrol fiyatı değişkenleri asimetrik
nedenselliği tespit etmek için kullanılmışlardır. Hatemi-J (2012) tarafından tasarlanan ve
negatif ve pozitif şokları ayrıştırarak nedenselliği incelemeyi sağlayan asimetrik nedensellik
testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre petrol fiyatındaki pozitif şoklar navlun oranlarındaki
pozitif şokların nedenidir. Ayrıca petrol fiyatındaki negatif şoklar da navlun oranlarındaki
negatif şokların nedeni olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, incelenen
dönemde maliyet odaklı şokların talep odaklı şoklara göre daha etkili olduğu
söylenebilmektedir.
Keywords: Asymmetric causality, tanker market, oil price, freight rate
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Özet
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’muzun 9. maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin
düzenlemelere yer verilerek, kimlerin esnaf muaflığından yararlanabilecekleri belirtilmiştir.
Esnaf muaflığı küçük esnaf ve sanatkarı korumak amacına yönelik olarak getirilmiştir. Gelir
düzeyi düşük olan esnafın vergi dışı bırakılarak vergilendirmede adaletin sağlanmasına
çalışılmaktadır. Böylelikle esnafın diğer mükellefler karşısında korunması hedeflenmiştir.
Esnaf muaflığı vergilendirmede ödeme gücü ilkesinin bir gereği olarak uygulanmaktadır.
Geliri düşük olan esnafın vergi dışı bırakılması bu kesimin teşvik edilmesi açısından önem
arz ettiği gibi idare açısından da vergi dışı kalmanın önemi büyüktür. İdarenin geliri düşük
esnafın vergisini toplaması zorluklar oluşturabileceği gibi, aynı zamanda gereksiz masraflara
yol açarak maliyetli olabilmektedir. Bu nedenle belirli bir yaşam standardının altında olan az
gelirli esnaf kesiminin vergi dışı bırakılması gerekli ve önemlidir. Tarihi süreç içerisinde
esnafın tabi olduğu vergisel uygulamalar ekonomik, sosyal ve mali koşullara göre değişiklik
arz ederek günümüze dek gelmiştir. 1950’li yıllardan itibaren uygulama alanı bulan “esnaf
muaflığı” nın kendisinden beklenen hedefleri gerçekleştirmede ne ölçüde uygun bir politika
aracı olduğu vergi politikalarının başarısını belirlemede önemlidir. Bu çalışmada öncelikle
esnafın tanımı, esnaf-tacir ayrımı yapılarak, muafiyet şartları belirtildikten sonra esnafın
stopaj yükümlülüğü ve katma değer vergisi karşısındaki durumuna değinilecektir. Ayrıca
muafiyet uygulamasında esnaflık faaliyetinin internetten yapılması, ev kadınlarının esnaflık
yapması, unutulmuş sanatları icra eden esnafın durumu gibi özellik arz eden hususlar
üzerinde durulacaktır. Sonuçta idare ve mükellef açısından uygulamanın beklenen amaçları
ne ölçüde gerçekleştirdiği değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Esnaf, Esnaf Muaflığı, Vergi Adaleti
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Abstract
The regulations related to tradesmen exempted from tax are mentioned and it is stated that
who can benefit from tradesmen exemption in Article 9 of Income Tax Law No. 193.
Tradesmen exemption has been introduced to protect small tradesmen and craftsman. With
this practice, it is tried to provide tax justice by leaving out the tradesmen who have low
income level. With this practice, it is tried to provide tax justice by excluding the tradesmen
from the tax. Thus, it is aimed to protect the tradesmen against other taxpayers. Tradesmen
exemption is applied as a requirement of principle of ability to pay in taxation. Tradesmen
exemption is very important both in terms of encouraging this sector and tax administration.
It may be diffucult to tax collection from the low income tradesmen and it can also be costly
leading to unnecessary costs. For this reason, it is necessary and important to exclude the low
income tradesmen who are below a certain standard of living. The taxable practices subjected
to the tradesmen have changed according to economic, social and financial conditions during
the historicial process and they have come until today. It is important to determine the success
of tax policies in terms of the extent to which the "tradesmen exemption", which has been in
practice since 1950, is a suitable policy instrument to achieve its anticipated targets. In this
study, firstly the definition of the tradesmen, the tradesman-trader distinction and the
conditions of the tradesmen exemption and then the tradesmen's withholding obligation and
the situation with respect to the value added tax will be mentioned. In addition, it will be
dwelled on the specifical situations such as work of a tradesmen on the internet, home-made
tradesmen and situation of the tradesmen performing forgotten arts. As a result, it will be
tried to evaluate the extent to which the implementation has achieved the anticipated targets
in terms of tax administration and taxpayer.
Keywords: Esnaf, Esnaf Muaflığı, Vergi Adaleti
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Özet
Geçmişten günümüze lüks ve lüksü sembolize eden herşey tüketicilerin hayatlarında
vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Lüks artık yeni lüks kavramı çerçevesinde ele alınarak
değişen ve gelişen özellikleriyle yeni formlar kazanmaktadır. Lüks olarak konumlandırılan
ürün sayısının artması ve lüksün hedef kitlesinin orta sosyo-ekonomik sınıfa doğru kayması
lüksün demokratikleşmesini ifade etmektedir. Yeni lüks yeni nesil tüketicilerle daha yakın
duygusal bağlar kuracak şekilde imajlar ve göstergelerle desteklenmekte, yenilikçi ürünlerle
tüketicileri cezbetmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda bu tüketiciler reklamlara daha çok
dikkat etmekte, kendi kimlik ve kişiliklerini yansıtacak lüks ürünleri daha çok tercih
etmektedir. Lüks markalar bu noktada reklamlarında klasik lüksü çağrıştıran bileşenlerin
ötesine geçerek yeni lüksü ifade eden göstergeler kullanmaya başlamışlardır. Özellikle
kitlesel hazır giyim markalarının lüksü ve kitlesel olmayı birleştirerek yeni lüks markalar
ürettikleri ve pazara sundukları görülmektedir. Bu yeni lüks markaları arasında premium lüks
markalar geniş kitlelere kaliteli ancak makul fiyatlarla hitap edebilmesi ve tüketiciler
tarafından artan bir biçimde tercih edilmesi açısından oldukça öne çıkmaktadır. Preimum
lüks markalar lüks tüketici davranışlarından en çok etkilenen ve kıyasıya rekabet ederek
pazar paylarını arttırmaya çalışan markalardır. Premium lüks markalar özellikle kendi
özgünlüğünü, kişiliğini ve yaşam tarzını yansıtmak isteyen, modayı yakından takip eden,
çeşitlilik ve yenilik arayan, markayla derin ve duygusal bağ kurmak isteyen, entelektüel ve
bireyselliğe önem veren, daha genç, eğitimli ve ekonomik olarak özgür tüketiciler tarafından
tercih edilmektedir. Bu çalışmada yeni lüks kavramı ışığında premium lüks marka
reklamlarının göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Lüksün
demokratikleşmesi ve yeni lüksü öne çıkaran özellikler açısından incelenen basılı reklam
örneklerinden yüksek-orta-düşük premium lüks markalarına örnek olarak ‘’Gigi Hadid Tommy Hilfiger’’, ‘’Lacoste - Life is a Beautiful Sport’’, ‘’GAP - Do You’’ reklamları
seçilmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre seçilen üç reklamda da yeni lüksü ve
lüksün demokratikleşmesini ifade eden ve yeni nesil lüks tüketicinin istek ve beklentileriyle
oldukça uyumlu bileşene sahip reklamların yaratıldığı ve hedef kitleye sunulduğu
görülmüştür. Reklamlarda değerlere ve yaşam tarzlarına yüksek vurgunun yapıldığı, yeni
lüks tüketicisinin demografik özellikleriyle eşleşecek ünlü ya da modellerin kullanıldığı,
bireyselliği ve yaratıcılığı kutsayan, lüks olmasına rağmen klasik lüks göstergelerinden
oldukça farklılaşan özelliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak lüks kavramı
klasikten yeniye doğru evrilirken alışılagelmiş çağrışımların, sembollerin, renklerin ve
göstergelerin değiştiği, bu değişimlerin yeni lüks tüketicilerinin istek ve beklentileriyle
uyumlu olduğu sürece lüks sektöründe faaliyet gösteren markaların gelecekte de var
olabilmesini ve başarısını yakından etkileyeceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: lüks, premium lüks markalar, yeni lüks, lüksün demokratikleşmesi,
göstergebilim
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Abstract
Everything that symbolizes luxury and luxury from the past to the present has taken an
indispensable place in the lives of consumers. Luxury now gains new forms while being
considered in the concept of new luxury with its changing and developing features. The
increase in the number of luxuriously positioned products and the shift of the target group
towards the middle socio-economic class means the democratization of luxury. The new
luxury is supported by images and indicators to establish closer emotional connections with
new generation of consumers and strives to attract consumers with innovative products. Also
these consumers pay more attention to the advertisements and prefer luxury products that
reflect their identity and personality. At this point, luxury brands have gone beyond the
components that evoke classical luxury in their advertisements and started to use indicators
that express new luxury. In particular, it is seen that mass ready-made clothing brands
produce and put on market new luxury products by combining luxury and being mass.
Among these new luxury brands the premium luxury brands are very prominent in terms of
being able to appeal to the masses at high quality but at reasonable prices and being
increasingly preferred by consumers. Premium luxury brands are the luxury brands that are
most affected by luxury consumer behavior and try to increase their market share by
competing critically. Premium luxury brands are especially preferred by young, educated and
economically-free consumers who want to reflect their own authenticity, personality and
lifestyle, follow fashion closely, seek diversity and innovation, want to build deep and
emotional bonds with the brand, give importance to intellectuality and individuality. In this
study, it is aimed to examine premium luxury brand advertisements in the light of new luxury
concept through semiotic analysis method. As an example for high-middle-low premium
brands ‘’Gigi Hadid - Tommy Hilfiger’’, ‘’Lacoste - Life is a Beautiful Sport’’, ‘’GAP - Do
You’’ advertisements were selected and analyzed from the printed advertisement samples
which are examined in terms of democratization of luxury and features that highlight new
luxury. According to the findings, advertisements are created and presented to the target
group which have components that point out new luxury and democratization of luxury and
that are highly compatible with the desires and expectations of the new generation luxury
consumers. It is also seen that values and lifestyles are highly emphasized, celebrity or
fashion models that match with the demographic characteristics of the new luxury consumer
are used, individuality and creativity are blessed, features that become highly different from
classical luxury indicators even though it is luxury come to the fore. As a result, it can be said
that while the concept of luxury evolves from the classical to the new, ordinary associations,
symbols, colors and indicators are being changed, and these changings will effect closely the
brands’ survival and success in the future that are operating in luxury sector as long as they
are compatible with new luxury consumers’ desires and expectations.
Keywords: lüks, premium lüks markalar, yeni lüks, lüksün demokratikleşmesi,
göstergebilim
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Özet
Standart iktisat modellerine göre fayda maksimizasyonu çerçevesinde iktisatçıların hanehalkı
tasarruf hakkında düşünceleri zamanlar arası bütçe yaklaşımı ve yaşam boyu gelir hipotezi
temelinde analiz edilmektedir. Ancak söz konusu hipotezlerin teorik açıklama gücü yüksek
olsa da gerçek yaşamda hanehalkı tasarrufların arttırılmasına dayalı politika geliştirmede
etkinlikleri tartışılmaktadır. Bu nedenle politika belirleyicileri; hanehalkının kendi güvenliği
ve gelecek refahları adına yeterli tasarruf yapmadığından endişelenmektedir. Eğer bireyler
potansiyel olarak sistematik hatalar yapıyorsa, tasarrufun yeterliliği önemli bir davranışsal
ve deneysel sorun haline gelmektedir. Davranışsal iktisat hanehalkı davranışlarını esas alarak
standart iktisat teorisini test etme aracı olmasının ötesine geçip, politika dizaynları üretmeye
başlamıştır. Hanehalkı tasarruflarını arttırmaya yönelik Thaler ve Benartzi’nin 2004 yılında
uygulamaya koydukları SMarT (Save More Tomorrow) programı bu politika dizaynının iyi
bir örneğini oluşturmaktadır. Ayrıca Thaler, hanehalkının tasarruf kararı alma davranışında
duyguların daha etkili olduğunu, beklenti teorisini zihinsel muhasebe ile birleştirerek karar
verdiğini belirtmiştir. Buradan hareketle geleneksel iktisatta tasarruf için geliştirilen çeşitli
hipotezlere karşın Shefrin ve Thaler tasarruflar için davranışsal yaşam döngüsü hipotezini
geliştirerek, farklı kaynağı olan gelirlerin farklı zihinsel muhasebeden geçtiğini göstermiş ve
yaşam döngüsü tasarruf hipotezinden önemli sapmalar olduğunu belirtmişlerdir. Hem söz
konusu sapmaların giderilmesi hem de tasarruf oranlarını artırmaya yönelik etkin ve etkili
politika önerilerinde bulunulması hanehalkının bilişsel, duygusal eğilimlerinin ve algılarının
dikkate alınmasıyla mümkündür. Bu yönüyle davranışsal iktisat, bireyi doğasında var olduğu
gibi ele alıp iktisat teorilerinin açıklama gücünü daha da arttırabilmektedir. Bu çerçevede
çalışmanın amacı; hanehalkı tasarruf kararlarının belirleyicilerini ve sonuçlarını ortaya
koymak ve mikro düzlemde tasarrufların nasıl arttırılabileceğine ilişkin davranışsal iktisat
çerçevesinde oluşturulan politika önerilerini tartışmaktır. Çalışmada öncelikle, hanehalkı
tasarruflarının davranışsal iktisat çerçevesinde gelişimi betimsel anlamda ele alınmaktadır.
Daha sonra TÜİK tarafından oluşturulan "Hanehalkı Bütçe Anketi" (2014) mikro veri
setinden yararlanılarak hanehalkının bulunduğu gelir grubu ve temel gelir kaynağına göre
hanehalkı tasarruflarının belirleyicileri ampirik olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla;
hanehalkı tasarruf davranışı doğrusal bir fonksiyon ile hanehalkı geliri, yaş, eğitim ve medeni
durum, meslek, işgücüne katılım, hanehalkı büyüklüğü, kır-kent yerleşim şekli, konut
kullanımı, çalışma süresi, sosyal güvence gibi değişkenler kullanılarak araştırılmıştır. Bu
değişkenlerle tasarrufa davranışsal algı boyutuyla bakılacak ve analizin hanehalkı tasarruf
davranışlarına yönelik önemli politik çıkarımlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Hanehalkı Tasarrufları, Tasarruf Davranışının
Belirleyicileri, Mikro Veri, Bilişsel ve Duygusal Eğilimler.
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Abstract
Traditional economic models deal with household savings and consumption decisions on the
basis of intertemporal budget constranints and life-cycle hypothesis within the framework of
utility maximisation. Although the theoretical explanation of these models is high, their
effectiveness in policy development based on increasing household savings in real life is
being discussed. For this reason, policymakers; is worried that households do not make
enough savings on behalf of their own safety and future prosperity. If individuals making
potentially systematic errors, the sufficiency of saving becomes an important behavioral and
experimental problem. Behavioral Economics goes beyond testing traditional economic
theory, and designs policies to increase savings based on household behavior. The SMarT
(Save More Tomorrow) program, which Thaler and Benartzi introduced in 2004 to increase
household savings, is a good example of this policy design. The SMarT (Save More
Tomorrow) program, which Thaler and Benartzi introduced in 2004 to increase household
savings, is a good example of this policy design. Thaler also stated that households are more
influential in the decision-making process, and that decision-making is based on the
combination of expectation theory and mental accounting. From this, in spite of the various
hypotheses developed for saving in traditional economics, Shefrin and Thaler developed the
behavioral life cycle hypothesis for savings, pointing out that the different sources of income
flowed from different mental accounts and were significant deviations from the life cycle
hypothesis. Both efficient and effective policy proposals aimed at eliminating deviations and
increasing savings rates are possible by taking into account the cognitive, emotional
tendencies and perceptions of households. Behavioral economics in this respect, increases
the power of explanation of economic theories by considering the individual in their own
nature. In the study, firstly, the development of household savings is discussed descriptively.
Later, by using the "Household Budget Survey" (2014) created by TURKSTAT, the
determinants of household savings by income group and basic income source of the
household were analyzed empirically. For this purpose; Household saving behavior was
investigated using variables such as household income, age, education and marital status,
occupation, participation in workforce, household size, working hours, social security with a
linear function. These variables will be considered as the behavioral dimension, and the
analysis will provide significant political implications for household saving behavior.
Keywords: Davranışsal İktisat, Hanehalkı Tasarrufları, Tasarruf Davranışının
Belirleyicileri, Mikro Veri, Bilişsel ve Duygusal Eğilimler.
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Özet
Vergi incelemesi kontrollü beyan esasını benimseyen Türk Vergi Sisteminin en önemli
güvenlik mekanizmasıdır. 1982 Anayasası’nın 73. maddesi ile vergi vatandaşlara ödev olarak
yüklenmiştir. Vergiler kişilerin mülkiyet hakkına müdahale ettiğinden mükellefler vergiye
karşı tepki göstermektedirler. Vergi incelemesinin temel amaçları mükelleflerin vergiye
gönüllü uyumunun sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve vergide adaletin
sağlanmasıdır. Söz konusu amaçlarla gerçekleştirilen vergi incelemesi esnasında mükellefin
haklarının korunması ise hukuk devletinin bir gereğidir. Vergi her ne kadar bir ödev olsa da
idari keyfiyet engellenmiş ve bu yükümlülük Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Vergilendirmede ve dolayısıyla vergi incelemesinde mükellef hakları kavramının temel çıkış
noktasının Anayasa’nın 73. maddesi olduğu söylenebilir. Vergi incelemesine yönelik olarak
getirilen mükellef haklarının vergiye gönüllü uyumu ve vergi incelemelerini ne şekilde
etkilediği bu çalışmanın amacıdır. Çalışmada yasal ve idari düzenlemeler incelenerek
literatür taraması yapılmıştır. Yeni Vergi Usul Kanunu Taslak Tasarısı da çalışma konusu
açısından incelenerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca vergi müfettişleri ile
görüşmeler yapılarak mükelleflere tanınan hakların amaca hizmet edip etmediği ve vergi
incelemelerini nasıl etkilediği hususlarında tespitler yapılmıştır. Türk Vergi Hukukunda
mükellef haklarını düzenleyen bağımsız ve özel bir kanun yer almamaktadır. Bu nedenle
vergi incelemesine yönelik mükellef hakları son 10 yılda yoğun bir şekilde hayata geçirilen
muhtelif yasal ve idari düzenlemelerle mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Vergi incelemesine
maruz kalan mükelleflere çeşitli haklar tanınmasının ve tanınmaya devam edilmesinin
mükellef hakları kavramının dinamik yapısına uygun düştüğü söylenebilir. Vergi
incelemesine yönelik olarak getirilen mükellef haklarının mükelleflerin tercih ve taleplerine
göre şekillendiği görülmektedir. Gelir, servet ve harcamaları üzerinden cebri ve karşılıksız
olarak devlete ödeme yapan mükelleflere vergi incelemelerine yönelik haklar tanınmasının
modern vergilendirme anlayışına uygun düştüğü sonucuna varılmaktadır. Bununla birlikte
söz konusu hakların vergi incelemelerindeki biçimsel kalıp ve süreçleri artırarak idare
açısından sınırlandırıcı ve bağlayıcı uygulamalar getirmesi tartışılır niteliktedir. Bu tür
durumların gerek vergi incelemelerinin sıhhati gerekse mükellef haklarının gerçek anlamda
ileriye taşınması açısından tartışılarak Türk Vergi Hukukunda gerekli mevzuat
düzeltmelerine gidilmesi gerektiği söylenebilir. Vergi incelemesine yönelik mükellef
haklarındaki eksiklikler de tartışılabilir niteliktedir.
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JEL Sınflama Kodları: H20, H83, K34
1

113

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Taxpayer Rights In Tax Audits
Zübeyir BAKMAZ1
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Turkey
1
z.bakmaz@hotmail.com
Abstract
Tax audit is the most essential security mechanism of Turkish Taxation System, adopting the
principle of controlled statement. Tax is the duty of citizens according to the 73rd article of
1982 Constitution Act. Since the taxes interfere the property right of individuals, the
taxpayers react to the tax burden on them. The fundamental objectives of tax audit is to ensure
willing adoption of taxes by the taxpayers, to struggle against informal economy, thus
ensuring the justice of taxation. It is the responsibility of constitutional state to protect the
rights of taxpayer during this tax audit process, which is carried out as oriented at the
aforementioned objectives. Notwithstanding that the tax is a duty, administrative
arbitrariness has been eliminated, thus securing this liability with the Constitution. It can be
said that the starting point of the taxpayer rights in taxation and the tax audit is the 73rd article
of Constitution. The objective of this study is the willing adoption of taxation with the
taxpayer rights introduced within the scope of tax audit process, as well as describing the
manner how tax audits are affected. In the study, a literature review was made by analyzing
the legal and administrative regulations. Draft of New Tax Procedural Law was analyzed
within the scope of the study, thus being reviewed, as well. Additionally, observations were
made on whether the rights that are granted to the taxpayers serve their purposes and on how
the tax audits are affected via interviews with tax inspectors. There is no independent and
specific law in Turkish Tax Law, which regulates the taxpayer rights. Therefore, the taxpayer
rights on tax audit have been integrated in our laws and legislations with various legal and
administrative regulations that were introduced intensely within the last 10 years. It can be
said that granting the tax payers, who are subjected to tax audit, with various rights, and
sustaining this process, is in harmony with the dynamic structure of the concept “taxpayer
rights”. It can also be seen that the taxpayer rights, introduced on tax audit process, are formed
in line with the preferences and requests of these taxpayers. It is concluded that granting the
taxpayers with the rights on tax audit, who gratuitously disburse to the state by force in line
with their incomes, fortunes and outgoings is applicable to the modern taxation mentality. In
addition to this, it is discussed that these rights impose limiting and binding practices for
administration by increasing the figural forms and procedures of tax audits. It is suggested
that the legislative amendments are required to be applied in the Turkish Tax Law by
discussing such matters in terms of the accuracy of tax audits, and substantially improving
the taxpayer rights. We can say that the deficiencies of taxpayer rights on tax audit procedures
are discussible, as well.
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Ticaret Savaşları Döneminde Uluslararası Politika Ortamı
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Özet
Bu çalışma kapsamında özellikle 2018’de yaşanan gelişmelerle başladığı düşünülen ticaret
savaşları, ülkelerin uluslararası politika öncelikleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
Küreselleşme dönemi, aynı zamanda küreselleşme karşıtı görüşlerin de geliştiği bir süreci
beraberinde getirdi. Bu görüşler uzun yıllar siyasi açıdan geri planda kaldılar. Ancak özellikle
2016’dan itibaren küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek güce ulaştılar ve ABD
Başkanı seçilen Donald Trump’ın etkisiyle 2018’de dünya çapında ticaret savaşları başladı.
Bununla birlikte ticaret savaşlarında Trump faktörü öne çıksa da ABD’nin ekonomi politikası
tercihlerinin ardında kişilere bağlı olmayan somut ve yapısal nedenler yatmaktadır. Ticaret
savaşları sadece gümrük tarifleriyle ilgili olmayıp, büyük güçler arasında askeri gerilim
boyutuna da varabilecek stratejik ve jeopolitik çekişmeleri yansıtmaktadır. ABD’nin temel
kaygısı, Kuşak ve Yol projesine büyük yatırım yapan Çin karşısında hegemon güç olma
özelliğini kaybetmektir. Zira 3 trilyon dolar altyapı yatırımını içeren bu proje, ABD’yi
dışarıda bırakacak şekilde bir Avrasya ticaret yolu inşa etme projesidir. Rakibini yıpratma
anlayışına dayalı ticaret savaşında ABD yönetimi Çin’i, Rusya’yı, İran’ı ve bunların yanı sıra
geleneksel müttefikleri olan AB’yi, Kanada’yı, Meksika’yı ve Türkiye’yi istediği çizgiye
çekmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan gelişmeler uluslararası örgüt, anlaşma ve kurumları da
etkilemiştir: ABD’nin girişimleri TTIP ve TPP anlaşmalarını atıl kılarken NAFTA’nın
yeniden müzakere edilmesini, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ABD’nin çekilmesini ve
nihayet DTÖ’nün yargı ayağında bir tıkanmayı beraberinde getirmiştir. Serbest ticaret yanlısı
ülkeler de bu dönemde ekonomik diplomasi girişimlerini sürdürüyorlar. DTÖ reformu için
müzakereler devam ederken BRICS ülkeleri korumacılık karşıtı bildiri yayımladı ve AB ile
Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkeler
ise bölgesel ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve yeni bağlantılar kurma gayreti içindeler. Bu
bağlamda 7 Eylül 2018’de İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında
yapılacak dörtlü zirve önem taşıyor. Bu tür girişimler, küresel siyasi ve ekonomik ortamda
sınırlı da olsa bir merkezkaç eğilimini göstermektedir. Çalışmanın ilk bölümünde ticaret
savaşları döneminde küresel ortamın ana hatları ve riskler değerlendirilecek. Bu bölümde
ABD’nin ticaret savaşlarına yönelik bazı kararlarının ardında, Çin karşısında küresel
hegemon güç olma konumunu kaybetme endişesinin yattığı savunulacak. Çalışmanın ikinci
bölümünde ticaret savaşları ikili ticari ilişkiler düzleminde ele alınacak ve ABD-Çin, ABDRusya, ABD-AB, ABD-İran ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmeler
değerlendirilecek. Çalışmanın son bölümünde ise serbest ticaret yanlısı ülkelerin girişimleri
ve ticaret savaşlarına karşı gündeme gelen tedbirler incelenecek.
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Abstract
In this study, trade wars which begun in 2018 will be handled in the context of international
policy priorities of participant states. During the globalization process, anti-globalization
opinions have also been developed and spread over the World. These views remained
inefficient in political terms for long years. However particularly since 2016, they caught
power to have an impact on the global economy. In 2018 trade wars have begun with the
influence of M. Donald Trump, president of the USA. Despite that Trump factor appears in
front line in the trade wars, non-personal concrete and structural reasons lie beneath the
USA’s economic policy choices. Trade wars are not only related to customs tariffs but they
reflect strategical and geopolitical rivalries among big powers that may catch military
conflictual dimensions. The main geopolitical concern of the USA is to lose its position as
hegemonic power against China which highly invests on Belt and Road Project. Because this
project which provides 3 trillion dollars of infrastructure investments, is mainly an initiative
to build up a Eurasian trade road excluding the USA. In the trade war, basing on the idea of
wearing out its rival, USA’s executive aims to bring Chine, Russia, Iran and also its
traditional allies such as EU, Canada, Mexico and turkey into its line. Recent events
influenced also international organizations, agreements and institutions. USA’s initiatives
made TTIP and TPP idle, made NAFTA re-negotiated, caused the USA’s withdrawal from
the nuclear deal with Iran and brought an impasse in the judiciary branch of the WTO.
Meanwhile, countries supporting free trade continue their efforts for economic diplomacy.
Negotiations for the WTO reforming process still continue, BRICS countries published a
declaration condemning protectionism and EU and Japan signed a free trade agreement.
Middle sized countries such as Turkey are in search of developing their export markets and
establishing new connections. In this context, the summit which will be held in Istanbul
among Turkey, Russia, Germany and France on 7th September 2018 seems important.
Initiatives of this kind show a centrifugal tendency – although limited – in global political
and economic environment. In the first part of the paper, outlines of global environment and
risks will be examined. In the second chapter, trade wars will be handled on the level of
bilateral commercial relations; developments in the USA-China, USA-Russia, USA-EU,
USA-Iran and USA-Turkey relations will be studied. In the final chapter of the paper,
initiatives from the pro-free trade countries and measures against trade wars will be
discussed.
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Özet
Günümüz dünyasında piyasalarda toplanan bilgi miktarı her geçen gün hızlı bir şekilde
artmaktadır. İşletmelerin büyüklükleri ne olursa olsun kendi yaptığı iş ile ilgili olarak veri
toplaması ve ilgili bilgileri kullanması için gerekli olan altyapıyı oluşturmaları
gerekmektedir. Sadece bu bilgiyi toplamak işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinde yeterli
olmamakta, verinin korunması ve kullanımına ilişkinde doğru ve kendi amaçlarına uygun
stratejileri belirlemeleri rekabetçi olabilmeleri açısından önem kazanmaktadır. Teknolojinin
ilerlemesiyle işletmelerin ürettikleri bilgilerin hızla artması beraberinde bazı maliyetlerinde
artışına neden olmuş işletmeler söz konusu verilerini geleneksel araç ve yöntemler ile
işleyemez hale gelmiştir. Böylece çok yüksek hacime sahip olan veri bütünleri için kullanılan
big data (büyük veri) kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmenin küçük yada büyük hacimli olması
büyük verinin kullanılma düzeyi ile paralel olmamakta olup, tüm işletmeler ilgili veri
tabanını kullanarak ürünlerini geliştirebilir, işlerini büyütebilir, yeni strateji ve planlamalar
yapabilir. Büyük veri analizleri rekabet, büyüme ve verimliliğin sağlanması gibi genel
amaçları ışığında sağlık, savunma, bankacılık, internet, sosyal medya, eğitim (akademik),
pazarlama, muhasebe ve finans gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Finans ve muhasebe
hizmetlerinde büyük veri kullanımı ile alım satım fırsatları belirlenmekte, yatırım karlılık
analizleri yapılmakta, denetim süreci şekillendirilmekte, uzun vadeli maliyet ve bütçe
hedefleri saptanmaktadır. Böylece çok fazla veri depolanan ve analiz edilen alanlarda daha
doğru sonuçlara ulaşılabilmektedir. İşletmeler böylece uygun teknoloji kullanımı ile eskisine
göre daha fazla maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken, geleceğe dönük doğru yatırım bütçe
kararları alabilmektedir. Dolayısıyla büyük verinin muhasebe uygulamalarına önemli
katkılar sağladığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada öncelikle büyük verinin önemi ve
muhasebe ye sağladığı katkılar hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında ise, işletmelerin büyük
veri kavramını bilme ve farkında olma düzeyleri, büyük veri uygulamalarını işletme
faaliyetlerinde kullanıp kullanmadıkları ve eğilimleri, konu ile ilgili eğitim alıp almadıkları
ve benzeri tespitler işletmelere yapılan anket çalışması ve analizler ile ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde işletmeler, genel olarak big data
(büyük veri) ye ilişkin farkındalıklarının olmadığını ve kavramı ilk defa duyduklarını
belirtmişlerdir. İşletmelerin yine büyük bir çoğunluğunun büyük veri uygulamalarına ilişkin
olarak eğitim ve benzeri faaliyetleri yapmadıkları ayrıca işletmelerin söz konusu büyük veri
uygulamalarına ilişkin programlardan faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın bir
başka bulgusuda büyük veri uygulamalarının sürdürülmesine yönelik olarak işletmelerin
yeterli insan kaynağına sahip olmadığı ve geleceğe yönelik stratejilerinin bulunmadığıdır.
Sonuç olarak 10-15 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söylenebilecek olan bu kavramın
işletmeler tarafından henüz farkındalığı oluşmamış olmakla birlikte geleceğe yönelik olarak
ilgilerinin olduğu söylebilir. Bu süreç işletmelerin yeni teknolojileri daha fazla kullanması ve
gerekli altyapıyı sağlamaları ile hızlanma eğilimine girecektir.
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Abstract
In today's world, the amount of information gathered on the market is rapidly increasing day
by day. Regardless of their size, enterprises need to create the necessary infrastructure to
collect the data and use information related with their business activities. Only this
information is not enough to maintain the activities of the enterprises, but it is also important
with respect the protection and use of the data in terms of determining the correct and suitable
strategies for their own purposes and being competitive. With the progress of technology, the
rapid increase in the information produced by the enterprises has caused the increase of some
costs and the enterprises have become unable to process these data with traditional tools and
methods. Thus, the concept of big data, which is used for very high data volumes, has
emerged. If enterprises are small or big in size is not parallel with the level of use of the big
data, and all the enterprises can develop their products, enlarge their business activities, make
new strategies and plans by using the related database. In the light of their general objectives
such as competition, growth and productivity; big data analyzes are used in many areas such
as health, defense, banking, internet, social media, education (academic), marketing,
accounting and finance. Through the use of big data in finance and accounting services,
trading opportunities are determined, investment profitability analysis is carried out, audit
process is shaped, long term cost and budget targets are determined. Thus, more accurate
results can be achieved in areas where big data is stored and analyzed. Enterprises can thus
make the right investment budget decisions for the future, while using appropriate technology
and saving more time and money. Therefore, it is possible to say that big data provides
important contributions to accounting applications. In this study, firstly the information is
presented about the importance of big data and the contributions of big data on accounting.
Later on, with the survey study and analyzes, it is tried to reveal some research results about
the level of knowledge and awareness of big data concepts, whether big data applications are
used in business activities and trends, whether they have received training on the subject, and
other similar determinations. When the findings of the research are evaluated; it has been
seen that enterprises have no awareness of the big data and they have heard this concept for
the first time. It has also been found that a large majority of enterprises do not conduct
training and similar activities related to big data applications and enterprises do not benefit
from such programs respecting big data applications. Another finding of the study is that
enterprises do not have sufficient human resources and there are no future strategies to sustain
big data applications. As a result; although there is no awareness of the enterprises about this
concept which has a 10-15 years history, it can be said that the enterprises are interested in
this concept for the future. This process will tend to accelerate as enterprises use more new
technologies and form necessary infrastructure.
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Özet
Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyüme için doğal kaynakların daha etkin kullanımı
giderek önem kazanmaktadır. Çevresel risklerin artması ve ekolojik tahribatın sonucu olarak
iklim değişikliği ve küresel ısınma, yenilenebilir kaynakların kullanımını zaruri hale
getirmektedir. Yeşil Ekonomi, dünya çapında tüm ekonomik işlemlerin çevresel duyarlılık
ile yeniden tasarlanması ve buna yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar
üretilmesini temsil eden bir kavramdır. Bu çalışmada yeşil ekonomi ve yenilenebilir
kaynaklar bakımından genel bir değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’nin küresel enerji
jeopolitiğindeki konumu ve sürdürülebilir büyüme için yenilenebilir enerji kaynaklarına
geçiş stratejileri ele alınmıştır. Bütünleşik kaynak planlaması ve uygulanan politikalar
irdelenerek genel bir politika önerisi çerçevesi ortaya konulmuştur.
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Abstract
Today, more effective using natural resources more effectively is gaining importance for
sustainable economic growth. As a result of increasing environmental risks and ecological
destruction, Climate change and global warming make the use of renewable resources
essential. The Green Economy is a concept representing the worldwide redesign of all
economic transactions with environmental sensitivity and the production of policies at
national and international level.In this study, a general evaluation was made in terms of green
economy and renewable resources. Turkey's geopolitical position in the global energy and
transition to renewable energy sources for sustainable growth strategy is discussed.
Integrated resource planning and applied policies are examined and a general policy proposal
framework is put forward.
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Abstract
Innovation is essential action for any organization to compete and continue to be successful
in their market. Since software industry continuously change and improve second by second,
innovation is even more crucial for this sector. It is no longer enough to have knowledge
about innovation and its advantages; companies also need to know the factors affecting
innovation to see the big picture. If companies know factors that foster and impede
innovation, they would manage their innovation activities more effectively. Therefore, being
aware of factors that affect innovation is of high importance to companies. In this work, the
aim is to identify factors affecting innovation in software companies through applying a
systematic research design. First, literature is reviewed systematically and factors that affect
innovation not only for software companies but also for other industries are listed. Interviews
are conducted with academics, who are expert in innovation field, to evaluate and categorize
factors that are related with innovation in software companies. To ensure the reliability of
determined factors, additional interviews are conducted in the field with software company
founders and directors. Through literature reviews and interviews with key informants, 34
factors are identified and grouped under seven main headings as following Organizational,
Environmental, Customer-driven, Market-based, Financial and Administrative Support,
Financial and Administrative Expense, Employee-driven Factors. The study shows that there
are various factors which affect innovation actions and processes of software companies.
While main factors are similar per company, sub-factors and effects of these factors differ
from one to another. With the findings of the research, software companies may gain insights
and have a command of their innovation strategies and what affect their strategies in which
way. As a future research direction, the scope of the study could be extended with
investigating the direction and weights of the factors that affect innovation in this sector.
Interactions between factors affecting innovation can also be explored in future researches.
Keywords: Innovation Management, Factors Affecting Innovation, Software Companies
JEL Codes: O31, O32
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Abstract
Innovation is essential action for any organization to compete and continue to be successful
in their market. Since software industry continuously change and improve second by second,
innovation is even more crucial for this sector. It is no longer enough to have knowledge
about innovation and its advantages; companies also need to know the factors affecting
innovation to see the big picture. If companies know factors that foster and impede
innovation, they would manage their innovation activities more effectively. Therefore, being
aware of factors that affect innovation is of high importance to companies. In this work, the
aim is to identify factors affecting innovation in software companies through applying a
systematic research design. First, literature is reviewed systematically and factors that affect
innovation not only for software companies but also for other industries are listed. Interviews
are conducted with academics, who are expert in innovation field, to evaluate and categorize
factors that are related with innovation in software companies. To ensure the reliability of
determined factors, additional interviews are conducted in the field with software company
founders and directors. Through literature reviews and interviews with key informants, 34
factors are identified and grouped under seven main headings as following Organizational,
Environmental, Customer-driven, Market-based, Financial and Administrative Support,
Financial and Administrative Expense, Employee-driven Factors. The study shows that there
are various factors which affect innovation actions and processes of software companies.
While main factors are similar per company, sub-factors and effects of these factors differ
from one to another. With the findings of the research, software companies may gain insights
and have a command of their innovation strategies and what affect their strategies in which
way. As a future research direction, the scope of the study could be extended with
investigating the direction and weights of the factors that affect innovation in this sector.
Interactions between factors affecting innovation can also be explored in future researches.
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Abstract
Today, social, economic and technological possibilities are emerging in a dynamic business
environment. Particularly, recent technological advances have affected the World in many
ways such as changing business models, increasing innovation activities, rapid change in
consumers' preferences and decreasing product life cycles. Under these circumstances, if
companies can bring the right new products to market quickly, they can sustain in their
market and gain competitive advantage. Companies face many uncertainties and risks when
bringing new product ideas to the market. They should produce multiple product ideas among
which they choose the most promising one. By this way, they can reduce uncertainties and
prevent potential risks to some extent. New product idea selection is an important and
difficult step of the innovation process in the software sector, which is one of the rapidly
developing sectors. The aim of this study is to determine the factors affecting the choice of
new product ideas in software companies. For this purpose, the literature has been
systematically reviewed. Then, a list of factors affecting new product idea selection process
was generated and revised based on the feedback obtained from academic experts in the field.
In order to confirm the validity of the revised list of factors in terms of practitioners,
interviews were conducted with key informants at senior manager level in software
companies. As a result of the literature research, academic feedback and company interviews,
10 main factors that affect the idea selection process of new products were determined,
namely, technical competence, market/marketing analysis, financial management,
organizational structure, firm strategy, industrial environment, competitive and similarity
analysis, customer analysis, expert appraisal, process management. Also, 70 sub-factors of
the main factors were determined. By considering the identified factors in this study, software
companies can make a more comprehensive assessment of their new product ideas without
overlooking various key issues. Identifying the importance levels of these factors may be a
future research avenue.
Keywords: New Product Development, Idea Selection, Software Sector
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2

123

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Yazılım Sektöründe Yeni Ürün Fikri Seçimi
Adil Baykasoğlu1 Burcu FELEKOĞLU2 Hale BAŞLI3
1

Dokuz Eylul University, Department of Industrial Engineering, Turkey
Dokuz Eylul University, Department of Industrial Engineering, Turkey
3
Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey
1
adil.baykasoglu@deu.edu.tr 2burcu.felekoglu@deu.edu.tr 3halebasli@gmail.com
Abstract
Today, social, economic and technological possibilities are emerging in a dynamic business
environment. Particularly, recent technological advances have affected the World in many
ways such as changing business models, increasing innovation activities, rapid change in
consumers' preferences and decreasing product life cycles. Under these circumstances, if
companies can bring the right new products to market quickly, they can sustain in their
market and gain competitive advantage. Companies face many uncertainties and risks when
bringing new product ideas to the market. They should produce multiple product ideas among
which they choose the most promising one. By this way, they can reduce uncertainties and
prevent potential risks to some extent. New product idea selection is an important and
difficult step of the innovation process in the software sector, which is one of the rapidly
developing sectors. The aim of this study is to determine the factors affecting the choice of
new product ideas in software companies. For this purpose, the literature has been
systematically reviewed. Then, a list of factors affecting new product idea selection process
was generated and revised based on the feedback obtained from academic experts in the field.
In order to confirm the validity of the revised list of factors in terms of practitioners,
interviews were conducted with key informants at senior manager level in software
companies. As a result of the literature research, academic feedback and company interviews,
10 main factors that affect the idea selection process of new products were determined,
namely, technical competence, market/marketing analysis, financial management,
organizational structure, firm strategy, industrial environment, competitive and similarity
analysis, customer analysis, expert appraisal, process management. Also, 70 sub-factors of
the main factors were determined. By considering the identified factors in this study, software
companies can make a more comprehensive assessment of their new product ideas without
overlooking various key issues. Identifying the importance levels of these factors may be a
future research avenue.
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Özet
20.yy başlarında işletmelerde teknolojik gelişmelerin ve bilgisayar kullanımının artması ve
yaygınlaşması sonucu veri işleme ve bilgi üretimi sürecinde işlemler hız kazanmış, veriler
kısa sürede üretilir hale gelmiştir. Bilgi işlem sistemlerinin hızı, kalite, maliyet gibi
sürdürülebilir rekabet unsurları müşteri beklentilerinin değişmesine yol açarken; dünyada
yaratıcı yıkım olarak nitelendirilen elektronik dönüşüm sürecinin başlamasına da zemin
hazırlamıştır. Elektronik dönüşüm süreciyle yeni bir boyut kazanan geleneksel işletmeler
yerini bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinin entegre olarak çalıştığı; zaman ve yer sınırı
tanımayan elektronik işletmelere ve uygulamalarına bırakmaya başlamıştır. Elektronik
dönüşüm, bir kurumun kültürünü, iş yapısı ve süreçlerini, organizasyon yapısını bütünüyle
değiştirmeyi amaçlayan ve istenildiği takdirde elektronik ortamda ibraz edebilen bilişim ve
iletişim teknolojileri odaklı bir sistemdir. Elektronik dönüşüm ve dünyada yarattığı etki
bugün birçok elektronik kavramı günümüze taşımıştır. Elektronik dönüşüm süreciyle;
elektronik işletme, elektronik veri değişimi, elektronik ticaret, elektronik muhasebe,
elektronik belge, elektronik kayıt, elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv,
elektronik denetim gibi kavramlar ortaya çıkarak işletme dünyasına yeni bir nitelik
kazandırmıştır. Muhasebedeki verilerin manyetik ortamlarda işlenebilmesi, saklanabilmesi,
iletilebilmesi gibi nedenlerle muhasebe uygulamalarının elektronik ortamda uygulama alanı
bulması sonucu elektronik belge, elektronik fatura, elektronik kayıt, elektronik defter,
elektronik arşiv ve benzeri elektronik uygulamalar uygulamada hızla yerini almaya
başlamıştır. Özellikle elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları dijitalleşme süreci,
bilgi ve iletişim teknolojileri etkisiyle uygulamada kullanımı hız kazanan elektronik
dönüşüm uygulamaları kapsamındadır. Dünya ekonomisi aktörleri arasında entegrasyonun
sağlanması gerekliliği, yüksek operasyonel maliyetler, manuel fatura oluşturma, gönderme
ve alma sırasında yaşanan sorunlar ve bütün işletmelerin elektronik fatura sistemine dahil
olmasıyla doğacak sinerjinin makroekonomiye yansıması sonucu ülke ekonomisinin kazançlı
çıkarılması nedenleri elektronik fatura uygulamasına geçiş sürecini olumlu yönde
etkilemiştir. Elektronik fatura uygulamasına geçen mükelleflerin zamanla elektronik defter
uygulamasına geçişleri de başlamış, kanunlarca tutulması gereken yevmiye ve büyük
defterler manyetik ortamda tutulmaya başlamıştır. İşletmelerde elektronik fatura ve
elektronik defter uygulamaları; kağıt, tasdik, arşivleme ve personel gibi unsurlarda sağladığı
maliyet avantajı ve zaman tasarrufu gibi nedenlerle kullanımlarının muhasebe uygulayıcıları
için yararlı olacağı düşünülmektedir. Muhasebe uygulayıcılarının elektronik fatura ve
elektronik defter kullanım niyetleri konusundaki algılarının anlaşılması ve muhasebe
uygulayıcılarının elektronik dönüşüm ile hayatımıza giren bilgi teknolojisi destekli
uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamalarına yansıyan değişiklikleri benimsemeleri ve
yine bu uygulamaları yapmamalarının önündeki engelleri anlamak; bu çalışmanın asıl
amacını oluşturmaktadır. Teknoloji Kabul Modeli(TKM) ölçeği kullanılarak hazırlanan bir
anketin 177 Muhasebe uygulayıcısına internet ve yüz yüze uygulanmasıyla elde edilen veriler
yardımıyla; E-fatura ve E-defter kullanma bilgi ve algılarına yönelik olarak “Kullanma
Niyeti”, “Kolaylaştırma Koşulları”, “Çaba Beklentileri”, “Sosyal Etki”, “Güven
Beklentileri”, “Davranışsal Tutum” ve “Performans Beklentileri” şeklinde toplam yedi boyut
altında algı ve kullanım niyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Teknoloji Kabul Modeli
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boyutlarından “Performans Beklentileri” boyutu en yüksek skorlu; “Güven Beklentileri”
boyutu en düşük skorlu boyut olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu veriler yardımıyla, bu algı ve
kullanım niyetlerinin bazı gruplayıcı değişkenlere göre grupsal farklılıkların olup olmadığı
da araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Dönüşüm, Elektronik Fatura, Elektronik Defter, Teknoloji
Kabul Modeli
JEL Sınflama Kodları: M10, M40, M41

126

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Examination Of The E-Invoice and E-Ledger Usage
Intentions Of Accounting Practitioners Within The scope Of
Technology Accpetance Model Scale
Merve KIZGIN1
1

, Turkey
mervve.kizgin@gmail.com
Abstract
At the beginning of the 20th century technological developments in enterprises and the
increase and spread of computer usage resulted in speed up of processes in data processing
and information production and data have been produced in a short time. Sustainable
competition factors such as speed, quality and cost of IT systems cause customer expectations
to change; it also prepared the groundwork for the beginning of the electronic transformation
process, which is described as creative destruction in the world. The traditional business,
which has gained a new dimension through the electronic transformation process, is
integrated with information systems and information technologies; to electronic applications
and applications that do not recognize time and space boundaries. Electronic transformation
is a system focused on information and communication technologies that aims to completely
change the structure of an organization, its business structure and processes, and to present it
in electronic form if desired. Electronic transformation and the impact it has created in the
world today have caried many electronic concepts. With the electronic transformation
process; concepts such as electronic business, electronic data exchange, electronic
commerce, electronic accounting, electronic document, electronic record, electronic invoice,
electronic ledger, electronic archive and electronic auditing have emerged and have gained a
new qualification to the business world. Electronic applications such as electronic document,
electronic invoice, electronic record, electronic ledger, electronic archive and similar
electronic applications have begun to take place in practice as a result of the application of
accounting applications in the electronic environment due to the fact that the accounting data
can be processed, stored and transmitted in magnetic media. Especially electronic invoice
and electronic ledger applications are in the extent of electronic transformation applications
which are accelerated to be used in practice with the effect of digitalization process,
information and communication technologies. The reasons for the integration of the world
economy actors, the high operational costs, the problems of sending and receiving manual
invoices, and the fact that all enterprises are included in the electronic invoicing system and
the resultant macroeconomic reflection of the emerging macroeconomic effect are beneficial
for the country economy have influenced the transition process to electronic invoicing
application positively. In time, taxpayers who have passed the electronic invoice application
have started to pass to electronic ledger application. Electronic invoice and electronic ledger
applications in enterprises; paper, certifications, archiving and personnel, it is thought to be
beneficial for the accounting practitioners in terms of cost advantage and time saving.
Understanding the perceptions of accounting practitioners about the intentions of electronic
invoicing and electronic ledger use and accounting practitioners adopting changes in
information technology supported practices, accounting and taxation practices that enter into
life through electronic conversion and understand the obstacles to their non-execution; this
is the main purpose of the study. A questionnaire prepared using the Technology Acceptance
Model (TKM) scale was prepared by using the internet and face to face data provided to the
177 accounting practitioner; E-invoice and E-ledger use information and perceptions were
collected in seven forms as "Usage Intention", "Facilitation Conditions", "Effort
Expectations", "Social Impact", "Trust Expectations", "Behavioral Attitude" and
"Performance Expectations" Understanding the perception and intentions of usage under
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dimension has been tried to be understood. The "Performance Expectations" dimension from
the Technology Acceptance Model dimensions has the highest score; The "Trust
Expectations" dimension is the lowest scored dimension. Additionally, with the help of this
data, it has been investigated whether there were group differences according to some
grouping variables of these perception and intention to use.
Keywords: Elektronik Dönüşüm, Elektronik Fatura, Elektronik Defter, Teknoloji Kabul
Modeli
JEL Codes: M10, M40, M41
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Abstract
Main Objective The main objective of this research is to figure out and analyze the situations
related with making an apology in daily life and making an apology in the business
environment and also to create an apology model, specifically for the workplace. Scope and
Method The sample consists of 91 university students who have taken a social psychology
course in a foundation university in Izmir and also fulfilled the requirement of having their
internships in the business world. A total of 13 questions is asked and 9 of them is open ended
questions. It took approximately 30 minutes for each of the participants to answer the
questions briefly, along with the structured interview technique, throughout the 2017-2018
spring semester (the beginning of February - until the end of May) in empty classrooms where
there is no distractions or rush for the respondents. Excluding the demographic characteristics
such as age, gender, field studying, and experience level at work in years, four questions are
related with apology in daily life; • What are the situations that require an apology in daily
life? • Have you ever apologized for something you have done in your daily life? If yes, what
was it about? • While making an apology to someone, which one do you consider: your
personality, the other person or the situation itself? • Who do you blame when you apologize:
yourself or the outside forces? The other five questions are related with apology at work; •
What are the situations that require an apology in business life? • While making an apology
to someone at work, which expressions or structures can the employees use while apologizing
and establishing relationships? • What can be the most difficult situations while making an
apology at work? • What can be the situations that the apologies are not accepted? • Has
anyone ever apologized to you at the workplace before? If it is yes, what was it for? Main
Findings • A significant number of respondents lacks the awareness of making a full apology
to the other person. • The vast majority of respondents neglect the proper way of apologizing,
explaining the situation in detail, being sincere and making it up to the person. • Due to the
lack of practical communication efforts of the respondents, a full apology to the other side is
the missing part for building successful relationships. • A seven step apology model is
created, specifically for the workplace to help create a positive work environment, and
establish strong relationships between colleagues. Headings of the steps are as follows: 1.
Taking the responsibility of the situation. 2. I damaged your trust when I did this. 3. I am
sorry and I apologize for what I did. 4. Non-verbal cues are important when there is a full
apology. 5. I promise this will never happen again. 6. How can I make it up to you? 7. Follow
through. • The findings of this research can enlighten the future studies related with apology
in daily life and at work.
Keywords: Apology at work, make an apology, apologizing in daily life
JEL Codes: M1, M54, D23
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Abstract
Amaç Araştırmanın temel amacı, iş hayatında ve günlük hayatta özür dileme ile ilgili
durumları inceleyip analiz etmektir ve özellikle işyeri için bir özür dileme modeli
yaratmaktır. Kapsam ve Yöntem Örneklem, İzmir'de bulunan bir vakıf üniversitesinde sosyal
psikoloji dersi almış olan ve aynı zamanda iş hayatında staj gerekliliklerini yerine getirmiş
91 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara dokuzu açık uçlu olmak üzere
toplam 13 soru sorulmuştur. Her bir katılımcı yaklaşık 30 dakika süren görüşmeler sonunda
yanıtlarını belirtmişlerdir. Yapılandırılmış mülakat tekniğiyle beraber gerçekleşen
mülakatlar 2017-2018 bahar döneminde (Şubat ayından Mayıs ayı sonuna kadar) ve
katılımcıların rahat bir ortamda cevaplayacakları boş sınıflarda yapılmıştır. Yaş, cinsiyet,
bölüm ve iş tecrübesi gibi demografik özellikler haricinde, günlük hayatta özür dileme ilgili
dört soru sorulmuştur; •Günlük hayatta hangi durumlar özür dilemeyi gerektirir? •Günlük
hayatınızda bir şey için hiç özür dilediniz mi? Evet ise ne içindi? •Birine özür dilerken
hangisini dikkate alırsınız? Kişiliğiniz, diğer kişi ya da durumun kendisi? •Özür dilediğinizde
kimi suçlarsınız? Kendinizi mi yoksa dış güçleri mi? Diğer beş soru iş hayatında özür dileme
ile ilgilidir; •İş hayatında hangi durumlar özür dilemeyi gerektirir? •Çalışanlar iş yerinde
birine özür dilerken ve ilişki kurarken hangi yapıları kullanabilirler? •İşte özür dilerken en
zor durumlar hangileri olabilir? •Özrün kabul edilemeyeceği durumlar hangileridir? •Daha
önce işte biri sizden özür diledi mi? Evet ise ne içindi? Temel Bulgular •Önemli sayıda
katılımcının diğer kişiye tam olarak özür dilemedeki farkındalıkları eksiktir. •Önemli bir
çoğunluk uygun bir şekilde özür dilemeyi, detaylı bir şekilde durumu açıklamayı, içten
olmayı ve durumu telafi etmeyi ihmal etmektedir. •Katılımcıların iletişimlerindeki
eksikliklerine bağlı olarak, diğer tarafa tam anlamıyla özür dileme yeterli değildir. •Çalışanlar
arasında güçlü ilişkiler kurmak ve pozitif bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olmak için,
özellikle iş yeri için yedi aşamalı bir özür modeli yaratılmıştır. Aşamaların başlıkları şöyledir;
1. Durumun sorumluluğunu almak. 2. Bunu yaparken güvenini zedeledim. 3. Üzgünüm ve
bunu yaptığım için özür dilerim. 4. Tam olarak özür dilerken sözsüz işaretlerin önemi. 5. Söz
veriyorum. Bu durum bir daha olmayacak. 6. Bu durumu nasıl telafi edebilirim? 7. İşi takip
etmek, işin sonunu getirmek. •Araştırma sonuçları işte ve günlük hayatta özür dileme ile ilgili
gelecek araştırmaları aydınlatabilir.
Keywords: Apology at work, make an apology, apologizing in daily life
JEL Codes: M1, M54, D23
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Abstract
Bulunduğumuz yüzyılda gelişmekte olan teknoloji, insanlık tarihinin yakından ilgilendiği
”İktisat” olgusunu şimdiye kadar ele almadığı şekilde değiştirmeye başlamıştır. Bu
değişimler henüz en küçük tüketici olan bireyi etkilememekle birlikte, bu değişimlerin ileriki
dönemlerde global anlamda çok büyük farklılıklar yaratacağı gerçeği göz önünde
tutulmalıdır. 2009 yılında Satoshi Nakamoto adında kişi veya kişiler tarafından ilk kripto
para sistemi olan Bitcoin kuruldu. Bu sistemin oluşturduğu para biriminin gerçek hayatta bir
karşılığı olmaması, günümüze kadar kullanılmakta olan nakit para sistemini derinden sarstı.
Bitcoin, bir değerin para birimi olabilmesi için gerekli olan: 1- Değer saklayabilme, 2- Değiş
tokuşa aracılık edebilme ve 3- Hesaplama birimi olabilme şartlarının hepsini sağlamaktadır.
Ayrıca çeşitli borsalarda işlem gördüğü için reel paraya dönüştürülebilme özelliği de
mevcuttur. Mayıs 2018 verilerine göre Bitcoin piyasasının toplam değeri 129.080,00
Amerikan Dolarıdır. Tamamen sanal ortamda üretilip, aracılık fonksiyonu sağlayabilen bir
finansal değerin tüm dünyada bu kadar kısa sürede yaygınlaşıp ünlenmesi çeşitli alanlardan
tepki toplamaktadır. Bazı araştırmacılara göre Bitcoin spekülatif bir balon görevini
üstlenmiştir ve bu balon görevini tamamladığında hızla ortaya çıktığı gibi hızla
kaybolacaktır. Öteki taraftan bu sistem teknolojinin önemli nimetlerinden sayılmış ve
gelecekte her bireyin tüm işlemlerini gerçekleştireceği bir para sistemi olarak tanımlanmıştır.
Bitcoin’in çıkış tarihinden sonra aynı teknolojiyi kullanan çok sayıda kripto para birimleri
türetilmiştir. Sonradan çıkarılan bu kripto paraların tümüne altcoin denmekte ve sayılarının
400’ü aştığı bilinmektedir. Henüz piyasa değerlerinin Bitcoin kadar yüksek olmamasıyla
birlikte piyasa hacimlerinin gün geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. Altcoinlerin Bitcoin
piyasası içerisinde önemli olduğu düşünüldüğü için, dünyada en çok tercih edilen 25 altcoin
içerisinden tercih yapılıp çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada Bitcoin piyasasının diğer
finansal kaynak ve dünyaca ünlü borsalarıyla arasındaki korelasyonu incelenmiş ve bu
araçların, Bitcoin piyasasıyla uzun dönemde dengeye gelme durumları Engle Granger testi
ile test edilmiştir. Bu çalışma sonrasında ele alınan konu yapay sinir ağlarıyla genişletilerek
yazılacak tez çalışması için temel oluşturacaktır.
Keywords: Dijital Para, Zaman Serisi, Korelasyon, Finansal Ekonometri
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Abstract
The century that we live has started to change the phenomenon of “Economics”. The changes
don’t effect smallest consumer yet but at the same time it should be borne in mind that these
changes will create huge differences in the global sense in the future. In 2009 Satoshi
Nakamoto, a person or a group of people, create the first crypto money system which has
name as Bitcoin. The creation of this system shocked the cash system used up to now because
of not having counterpart in real life. Bitcoin provides necessities of being a currency which
are 1- Be a store value, 2- Be mediate exchange and 3- all of the conditions of being a unit
of calculation. Furthermore, Bitcoin can be valued at stock exchanges so it has attribute that
could be changed to a real currency. Data of May 2018 shows that Bitcoin’s market
capitalization is 129.080,00 American Dollar. The fact that a financial value that can be
produced completely in virtual environment and can provide intermediation function spreads
in such a short time all over the world is gathering reaction from various fields. For some
economists, Bitcoin undertake a task about being a speculative asset and when the task is
ended, it will be disappeared like it had appeared suddenly. On the other hand, others think
that this system is a valuable technology. Also they identify Bitcoin as the future money
system that every person will transaction. After the date of Bitcoin’s released, lots of crypto
money has started to be created which are using the same technology. These crypto moneys
are named as altcoin and it is known that their quantities passed over 400. For now, their
market capitalizaitions are not high as Bitcoin’s but it is observed that market volumes are
increasing day by day. Because altcoins are thought to be important within the Bitcoin
market, they have been selected from the 25 most preferred altcoins in the world for this
work. In this study, the correlation between Bitcoin markets and other financial assets and
the most famous stock exchanges has examined. To find out long term stabilization of these
assets with the Bitcoin market has been tested with the Engle Granger test. It is aimed that
this study will be expanded with neural network will be the essential for the thesis work that
will continue after this study.
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Özet
İşletmeye ait gizli bilgiler, ticari sırlar, gizli üretim bilgileri kısaca “gizli know-how”, rakipler
arasındaki en önemli rekabet faktörlerinden biridir. Aynı zamanda işletmelerin en önemli mal
varlığı unsurları içinde yer aldığı için büyük ekonomik değere sahiptir ve çok çeşitli
saldırılara ve ihlallere maruz kalır. Ticari sırların ya da daha genel ifadeyle gizli know-how
un saldırılara karşı korunması önemli ve zorunlu fakat bunun sağlanması bir o kadar zordur.
Açıkça söylemek mümkündür ki, Avrupa ülkelerinde gerek “ticari sır-gizli know-how”
kavramlarının tanımı gerek “ticari sırların saldırılara karşı korunması” konularında ortak
çözüm yolları, ortak hükümler ya da düzenlemeler mevcut değildir. Söz konusu eksikliğin
giderilmesi, Avrupa Birliği’nde ticari sırların korunmasının üye devletler bakımından ortakmüşterek hale getirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu Strateji 2020 programı çerçevesinde
ticari sırların korunmasını uyumlu hale getirme-yeknesaklaştırma hedefi doğrultusunda
çalışmalar yürütmüştür, Sonuç olarak Avrupa Parlamentosu tarafından bu konuda ilk kez bir
Direktif çıkarılmış, Nisan 2016’da kabul edilen Direktif, 5 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Üye devletlere ise söz konusu Direktifin iç hukuklara aktarılması diğer bir ifadeyle
iç hukukun Direktife uyumlu hale getirilmesi için iki yıllık süre tanınmıştır. Direktif çok
önemli bazı yenilikler içermektedir. Çalışmamızın konusunu uygulamada AB Know-How
Direktifi olarak da adlandırılan “Gizli know-How un ve gizli bilgilerin (ticari sırların) hukuka
aykırı biçimde elde edilme, kullanılma ve ifşa edilmeye karşı korunması” hakkındaki AB
Direktifi oluşturmaktadır. Kısaca oluşum hikayesi ve Direktifin çıkarılmasına yol açan ana
sebepler üzerinde durulduktan sonra, korumanın kapsamının belirlenebilmesi için benzer
kavramlarla karşılaştırılarak “ticari sır” kavramı Direktif uyarınca açıklığa kavuşturulacak;
ardından sırların korunması bakımından Direktifin 3. ila 5. maddelerinde düzenlenen hukuka
uygun fiiller (ticari sırların hukuka uygun elde edilme, kullanılma ve ifşası) ve hukuka aykırı
filler (ticari sırların hukuka aykırı elde edilme, kullanılma ve ifşası) ile istisnaların
düzenlendiği hükümler yorumlanıp incelenecektir. Bu çerçevede uygulamada önem taşıyan
ve bazı tartışmalara neden olan “reverse engineering” (tersine mühendislik) ve “whistle
blowing” uygulamalarının Direktif kapsamında ticari sırların korunması bakımından nasıl
değerlendirildiği de ele alınacaktır. Direktifin getirdiği yeniliklerden biri de 9.maddesinde
ticari sırların bir yargılama sırasında korunmasına hizmet eden usul hukuku (yargılama
hukuku) anlamında alınacak tedbirlere yer vermiş olmasıdır. Ticari sırların saldırıya
uğraması nedeniyle açılan davalarda Mahkemelerdeki yargılama sırasında sırların aleni hale
gelerek sır sahibinin daha fazla zarara uğramasına engel olmak ve gizliliğin korunması
amacıyla alınacak tedbirler düzenlenmiştir. Sonuç olarak Yönerge ticari sırların-know-how
un korunması ile özellikle sınır ötesi know-how transferini, ülkeler arası know-how
değişimini teşvik etmekte, yeniliği ve ticari sırlara sahip olmaktan kaynaklanan rekabet
avantajını korumayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Know-how, ticari sırlar, yenilik, Avrupa Birliği, direktif
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Abstract
One of the most important rivalry factor is secret informations, trade secrets and secret
production knowledges which belongs to the establishment briefly "undisclosed know-how."
Because of they are most important asset of establishments, they have high economic value
and be subjected to various assaults and violations. Protect against attacks trade secrets or
undisclosed know-how as general expression is important and obligatory but yet it is difficult
to ensure that. In European countries, it is possible to speak out that there is no common
solutions, provisions or any arrangement about either definition terms of trade secret
"undisclosed know how" or protection of trade secrets against attacks. In order to combined
protection of trade secrets by the member states of Union European and make up the
deficiency of subject there has been performed a work for sync up and in line with uniform
protection of trade secrets as a part of European Commission Strategy Programme 2020. As
a result, The European Parliament has been drawn out a Directive for the first time. The
Directive which has been accepted on April 2016 and has been determined on 5th July 2016.
There has been granted two years extension of time to the member states for transposition
The Directive in other saying for synchronize The Directive with domestic law. The Directive
contains many important innovations. Subject of our work is the protection of undisclosed
know-how and business informations (trade secrets) against their unlawful acquisition, use
and disclosure namely in practice The Know-How Directive of EU. Briefly, after the
development and lead to dwell on main reasons of The Directive, "trade secrets" term will
elucidate after comparing with same terms for determine the protection scope in according
to Directive; then in regard to protection of secrets lawful legal acts (lawful acquisition, use
and disclosure of trade secrets) and unlawful acts (unlawful acquisition, use and disclosure
of trade secrets) will construe and examine with exceptions which has been put in order with
the articles 3 and 5 of Directive. In this context, evaluation method of "reverse engineering"
and "whistle blowing" practises which are very important efficaciously and controversial also
will come up within Directive about on the protection of trade secrets. A handed novelty of
Directive is article 9 which includes actions to be taken serve the purpose of protection of
trade secrets during the assize in the meaning of procedural law (administrative jurisdiction).
Due to lawsuits brought against protection of trade secrets from attacks, there has been made
arrangements about measures to avoid further damages in the purpose of the possessor and
information privacy because of disclosed secrets during the hearing. As a result, the purpose
of Directive is protecting know-how (trade secrets) especially cross border transfer knowhow, encourages transnational know-how variation, aims to protect the innovation and
prevents the competitive advantage arising from having trade secrets.
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Özet
Vatandaş Bütçesi ve Vatandaş Odaklı Bütçenin Kavramsal Çerçevesi Vatandaş bütçesi, ülke
vatandaşlarının bütçe kanununu daha iyi anlayabilmesi ve yorum yapabilmesi için
hükümetler tarafından her yıl yayınlanması gereken rehberdir. Vatandaş bütçe, yıllık
bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özeti olarak ifade edilebilir. Cari yılda yapılacak
harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Söz
konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulmasını hedeflenmektedir. Ayrıca,
uygulanacak mali politikaların sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, mali
yönetimin temel ilkelerinden olan mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması
bakımından büyük önem taşır. Hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin
oluşturulmasında kullanılan makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi
sektörlere neden ödenek tahsis edildiği ve vergi gelirlerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
Vatandaş bütçesi uygulanması ile yoksul kesimin ülkelerine olan bağlılıkları artar. Hak ve
sorumluluklarını öğrenen vatandaşlar bilinçlenmektedir. Sosyal adaleti de olumlu
etkilemektedir. Vatandaş bütçesi içerik olarak giriş, ekonomik durum, ekonomik amaçlar,
fonksiyonel kamu harcamaları, mali yönetim ve ekonomik tahmin bölümlerinden
oluşmaktadır. Vatandaş bütçesi; vatandaşların bütçe sürecini anlayabilmesi, katkı sağlaması
ve gerektiğinde eleştirebilmesi amacıyla yıllık bütçe ile aynı dönemde yayınlanmalıdır.
Katılımcı bütçe süreci ile beraber hareket edilerek sivil toplum kuruluşları ile bütçe sürecine
katılım sağlanabilir. Vatandaş odaklı bütçeleme ise vatandaşların sosyal faydası, kurumsal
yapıda gelişimi olumlu etkilerken bütçe sürecinin aşamalarında vatandaşların katılımını
sağlayıp, bu süreçlerde daha etkin olmasını amaçlamaktadır. Vatandaş odaklı bütçeleme
sistemi, hem katılımcı bütçe hem de performans bütçe sistemleri kapsamında bulunduğundan
vatandaş odaklı performans bütçe olarak da ifade edilebilir. Bu bütçeleme sisteminde mali
hesap verilebilirlik ve kaynak dağılımında etkinlik ile ekonomi politikası amaçlarına olumlu
etki edilmektedir. Bu bütçeleme sisteminde teknolojik gelişme önemli bir unsurdur.
Teknoloji gelişimiyle beraber iletişim imkânları da artmıştır. Böylece vatandaşlar taleplerini
kamu yönetimi ile daha rahat paylaşabilir. Vatandaşların görüşleri ile de bütçede katılımcılık
sağlanabilir. Bunun için vatandaşların anket gibi araştırma yöntemleri ile kamu yönetiminden
beklentileri tespit edilerek kamu yönetiminin hizmet ve politikalarının uygun hale getirilmesi
sağlanabilir. Çalışmamızda vatandaş bütçenin ve vatandaş odaklı bütçenin tanımı, özellikleri,
avantajları gibi unsurları değerlendirilerek kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bütçe, Vatandaş Bütçe, Rehber
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Abstract
Conceptual Framework of Citizen Budget and Citizen-Focused Budget Citizens' budget is a
guide that must be published each year by governments so that citizens of the country can
better understand and comment on the budget law. The citizen budget can be expressed as an
easy and understandable summary of the annual budget. It contains the expenditures to be
made in the current year and basic information on how these expenditures will be met. It is
aimed to present this information in a compact manner to the public. In addition, the
disclosure of the financial policies to be implemented to the public in a simple and
understandable manner is of great importance in ensuring financial transparency and
accountability, which are the basic principles of financial management. Prepared Citizen
Budget Guide; macroeconomic assumptions used in the formation of the budget, distribution
of budget expenditures, which sectors are allocated to which sectors, and information on tax
revenues. Citizenship increases the commitment of the poor to their countries. Citizens who
learn their rights and responsibilities are becoming conscious. It also affects social justice
positively. Citizens' budget consists of introduction, economic situation, economic
objectives, functional public expenditure, financial management and economic forecasting.
Citizens' budget; should be published in the same period as the annual budget so that citizens
can understand the budget process, contribute and criticize it if necessary. By participating
with the participatory budget process, participation to civil society organizations and the
budget process can be achieved. Citizen-focused budgeting aims to improve citizen's social
benefit and institutional structure, while ensuring the participation of citizens in the budget
process and making them more effective in these processes. Citizen-focused budgeting can
also be referred to as a citizen-focused performance budget, as it is within the context of both
participatory budgeting and performance budgeting systems. In this budgeting system,
financial accountability and effectiveness in resource allocation are positively impacted by
economic policy objectives. Technological development in this budgeting system is an
important factor. With the development of technology, communication opportunities have
also increased. Thus, citizens can share their demands more easily with the public
administration. Participation in the budget can be achieved through the views of citizens. For
this, it can be ensured that the services and policies of the public administration are made
suitable by determining the expectations from the public administration through the research
methods such as the questionnaire of the citizens. We will try to draw a conceptual framework
by evaluating elements such as the definition of the citizen budget and the citizen focused
budget, their characteristics and advantages.
Keywords: Bütçe, Vatandaş Bütçe, Rehber
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Résumé
Le renforcement de l’intégration au marché mondial est reconnu comme une source de gain
de productivité pour les économies. Ceci se manifeste entre autre par l’accroissement des
exportations en direction du reste du monde. Cependant, exporter n’est pas suffisant mais la
nature du bien exporté est d’une plus grande importance. Les faits stylisés montrent que les
pays en développement ayant réussi à exporter des produits similaires à ceux exportés par les
pays développés réalisent des performances en terme de croissance économique. Ainsi de
l’importance du niveau du volume des exportations, les recherches affichent progressivement
un intérêt à la diversité et au niveau de qualité des produits exportés. Compte tenu de la non
linéarité de la distribution des gains dans la chaine des valeurs globales (CVG), se spécialiser
au début de la chaine peut s’avérer insuffisant, voire même inhibant pour les pays visant à
rehausser le niveau de revenu par tête et pour atteindre un développement durable. Cette
problématique trouve toute sa pertinence dans les Pays les Moins Avancés (PMA) qui
comptent principalement sur les produits de base et les matières premières dans leur
processus d’exportation. Cette étude se donne pour but d’étudier les facteurs explicatifs de la
sophistication des exportations dans les pays de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En effet une bonne partie des pays constituant cette zone
font partie des pays à revenu par tête les plus faible, et qui depuis peu promeuvent des
programmes de diversification et d’amélioration du niveau des produits qu’ils exportent, dans
le but de passer du statut de pays exportateurs de matières première à ceux exportateurs de
produits manufacturés. Par ailleurs compte tenu de la faiblesse de l’épargne dans ces pays,
les mesures d’attraction des Investissements Directs Etrangers (IDE) sont également promues
en vue de stimuler l’investissement et éventuellement acquérir le savoir-faire étranger. Le
présent travail étudiera les facteurs qui contribuent à la sophistication des exportations dans
les pays de la zone CEDEAO tout en mettant donc en relief le rôle des IDE dans ce processus.
Méthodologie: Une analyse statistique ainsi qu’une estimation économétrique en données de
panel sera réalisée. Les éventuelles problèmes d’endogeneité seront prises en compte.
S’inspirant de la littérature et des spécificités des pays étudiés, l’indice de la sophistication
des exportations représente la variable expliquée. Les variables explicatives comprendront,
les Investissement Directs Etrangers (IDE), le Produit Intérieur Brut (PIB), le niveau de
valeur ajouté dans le secteur des Services, le niveau d’Infrastructure, le niveau de la
Population, les Importations, le niveau de dotation en ressources Naturelles, et enfin les
indicateurs Institutionnelles. Résultats attendus: Compte tenu des caractéristiques des pays
étudiés nous prévoyons que les IDE, les rentes en ressources naturelles, et les performances
dans le secteur des services soient les principaux facteurs explicatifs de la Sophistication des
exportations.
Mots clés: Sophistication des exportations, IDE, Pays en Voie de Développement, Modèles
à Données de Panel, CEDEAO
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Abstract
Strengthening integration with the global market is recognized as a source of productivity
gains for economies. This is reflected among other things by the increase in exports to the
rest of the world. However, exporting is not enough but the nature of the exported goods is
of greater importance. Stylized facts show that developing countries that have managed to
export products similar to those exported by developed countries perform well in terms of
economic growth. Thus, from the importance of the level of export volume, research is
progressively showing an interest in the diversity and level of quality of exported products.
Given the non-linear distribution of gains in the global value chain (GVC), specializing at
the beginning of the chain may prove to be insufficient or even inhibiting for countries aiming
at raising the level of income per capita, and to achieve sustainable development. This
problem is particularly relevant in the Least Developed Countries (LDCs), which rely mainly
on commodities and raw materials in their export process. This study aims to investigate the
explanatory factors of the sophistication of exports in the Economic Community of West
African States (ECOWAS) countries. The majority of these countries have a low per capita
income, and recently they have been promoting programs to diversify and improve the level
of products they export, with the aim of moving from raw commodities exporting countries
to exporters of manufactured goods. In addition, given the low level of savings in these
countries, measures to attract Foreign Direct Investment (FDI) are also promoted in order to
rise investment level and possibly get foreign knowledge. This paper will explore factors
contributing to exports sophistication in ECOWAS countries while highlighting the role of
FDI in this process. Methodology: A statistical analysis as well as an econometric estimation
in panel data will be realized. Any endogeneity problems will be taken into account. Inspired
by the literature and specificities of the countries studied, the index of exports sophistication
represents the endogenous variable. The explanatory variables will include foreign direct
investment (FDI), gross domestic product (GDP), value added in the services sector, level of
infrastructure, level of population, imports, level of natural resource endowment, and
institutional indicators. Expected results: Given the characteristics of the countries studied,
we predict that FDI, natural resource rents, and performance in the service sector are the main
explanatory factors for exports sophistication.
Keywords: Sophistication des exportations, IDE, Pays en Voie de Développement,
Modèles à Données de Panel, CEDEAO
JEL Codes: F10; F21; O19; C21
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Özet
Gün geçtikçe zenginleşen ve yayıldıkça değeri artan bilgi, küresel rekabette ülkelerin ihtiyaç
duyduğu en önemli faktörlerdendir. Bu rekabet ortamında ülkeler nitelikli işgücüne ihtiyaç
duyarlar. Bu ancak nitelikli eğitimle mümkündür. Son zamanlarda muhasebe alanında
yaşanan en önemli gelişmelerden Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartlarının muhasebe eğitiminde de yeri ve önemi büyüktür. Fakat bu görüşün muhasebe
eğitim sisteminde ne kadar oturmuş olduğu merak konusudur. Bu noktadan hareketle
muhasebe eğitim sistemi ögeleri olan “Eğitimci”, “Öğrenci” ve “Müfredat” açısından
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda öncelikle Türkiye genelinde muhasebenin hangi eğitim düzeylerinde verildiği
belirlenmiş ve eğitim programları incelenmiştir. İncelemede içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Öğretici ve öğrenci boyutunda ise anket yöntemi kullanılmış ve anket
çalışmasında zaman ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak Kütahya ili ile sınırlı
kalınmıştır. Yapılan üç boyutlu çalışma ile eğitim sistemi ögelerinin birbirlerini doğrulaması
amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 bahar dönemi itibariyle eğitim görmekte olan tüm
düzey öğrencileri ve mevcut eğitimcileri ile sınırlıdır. Araştırmada öğrenci evreninin
%15,5’ine, eğitimci evreninin %83,3’üne ulaşılmıştır. Yapılan içerik incelemesi sonucunda
Kütahya’daki tüm eğitim düzeyleri baz alındığında; Lise düzeyinde takip edilen program
içeriğinde Uluslararası/Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na
değinilmediği, Ön lisans düzeyinde seçmeli ders olarak verildiği diğer seçmeli ve zorunlu
derslerin içeriklerinde muhasebe standartlarının ele alınmadığı, Lisans düzeyinde Muhasebe
programında “Muhasebe Standartları” adı altında zorunlu bir ders verildiği ve bazı ders
içeriklerinde de muhasebe standartlarına değinildiği saptanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesine bağlı sadece Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünde “Uluslararası Muhasebe
Standartları” adı altında seçmeli bir ders verildiği, diğer bölümlerde ise standartlara
değinilmediği, Lisansüstü düzeyde muhasebe standartlarına yönelik seçmeli bir ders
verildiği, diğer derslerde de standartlara değinildiği saptanmıştır. Yapılan anket çalışmasında
öğrenci ve eğitimcilere demografik özellikleri ve TMS/TFRS farkındalıklarına yönelik
sorular yöneltilmiştir. SPSS programı ile yapılan analiz sonucunda ise öğrencilerin eğitim
seviyesi arttıkça muhasebe standartlarına yönelik farkındalıklarının arttığı görülmüştür. Aynı
şekilde eğitimcilerin de çalışmakta olduğu düzeyler arttıkça farkındalıklarında artış
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, TMS/TFRS Farkındalığı
JEL Sınflama Kodları: M40, M53, I20, O21
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Abstract
The increasingly enriched and increasingly valuable knowledge as it spreads is one of the
most important factors needed by the globally competitive countries. In this competitive
environment, countries need a qualified workforce. This is only possible with qualified
training. International Accounting and Financial Reporting Standards, one of the most
important developments in the field of accounting in recent years, is a great place and
importance in accounting education too. But it is a matter of curiosity how much this view is
settled in the accounting education system. From this point of view, it is aimed to examine
International Accounting and Financial Reporting Standards in terms of "Educator",
"Student" and "Curriculum" which are accounting education system elements. In this context,
it was determined that given the level at which the accounting education in Turkey and
curriculum were examined. Content analysis method is used in the review. In the case of
educator and student, questionnaire method was used and the questionnaire study was limited
to Kutahya province considering the time and cost factors. It is aimed to confirm the elements
of the education system with the three-dimensional work done. The study is limited to all
level students and their current educators as of spring semester 2017-2018. In the survey,
15.5% of the student universe and 83.3% of the educator universe have been reached. When
all the education levels in Kutahya are as a result of the content review; Followed by the
program content at the high school level International / Turkey Accounting and Financial
Reporting Standards are not referred, It is given as an elective course at the associate degree
level, the accounting standards are not referred into account in the contents of other elective
and compulsory courses, It has been determined that compulsory courses are given under the
title of "Accounting Standards" in the accounting program at the undergraduate level and
some accounting standards are mentioned in some course contents. It is stated that only an
elective course is given under the title of "International Accounting Standards" only in
International Trade and Finance Department affiliated to Department of Economics and
Administrative Sciences, the other departments do not mention the standards, It is given as
an elective course at the master degree level, some accounting standards are mentioned in
some course contents. In the questionnaire survey, students and trainers were asked about
their demographic characteristics and TMS / TFRS awareness. As a result of the analysis
made with the SPSS program, it has been seen that the awareness of accounting standards
increases as the education level of the students increases. In the same way, it has been seen
that the awareness of accounting standards increases as the levels of the trainers have
increased.
Keywords: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, TMS/TFRS Farkındalığı
JEL Codes: M40, M53, I20, O21
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Abstract
Because of its functionality in evaluating and achieving improvement targets for units
according to multiple input and multiple output, data envelopment analysis (DEA) has been
widely applied to address a variety of decision analysis problems. However there is no
previous work in the literature of the DEA use in the seventh art, which goes beyond being a
cultural phenomenon and turns into an important industry. This study aims to measure and
evaluate the efficiency in the cinema sector using a multicriteria DEA methodology. Based
on multiple inputs and multiple outputs, Academy Award for best picture nominees of the
last two decades are taken as decision-making units and compared by using the data
envelopment analysis technique. The reason why decision-making units were chosen after
1998 is that, social networking services such as Instagram, Twitter and Facebook, which are
now considered as the first indicator in the sense of the level of awareness and reputation by
the public, are not widely used before this date. For each decision-making unit; budget of the
movie, shooting period, runtime, number of extras, the reputation and the previous successes
of the cast, director and the screen-writer are considered as inputs. To evaluate the success
of the director, screen-writer and first three lead actors and actresses; the number of awards
that they won before the movie and their Internet Movie Database (IMDb) are used. Also,
social network follower numbers for each of them are used for estimating their reputation.
IMDb rating, number of IMDb votes, box-office for both cumulative worldwide gross and
opening weekend USA, number of awards and their qualification won by the movie are taken
as outputs. To investigate the relevance of each input and output, they were examined by
correlation analysis. Input oriented data envelopment analysis technique was used and
according to the results; methods such as 'reducing the budget' or 'working with less famous
actors' are recommended for improving their productivity to the decision making units which
are not efficient enough in preference to their reference clusters. This study also aims to make
a contribution to the literature by applying the data envelopment analysis technique to the
cinema sector, which is used extensively in many areas since 1970s.
Keywords: Data envelopment analysis, DEA, Film Industry
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Abstract
Veri zarflama analizi (VZA), çok sayıda girdi ve çok sayıda çıktıya dayanan birimlerin
değerlendirilmesinde ve bu birimlere yönelik iyileştirme hedeflerinin sağlanmasında yararlı
olması nedeniyle çeşitli karar analizi problemlerini ele almak için yaygın bir şekilde
uygulanmıştır; ancak kültürel bir olgu olmaktan çok öteye geçen ve sadece insanların ruhunu
beslemekle kalmayıp, ayrıca onların karınlarını da doyuran önemli bir endüstri haline
dönüşen yedinci sanat için literatürde daha evvel yapılmış hiçbir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışma, parametrik olmayan bir yaklaşım olan veri zarflama analizi (VZA) metodolojisi
kullanılarak sinema sektöründeki verimliliği ölçmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Çok sayıda girdi ve çok sayıda çıktıya dayanarak son yirmi yılın en iyi film Oscar ödülüne
aday gösterilmiş filmler karar verme birimi olarak alınıp, veri zarflama analizi tekniğiyle
kıyaslanmıştır. Karar verme birimleri oluşturulurken 1998 sonrasının tercih edilmesinin
sebebi, günümüzde halk tarafından bilinirlik ve ünlülük derecesini anlamada birinci gösterge
olarak kabul edilen Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ hizmetlerinin, bu tarihten
önce yaygın olarak kullanılmamasıdır. “Oscar heykelciğini kucaklamaya son aşamasına
kadar yaklaşan bir filmin aynı zamanda gişede de yüzünün gülmesi ve halk tarafından
beğenilmesi için yüksek bütçelere, dünyaca ünlü yönetmenlere ve oyunculara mı ihtiyacı var;
yoksa bunların hiçbiri olmadan da bir filmin başarı elde etmesi mümkün mü?” sorusuyla yola
çıkılmış ve oyuncuların ünlülüğünden, yönetmenin yeteneğine ve filmin bütçesine kadar pek
çok girdi karşılığında; filmlerin IMDB puanı, gişe değerleri ve aldığı toplam ödül sayısı gibi
farklı çıktılar kıyaslanmıştır. Girdiye yönelik veri zarflama analizi tekniği kullanılmış ve
çıkan sonuçlara göre yeterince verimli bulunmayan filmlerin daha etkin olabilmeleri için,
referans kümelerine istinaden, örneğin ‘bütçe azaltmak’ veya ‘daha az ünlü olan oyuncularla
çalışmak’ gibi yöntemlerle verimliliklerini nasıl arttırabilecekleri anlatılmıştır. Bu çalışma
ayrıca 1970’lerden günümüze kadar pek çok alanda yoğun olarak kullanılan veri zarflama
analizi tekniğini sinema sektörüne de uygulayarak literatüre bir katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Keywords: Data envelopment analysis, DEA, Film Industry
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Özet
Türkiye’de Kamu Personel Yönetimi Değişirken: Üst Düzey Yöneticilerin Belirlenmesinde
Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırmalı Bir Analiz Türkiye’de başkanlık sistemine
geçiş süreci kamu personel yönetimi açısından da önemli yenilikler içermektedir. Özellikle
üst düzey kamu yöneticilerinin belirlenmesinde benimsenen yeni yaklaşım dikkat çekicidir.
Ülkemizde kamu personelinin atanmasında temel ilke olan liyakat sisteminden Amerika
Birleşik Devletleri’ndekine (ABD) benzer karma bir sisteme geçildiği görülmektedir.
ABD’de üst düzey kamu yöneticilerin bir kısmı politik atamayla bir kısmı ise liyakat
sistemiyle göreve gelmektedir. Bu çalışmanın amacı ABD’de yürütme organındaki
(executive branch) üst düzey yöneticilerin belirlenmesinde izlenen yolun incelenmesi ve
Türkiye’deki belirlenme süreci ile karşılaştırılmasıdır. ABD’de, hangi üst düzey pozisyonlar
için kayırmacılık düzeninin (patronaj), hangileri için liyakat düzeninin kullanıldığının
bilinmesi devletin üst kademesinin yeniden yapılandığı ve kurumsallaşma sürecinin henüz
tamamlanmadığı Türkiye açısından yararlı ve öğretici olacaktır. ABD uygulamasından
dersler çıkartmak Türkiye’deki belirleme sürecinin gözden geçirilmesine, gerektiği ölçüde
de iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmanın yöntemi, karşılaştırma yöntemidir.
Karşılaştırma yöntemi farklı ülkelerin kamu yönetimlerinin yapısal ve işleyişsel yönden
benzerlik ve farklılıkları saptayıp yorumlayan ve bunlardan sonuçlara ulaşmaya çalışan bir
yöntemdir. ABD’de üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasında kayırmacılık düzeni
içerisinde (siyasal atamaya dayalı) dört farklı yöntem bulunmaktadır. Federal düzeyde
yaklaşık 2.6 milyon kamu personelinin yalnızca binde onüç gibi küçük bir oranı (yaklaşık
350 kişi) doğrudan Başkan tarafından belirlenmektedir. Başkan tarafından belirlenmekle
birlikte Senato onayına bağlı olarak atananların sayısı ise 1200 dolayındadır. Kariyer dışı üst
düzey yönetici ataması (Non-Career Senior Executive Service Appointment) olarak
adlandırılan diğer bir atama biçiminde ise yöneticilerin 475 tanesi (2017) kamu yönetimi
hiyerarşisi dışından gelmektedir. Bu kişilerin ataması Personel Yönetimi Dairesi’nin onayına
tabidir. ABD’de son bir politik atama yöntemi ise, kamu kurumlarının başına siyasal atama
ile gelen tepe yöneticinin danışmanlarını ataması olanağıdır. Bu yolla da atanan 1400
civarında danışman bulunmaktadır. ABD’de federal düzeyde siyasal atamayla göreve gelen
kamu yöneticilerinin yanı sıra liyakat sistemiyle göreve gelenler de bulunmaktadır. Üst düzey
kamu yöneticilerinin %93’ü (2017) liyakat sistemiyle göreve gelmektedir. Bir başka
anlatımla, liyakat sistemiyle göreve gelen üst düzey kamu personeli sayısı politik atama ile
göreve gelen üst düzey kamu personelinden %50 daha fazladır. Buna ek olarak ABD’de
federal kamu görevlilerinin işe alımında ve yükseltilmesinde liyakat sisteminin
uygulanmasını sağlamak ve liyakat ilkesine aykırı uygulamaların soruşturulması amacıyla
Liyakat Sistemini Koruma Kurulu bulunmaktadır. Türkiye’de ise üst düzey kamu
yöneticilerinin atanmasında iki yol bulunmaktadır. Bir grup üst düzey kamu yöneticisi
Cumhurbaşkanı kararıyla atanırken, diğer bir grup ise Cumhurbaşkanı onayıyla atanmaktadır
(Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Sayı: 3, md. 2). Türkiye’de siyasal atama ile gelen üst
düzey yöneticilerin dışındaki yöneticiler için Liyakat Sistemini Koruma Kurulu benzeri bir
örgütlenmenin oluşturulması düşünülebilir. Sonuç olarak, ABD’de üst düzey kamu
yöneticilerinin atanmasının bütünüyle siyasal atama süreci ile belirlediğine ilişkin yaygın
kanı doğru değildir. Yukarıda da sayısal olarak gösterildiği gibi ABD’de kamu yönetimi
1
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sisteminde üst düzey yöneticilerin yalnızca bir kısmı siyasal atama yoluyla gelmektedir.
Türkiye’de yeni kurulan sistemin başarısı için liyakat sisteminden bütünüyle
vazgeçilmemesi, hangi kadroların siyasal atama ile hangilerinin liyakat sistemi ile
belirleneceği netleştirilirken, liyakat sistemini destekleyici/denetleyici mekanizmaların
oluşturulması/geliştirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: liyakat sistemi, kayırmacılık sistemi, üst düzey kamu yöneticileri,
ABD
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Abstract
A Comparative Analysis with the United States of Senior Executives Appointment In The
Process Of Change in Turkey’s Public Personnel Administration Scheme The process of
transition to the presidential system in Turkey involves significant novelties with regard to
public personnel administration. In particular, the new approach adopted in senior public
executive service appointment strikes attention. It seems that a transition is taking place from
the merit system, the main principle hitherto underlying the appointment of public personnel
in Turkey, to a mixed system similar to that found in the US. While some senior public
executives in the US are politically appointed, others come to office through the merit system.
This study aims to look into how senior executives in the US executive branch are assigned
and to put that procedure in a comparison with Turkey. It will be useful and teaching for
Turkey to understand for which senior positions a favoritism system is used and for which
others a merit system is used in the US at a time when the former’s government top ranks are
being reformed and the process of institutionalization is in progress in the country. Lessons
from the US applications will contribute to the revision of the assignment system in Turkey
and its necessary improvement. The study uses the comparative method, which allows us to
identify and interpret structural and functional similarities and differences between the public
administration schemes of different countries. Four different methods exist in the favoritism
system (based on political appointment) employed in senior public executive service
appointment in the US. of nearly 2.6 million public personnel at the federal level, only about
13 ‰ are directly appointed by the President. While also appointed by the President, around
1200 are assigned upon confirmation by the Senate. In another mode of recruitment known
as non-career senior executive service appointment, 475 executives (2017) come from
outside the ranks of the public administration hierarchy and their assignment requires
confirmation by the Office of Public Management. One last form of political appointment in
the US is through a politically appointed top executive bringing his or her own advisors to
office. Nearly 1400 advisors exist who have been appointed this way. Along with politically
appointed public executives at the federal level in the US, there are also those assigned
through the merit system. 93 % of senior public executives (2017) are employed through the
merit system. In other words, senior public personnel assigned through the merit system
outnumber politically appointed senior public personnel by 50 %. In addition, a Merit
Systems Protection Board exists to ensure the implementation of the merit system in US
federal public personnel recruitment and promotion and to investigate practices that
contradict the principle of merit. There are two forms of senior public executive appointment
in Turkey. While one group of senior public executives is appointed by a Presidential
decision, another group is assigned upon confirmation by the President. It might be useful to
consider establishing an organization similar to the Merit Systems Protection Board for
executives other than politically appointed senior executives. Lastly, the conviction that
senior public executive service appointment in the US takes places entirely through a political
process is not true. As indicated above in numbers, only a portion of senior executives in the
US public administration system are politically appointed. For the new system in Turkey to
be successful, it is necessary not to give up the merit system altogether, and to form/improve
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mechanisms that support/review the merit system while clarifying which cadres are to be
politically appointed and which others are to be assigned through the merit system.
Keywords: liyakat sistemi, kayırmacılık sistemi, üst düzey kamu yöneticileri, ABD
JEL Codes: D73, H83, M12
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Amaç: Kaliteli sağlık hizmeti sunumu bireysel ve toplumsal düzeyde önemlilik arz
etmektedir. Emek yoğun özelliğe sahip olan hastanelerde temel hizmet sağlayıcılar sağlık
personelidir ve kaliteli hizmet sunumunun en temel parçalarıdır. Kaliteli hizmet sunumu
sağlık kurumlarının temel çıktısıdır ve etkililiğinin temel göstergesidir. Teknik kalite, hastaya
sunulan sağlık hizmetinin ne olduğudur. Doğru teşhis ve tedavi, hastanın sürece dahil
edilmesi gibi konular teknik kalite kapsamında değerlendirilebilir. Temel amaç kaliteli
hizmet sunumu olduğundan dolayı hizmet sunumuna neden olabilecek faktörler belirlenmeli
ve bu faktörler en aza indirilmelidir. Sunulan hizmetin özelliği dolayısıyla, strese neden olan
faktörler oldukça fazladır. Stres faktörlerini belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak hizmet
kalitesi üzerinde etkili olabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı hastanelerde iş stresi ve
teknik kalite arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini
İzmir ilinde görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. İzmir merkezde bulunan üç
hastaneden veri toplanmıştır. Toplam 407 sağlık çalışanı araştırmaya dahil olmuştur. Veri
toplama yöntemi olarak alan araştırması ve anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen veriler
istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir ve bulgular yorumlanmıştır. Bulgular:
Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen
faktör analizi sonucunda iş stresi ve teknik kalite ölçeklerinin geçerli olduğu belirlenmiştir.
İş stresine uygulanan faktör analizi sonucunda iki boyut elde edilmiştir. Bunlardan ilki zaman
baskısı ve iş yükü, ikicisi ise iş ortamı ile ilgili strestir. Teknik kalite ölçeğine uygulanan
faktör analizi sonucunda tek boyutu elde edilmiştir. İçsel tutarlılığı belirlemek için yapılan
güvenilirlik analizine sonucuna göre iş stresi veri setinin Cronbach’s alpha katsayısı 0.95 (p
Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Teknik Kalite, Hastane
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Abstract
Aim: Delivering high qulity healthcare services is very important from an individual and
social point of view. Hospitals are labor-intensive organizations healthcare providers are the
most basic dimensions of the healthcare delivery. Healthcare quality is the foundation of
healthcare organizations and is the main indication of their effectiveness. Technical quality
is related to what the healthcare provider delivery to the patient. The basic features such as
suitable diagnosis, treatment, the inclusion of the patient in the treatment process, can be
evaluated within the scope of technical quality. Because of the main purpose is to provide
quality service, the factors that can affect the service delivery should be determined and these
factors should be minimized. Due to the nature of the services, the factors which cause stress
are quite much. Determining the stress factors and removing them may affect service quality.
In this context, the aim of the study is to analyze the relationship between work stress and
technical quality in hospitals. Material and Methods: The universe of the study is composed
of the healthcare providers working in İzmir province. 407 healthcare providers were
involved in the study. Questionnaire was developed to collect data. The obtained data were
analyzed with the statistical analysis program and the findings were interpreted. Results: As
a result, the factor analysis conducted to test the structure validity of the work stress and
technical quality for the work stress scale. For the work stress, factor analysis revealed two
work stress dimensions: time pressure and workload; and work environment. For the
technical quality, factor analysis revealed one dimension. To determine the internal
consistency, reliability analysis was performed and Cronbach's alpha coefficient was found
to be 0.95 (p
Keywords: İş Stresi, Teknik Kalite, Hastane
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Özet
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, günümüz siyasetini Avrupa’da da popülist radikal
sağın etkisinden bağımsız değerlendirmek neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Özellikle
siyasal partiler aracılığıyla görünürlüklerini ve ülkelerinin siyasal sistemleri üzerinde
etkilerini arttıran Avrupalı radikal sağ popülistler, popülizmi hem mevcut düzen eleştirisi
hem de eşitlik temelinde yeni bir düzen için kitleleri seferber etmede ideolojik bir zemin ve
stratejik bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bunu yaparken de sıklıkla popülizm ile
milliyetçiliği eklemleyen, kendinden saymadığına yönelik dışlayıcı ve saldırgan siyasal
söylemlere başvurmaktadırlar. Bu durum kendini en açık şekilde göç olgusu ve göçmenler
konusunda göstermektedir. Göç Avrupa halkları arasında ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel nedenlerle kaygı ve korkuya yol açmaktadır. Merkez partilerin göç konusunda etkin
politikalar üretememesinden yararlanan Avrupalı radikal sağcılar göçmen karşıtı duruşları ile
ön plana çıkmaktadırlar. Özellikle Müslüman ve beyaz olmayan göçmenlere yönelik bu karşı
duruş, söz konusu grupların hem ulusal kimliğe hem de Avrupalı değerlere yabancı olduğu
ve tehdit oluşturduğu iddiasına dayandırılmaktadır. ‘Kültürel tehdit’e karşı da yerlicilik
(nativism) önerilmektedir. Radikal bir milliyetçilik tipi olarak yerlicilik, ulusun yalnızca bir
yerli gruptan oluşması gerektiğini savunmaktadır. Bu radikal popülist milliyetçi anlayışa
göre, ulus etno-kültürel olarak homojen bir birimdir ve bu topluluğun sınırları dışında
kalanlar, ulusun bir parçası sayılamayacakları gibi, ulusal bağ yoluyla tanımlanan yurttaşlığın
sağladığı ayrıcalıklardan da yararlanmamalıdırlar. Yerliciliğin ulusaşırı boyutunda ise
Avrupalı değerlerin savunulması yer almaktadır. Bu radikal popülist milliyetçiliğin
nihayetinde vardığı nokta, farklı etno-kültürel grupların birbirine karışmasına karşı çıkan,
bunu da kültürel ve etnik farklılıklara saygı çerçevesinde açıklayan etnik çoğulculuk
(ethnopluralism) söylemi olmaktadır. Böylece, radikal sağ, ulusun farklılığını, ulusun
‘saflığını’ koruma idealine dönüştürürken, etnik çoğulculuk söylemi ile kültürel ırkçılığa
ulaşmaktadır. Kuşkusuz, popülist radikal sağ partiler kuşkusuz içinde göçün de yer aldığı
karmaşık ve çok boyutlu bir problemler yumağından beslenmektedir. Mevcut düzen
eleştirilerindeki bazı haklı yönlere karşın, etnik çoğulculuk bağlamında sundukları çözümler
‘Avrupa kalesi’ gibi gerçekçi olmayan ve düşmanlaştırıcı kavramları ön plana çıkarmaktadır.
Söz konusu yaklaşımdan elbette Türkiye - AB ilişkileri ve Avrupa’da yaşayan Türk
vatandaşları da etkilenmektedir. Hatta pek çok radikal sağ parti tarafından kültürel, dinsel,
siyasal, ekonomik ve sosyal nedenlerle, Türkiye başlıca ‘öteki’ olarak görülmektedir.
Özellikle ulusal seçim kampanyalarında oy kaygıları ile merkez sağ partiler de radikal sağ
söylemlerden etkilenmekte, bu durum ilişkileri daha da zora sokmaktadır. Kısacası, popülizm
ile milliyetçiliğin tehlikeli bir bileşimi olarak radikal sağ hem yükselişte olması hem de
Türkiye’nin yerlici söylemlerdeki kilit yeri ve bu söylemlerin Türkiye – AB ilişkileri
üzerindeki kayda değer olumsuz etkileri nedeniyle çalışılmayı hak etmektedir. Bu çerçevede,
bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk olarak, göç karşıtlığından beslenen yerlici etnik
çoğulculuk söyleminin başlıca unsur ve dinamikleri analiz edilecektir. Gelişmiş
demokrasileri ve yoğun Türk nüfus barındırmaları nedeniyle Batı Avrupa’daki radikal sağ
partilere yoğunlaşılacaktır. Birleşik Krallık’tan British National Party, Almanya’dan
Alternative für Deutschland, Fransa’dan Front National, Hollanda’dan Party for Freedom ile
Belçika’dan Flemish Interest örnekleri incelenecektir. Parti programları, manifestoları, parti
liderlerinin konuşma ve röportajları etnik çoğulculuk ve Türkiye söylemleri bağlamında
içerik analizine tabi tutulacaktır. Bu yolla, göçmen karşıtlığından beslenen yerliciliğin
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popülizm ve milliyetçiliğin etkileşimi açısından anlam ve önemi ortaya konmaya çalışılacak;
bu etkileşimin Türkiye – AB ilişkilerine yansımaları değerlendirilecektir.
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Abstract
It has become almost impossible to understand contemporary politics in most parts of the
world without taking populist radical right into consideration, and Europe is no exception.
European radical right populists who have increased their visibility in and impact on their
countries’ political systems especially through political party activism make use of populism
as an ideological basis and a strategical tool both in criticizing political status quo and in
mobilizing the masses for an allegedly more egalitarian order. In doing this, they resort to
exclusionary and aggressive political discourses that often combine populism with
nationalism. This is best revealed through the phenomenon of migration and immigrants.
Migration for economic, social, political and cultural reasons brings about anxiety and fear
among the European peoples. Failure of the mainstream parties in effectively responding to
the immigration issue provides a fertile ground for anti-immigrant populist radical right
parties. The anti-immigrant stance, particularly against Muslim and non-white immigrants,
is based on the claim that these groups are alien and threat to both national identity and
European values. What they suggest against the ‘cultural threat’ is nativism. Nativism as a
type of radical nationalism defends the idea that nation should consist of one single native
group. According to this radical populist nationalist understanding, nation is an
ethnoculturally homogeneous unit and the ones who are not members of it can be neither
considered as parts of the nation nor enjoy benefits of the nation-based citizenship. The
defense of European values forms the transnational dimension of nativism. This radical
populist nationalism consequently generates the discourse of ethnopluralism that invites
everybody to respect cultural and ethnic differences by avoiding the mixing of different
ethnic groups. As a result, while the radical right transforms the ‘difference’ of the nation
into the ideal of national ‘purity’, it comes up with cultural racism through the discourse of
ethnopluralism. It is obvious that populist radical right parties capitalize on a set of
complicated and multidimensional problems, including immigration. Their antiestablishment criticisms can be seen valuable, but their solutions within the context of
ethnopluralism feature unrealistic and antagonizing concepts like ‘fortress Europe’. Such a
perspective also negatively affects Turkish-EU relations and the Turks living in European
countries. Actually, many radical right parties consider Turkey as the ‘significant other’
because of cultural, religious, political, economic and social reasons. They also influence
center right parties especially during national election campaigns, which further complicates
Turkey-EU relations. Briefly, since it represents a perilous combination of populism and
nationalism that is on the rise and Turkey’s key place in nativist discourses and notably
negative influences of these discourses on Turkey-EU relations, the radical right deserves
close attention. Within this framework, this study has two objectives. First, main elements
and dynamics of nativist ethnopluralist discourse will be analyzed. One will focus on radical
right parties of Western European countries since they have established liberal democracies
and remarkable size of Turkish population. British National Party (UK), Alternative für
Deutschland (Germany), Front National (France), Party for Freedom (Netherlands) and
Flemish Interest (Belgium) will be investigated. This study employs qualitative content
analysis by focusing on party programs, manifestos, speeches of and interviews with the party
leaders while exploring their discourses of ethnopluralism and on Turkey. Thus, it is hoped
to shed light on the meaning and significance of nativism in terms of the interaction between
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populism and nationalism. Finally, implications of this interaction for Turkey-EU relations
will be evaluated.
Keywords: Radikal Sağ, Popülizm, Milliyetçilik, AB, Türkiye
JEL Codes: F59
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Özet
Vergiye gönüllü uyumu sağlayıcı unsurların başında verginin ödeme gücüne göre alınması
gelmektedir. Verginin ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan araçların başında artan oranlı
tarifeye göre vergileme gelmektedir (Öztürk, 2015:145). Günümüzde ülkelerin
çoğunluğunda gelir vergisinde artan oranlı tarife uygulanmaktadır. Bu çalışmada yer verilen
OECD ülkelerinin hemen hemen tamamı uyguladıkları kişisel gelir vergisi tarife yapısı
olarak artan oranlılığı tercih etmektedir (Eggert ve Genser, 2005:41). Ayrıca ekonomide gelir
ve servet dağılımında adaletin sağlanması bakımından da artan oranlı tarifelerin uygulanması
sayıları az karşıt görüşlere rağmen geniş bir akademik kesim tarafından desteklenmektedir
(Aktan, 2017: 34). Artan oranlı tarife yapısındaki dilim sayısı ve dilimlerin artma oranı bu
tarifenin etkinliğini belirlemektedir. Buna göre, dilim sayısının fazla olması artan oranlılığın
derecesini arttırırken, aksi halde tam tersi bir durum ortaya çıkar (Yılmaz, 2006: 263). Bu
çalışmanın amacı, vergilemede ödeme gücü ilkesine yönelik uygulamalardan biri olan artan
oranlı tarifelerin, Türk gelir vergisinde ne kadar etkin kullanıldığını değerlendirmektir. Bunu
için Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde uygulanan gelir vergisi tarife
yapılarında bir karşılaştırma yapılacaktır. Böylece, Türkiye ile aynı seviyedeki ülkeler ve
daha gelişmiş ülkeler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlanabilecektir. Çalışmanın ilk
bölümünde, ödeme gücü ilkesinin önemi ve anayasal dayanağı ile diğer ülke
anayasalarındaki varlığı üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise, artan oranlı tarifelerin
teorik yapısı ve gelir ve servet vergilerinde tarife yapısının mutlaka artan oranlı olmalı sorusu
açıklanacaktır (Fausto, 2008: 295; Birinci ve Akyazı, 2017: 58). Analiz kısmının yer aldığı
üçüncü bölümde, metodolojik olarak artan oranlı tarife yapısının etkin olması bakımından
uzunluk farkının yüksek olması ve dilim sayısının fazla olması hipotezine dayalı olarak
Türkiye ve OECD ülkelerindeki artan oranlı tarifeler verilerle gösterilip karşılaştırılacak ve
Türkiye için çıkarımlar yapılacaktır. Elde edilen bulgulara göre gelir vergisinde artan oranlı
tarife yapısının uzunluk farkı ve dilim sayısı bakımından OECD üyesi ülkeleri
incelediğimizde, en etkili artan oranlı tarife yapısına sahip olan ülkenin İsviçre olduğu
söylenebilir. İsviçre’den sonra etkili ülkeler Birleşik Devletler ve Japonya’dır. Bu ülkeleri
sırasıyla Almanya, İsrail, Fransa ve Meksika takip etmektedir. Türkiye, gelir vergisinde artan
oranlı tarife yapısının uzunluk farkı ve dilim sayısı bakımından diğer OECD ülkelerinin
gerisinde yer almaktadır. Bazı OECD ülkelerinde (Danimarka, İrlanda, Polonya, İzlanda,
Hollanda, Kanada, İtalya, İsrail, Birleşik Devletler, Meksika, Lüksemburg) gelir vergisinde
tüm mükellefleri kapsayan en az geçim indirimi doğrudan uygulanmaktadır. Diğer bazı
ülkelerde ise (İsveç, Avustralya, Fransa, Almanya, Avusturya, Şili, İsviçre) bu uygulama
doğrudan uygulanmamakta olup, ilk dilime % 0 vergi oranı uygulayarak, gelir seviyesi ilk
tarifenin üst limitine kadar olan mükelleflerden hiç vergi alınmama yolu tercih edilmiştir.
Türkiye’de özellikle alt gelir grubunu koruma amaçlı tüm mükellefleri kapsayan bu gibi
uygulamalar söz konusu değildir.
Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Artan Oranlı Tarife, Ödeme Gücü İlkesi,
JEL Sınflama Kodları: H21, H27, K34
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Abstract
The most important factor that provides voluntary compliance with the tax is to receive
according to the payment power of the tax. The most important means of getting tax on the
basis of the power of payment is the progressive tax rate (Öztürk, 2015:145). Nowadays, in
the majority of countries, progressive rate of income tax is applied. Almost all OECD
countries prefer the progressive proportion in their personal income tax tariff structure
(Eggert ve Genser, 2005: 41). Moreover, the application of progressive tariffs in terms of
ensuring justice in income and wealth distribution in the economy is supported by a broad
academic sector (Aktan, 2017: 34). The number of slices and the rate of increase of slices in
progressive rate tariffs determine the effectiveness of this tariff. According to this, the greater
the number of slices, the greater the degree of increasing proportion, otherwise the opposite
situation arises (Yılmaz, 2006: 263). The aim of this study is to evaluate how effectively the
progressive tariffs, one of the applications for the tax paying ability principle, are used
effectively in the Turkish income tax. For this purpose, a comparison of income tax tariff
structure implemented in OECD countries including in Turkey will be made. Thus, the
opportunity to compare among other developed countries with Turkey will be provided. In
the first part of the work will be emphasized importance of the paying ability principle and
the constitutional base and the existence of the constitution of other countries. In the second
part, the theoretical structure of progressive tariffs and the question of whether the tariff
structure in income and wealth taxation must absolutely progressive will be explained
(Fausto, 2008: 295; Birinci ve Akyazı, 2017: 58). In the third part of the analysis section is
based on the hypothesis that the length difference is high and the number of slices is large in
terms of the effectiveness of the increasing rate tariff structure then Turkey and the increasing
rate tariffs in OECD countries will be shown and compared with the data and conclusions
will be made for Turkey. According to the findings, when we examine the OECD member
countries in terms of the length difference and the number of slices of the progressive tariff
structure in the income tax, it can be said that the country with the most effective tariff
structure is Switzerland. The most effective countries after Switzerland are the United States
and Japan. These countries are followed by Germany, Israel, France and Mexico,
respectively. Turkey, the length difference and the number of slices of the progressive tariff
structure in the income tax is located behind other OECD countries. In some OECD countries
(Denmark, Ireland, Poland, Iceland, Netherlands, Canada, Italy, Israel, the United States,
Mexico, Luxembourg), the minimum living allowance is directly applied to all taxpayers in
income tax. In some other countries (Sweden, Australia, France, Germany, Austria, Chile,
Switzerland) this practice is not implemented directly, but in these countries the first rate is
0% tax rate, no tax is levied from taxpayers up to the upper limit of income level first tariff.
Such applications covering all taxpayers, for the protection of low-income groups in Turkey
is not in question.
Keywords: Gelir Vergisi, Artan Oranlı Tarife, Ödeme Gücü İlkesi,
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1

2

154

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Katılımcı Bütçe Bağlamında Manisa Yunusemre Belediyesi
Kent Konseyi'nin Bütçe Algısını Ölçmeye Yönelik Bir
Araştırma
Sema ÇAKIR1 Gül KAYALIDERE2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
1
semacakiir@gmail.com 2gul.kayalidere@cbu.edu.tr
Özet
Kamu yönetiminde yaşanan gelişmelerle birlikte, halkın bütçelerin hazırlanma sürecine
doğrudan katılımlarını ve kamu harcamalarını izlemelerini sağlayan bir model olarak
katılımcı bütçeleme anlayışı gündeme gelmiştir. Toplumun yerel düzeyde katılımcılığını esas
alan bütçeleme tekniği, bütçeleme sürecinin temel belirleyicisi konumundaki siyasi
aktörlerin kararlarını denetleyici ve yönlendirici bir yaklaşımdır. Yerel yönetimlerde
katılımcı bütçeleme anlayışı çerçevesinde halkın katılımını arttırmak ve bütçeleme sürecinde
tercihlerini yansıtmak amacıyla sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için kent konseyleri
oluşumu ortaya çıkmıştır. Kent konseyleri, katılımcı bütçe sürecinde hesap vermeyi
sağlaması açısından katılımcı bütçelemeye yönelik önemli bir adımı oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, katılımcı bütçeleme süreci ile kent konseyleri arasında karşılıklı bir etkileşim
söz konusudur. Yerel halk temsilcilerinin bulunduğu kent konseyleri katılımcı bütçeleme
anlayışı ile belediye bütçelerinin hazırlanması sürecinde önem kazanır. Çünkü demokrasinin
yaşama geçirildiği en temel birimler yerel yönetimlerdeki kent konseyleridir ve kent
konseyleri üyeleri bütçe hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip değil ise alınacak kararlarda
kamu kaynaklarının israfı söz konusu olabilir. Bu noktada kent konseyi üyelerinin genel
bütçe bilgisi ve bütçeleme sürecine yönelik bilgi dağarcıkları önem kazanmaktadır. Bütçe
algılarının ölçülmesi, kent konseylerinin öneminin farkındalığını arttırabileceği
düşünülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi
üyelerinin bütçe algılarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır, elde edilen veriler
IBM SPSS Statistics 24 programında analiz edilmiştir. Bu bağlamda, Kent konseyi üyelerinin
bütçe ile ilgili genel bilgi dağarcığının ve belediye bütçe süreci hakkındaki bilgi dağarcığının
katılımcı bütçe perspektifinden kent konseyinin öneminin farkındalığı üzerindeki etkilerini
belirlemek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Ankete katılan katılımcılar bütçe ile
ilgili genel bilgi dağarcığı, bütçe süreci hakkındaki bilgi dağarcığı ve kent konseyinin
öneminin farkındalığına yönelik sorulara “katılıyorum” yönünde cevap vermişlerdir. Kent
konseyi üyelerinin bütçe süreci ile ilgili bilgi dağarcığı kent konseyinin öneminin farkındalığı
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.
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Abstract
Along with the developments experienced in public administration, perception of people on
participatory budgeting as a model, which enables them to directly participate in budget
preparation process and monitor public expenses, has become a current issue. Budgeting
method based on participation of people on local level is a supervising and directing approach
for decisions of political actors as key determinants of the budgeting process. In local
governments, city councils have been formed for increasing participation of people and
ensuring sustainability urbanization on the purpose of reflecting their preferences in
budgeting processes from the frame of participatory budgeting. City councils are an
important step towards participatory budgeting for ensuring accountability in participatory
budgeting process. Consequently, there is a mutual interaction between the participatory
budgeting process and city councils. The city councils with representatives of local
community become important in preparing municipal budgets through participatory
budgeting approach. Because, the basic units where democracy can be actualized are the city
councils of local governments and if, the members of city councils do not have sufficient
knowledge and experience on budgets, public resources might be wasted due to decisions
made by these councils. At this point, the general budget experience and budgeting process
knowledge of the city council members become important. It is considered that assessing
budget perceptions can raise awareness on the importance of city councils. In accordance
with these purposes, a survey study for assessing budget perceptions of the members of the
City Council of Manisa Yunusemre Municipality has been conducted and the collected data
has been analyzed by IBM SPSS Statistics 24 software. In this sense, a regression analysis
has been conducted for determining the effects of the general knowledge of the City Council
members on budget and municipal budgeting process on awareness for importance of the city
council from a participatory budget perspective. The contributors participating in the survey
study have replied the questions on general knowledge on budget, the knowledge on
budgeting process and the awareness for importance of the city council by “agreeing” them.
The knowledge of the city council on budgeting process has a significant and positive effect
on awareness for importance of the city council.
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Özet
Kamu yatırımlarının, ekonomik gelişmeler üzerindeki etkilerini analiz etmek için kamu
sermayesinin verimli olup olmadığını incelemek gerekmektedir. Çünkü özellikle düşük
gelirli ülkelerde meydana gelen kamu yatırım kararlarındaki hatalar, kamu ve özel sektör
yatırımlarından yetersiz getiriler elde edilmesine neden olmaktadır (Dabla-Norris VD., 2011:
3). Bu nedenle, devletin yatırım harcamalarına kaynak ayırması kadar, bölgesel olarak
verimli olabilecek sektörlere daha fazla kaynak ayırması da oldukça önemlidir. Kamu yatırım
harcamaları, verimli alanlarda kullanıldığı zaman, ekonominin üretkenliğini doğrudan
etkileyeceğinden ülke ekonomisi ve bütçesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ekonomide
üretkenliğin artması, diğer ekonomik parametreler olan gayri safi yurtiçi hasıla, istihdam
oranları, gelir dağılımı ve dış ticareti olumlu bir şekilde etkileyecektir. Özellikle dış ticaret
açığı yüksek seviyede olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak verimli kamu
yatırım politikaları, ülke ekonomilerinin kalkınması açısından son derece önemlidir.
İhracatın ülke ekonomilerinin gelişmesinde oldukça önemli bir yeri vardır. İhracat istihdamı
arttırır ve kaynakların daha iyi dağılımına fırsat vererek ülke refahının artmasına katkı sağlar.
İhracat artışı gerçekleştiğinde ekonomide faktör verimliliğinde artış olur ve pozitif
dışsallıklardan elde edilen kazançlar artar. Ayrıca döviz sıkıntısının hafiflemesi ile ara ve
yatırım malları ithalatı kolaylaşır ve ihracat sektörlerinde üretim maliyetlerinde azalma olur.
Bir ülkenin ekonomik büyümesi için, ülke içindeki emek ve sermaye miktarlarındaki
artışların yanı sıra toplam ihracatta meydana gelen artış da oldukça önemlidir (Acaravcı ve
Kargı, 2015: 2). Araştırmanın amacı; Türkiye’de Ankara, Konya ve Karaman illerini
kapsayan Batı Anadolu bölgesine yapılan kamu yatırım harcamalarının ihracat gelirleri
üzerindeki etkisini 2008-2017 dönemi verilerinden yararlanarak istatistiki ve ekonometrik
yöntemlerin yardımıyla incelenmesidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için çalışmada
izlenen yöntem şu şekildedir: - Türkiye’de 2008 – 2017 yıllarında Batı Anadolu bölgesine
ait kamu yatırım harcamaları ve ihracat gelirleri verileri ayrı ayrı toplanacaktır. Söz konusu
veriler, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi internet sitesinden yararlanılarak
tedarik edilecektir. - Toplanan veriler yardımıyla analiz ölçüm yöntemi için panel veri seti
oluşturulacaktır. - Oluşturulacak olan panel veri seti yardımıyla, belirlenmiş bölge
kapsamında kamu yatırımlarının ihracat gelirleri üzerindeki muhtemel etkisi incelenecektir.
Çalışmanın analiz kısmında panel veri analiz metodu kullanılmıştır. Panel veri setleri
kullanılarak tahmin edilen modelde sabit ve havuzlanmış etkiler tahmincileri
kullanılmaktadır. Modelde karşılaşılan temel ekonometrik sorunların giderilmesi için, model
“Beck-Katz” dirençli tahmimcisi ile yeniden tahmin edilmiştir. Analiz bulgularına göre,
kamu yatırımları ve ihracat gelirleri arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü
sonuçlar tespit edilmiştir. Buna göre kamu yatırım harcamalarındaki artış, ihracat gelirlerini
olumlu bir şekilde etkilemektedir. Açıklayıcılık gücü % 79 ve anlamlılık derecesi 0,003’dür.
Bu sonuçlara göre, Türkiye’de Batı Anadolu bölgesine yapılan kamu yatırımlarındaki bir
birimlik artış, bölgenin ihracat gelirlerini 0,51 birim artırmaktadır.
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Abstract
To analyze the effects of public investments on economic development, it is necessary to
examine whether public investment is efficient. This is because mistakes in public investment
decisions, especially in low-income countries, lead to inadequate returns from public and
private sector investments (Dabla-Norris vd., 2011: 3). For this reason, it is also important to
allocate more resources to sectors that may be regionally productive. Public investment
expenditures, when used in productive areas, have an important place in terms of the country's
economy and budget as they directly affect the productivity of the economy. The increase in
economic productivity will positively affect other economic parameters such as gross
domestic product, employment rates, income distribution and foreign trade. In particular,
productive public investment policies in developing countries such as Turkey which the
foreign trade deficit higher, are very important for the development of the national economy.
Exports have an important place in the development of national economies. Export increases
employment and contributes to the prosperity of the country by giving an opportunity to
better allocate resources. When the export increase takes place, the factor productivity in the
economy increases and the gains from positive externalities increase. In addition, imports of
intermediate and investment goods become easier with the relief of the foreign exchange
burden and the production costs in export sectors decrease. In order for an economy to grow
economically, the increase in the amount of labor and capital in the country as well as the
increase in total exports is also very important (Acaravcı and Kargı, 2015: 2). Purpose of the
research examine the impact on export revenues of public investment spending made in
Western Anatolia region (Ankara, Konya and Karaman provinces covering) In Turkey, at the
2008-2017 period, benefiting statistical data and econometric methods. The way to work in
order to achieve this goal is as follows: - Turkey in 2008 - 2017 in the Western Anatolia
region of public investment spending and export revenue data will be collected separately.
The said data, Ministry of Development and Turkey Exporters Assembly shall be provided
utilizing the web site. - A panel data set will be created for analysis measurement method
with the help of collected data. - With the help of the panel dataset to be created, the possible
impact of public investments on export revenues in the designated area will be examined.
Panel data analysis method was used in the analysis part of the study. Fixed and pooled effect
estimators are used in the model estimated using panel data sets. In order to overcome the
basic econometric problems encountered in the model, the model was re-estimated with the
"Beck-Katz" resistive estimator. According to the findings of the analysis, statistically
significant and positive results were found between public investments and export revenues.
Accordingly, the increase in public investment expenditures positively affects export
revenues. The explanatory power is 79% and the significance level is 0.003. According to
these results, a one-unit increase in public investment in the West Anatolia in Turkey, the
region's export revenues increase 0.51 units.
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Özet
Gelişen iş dünyasında ve artan rekabet koşulları çerçevesinde insan faktörünün önemi hızla
artmıştır. İnsan öneminin artmasıyla değişen teknolojide ve dünyada çalışmanın tanımları
farklılaşmış ve geçmişten günümüze işletmelerin yapısında ve işlevlerinde değişimlerin
etkileri gözlenmiştir. İnsan kaynaklarının temel fonksiyonlarından olan ücrette de öncelikle
ana ücret yapısı sisteminden, insan yetkinliği ve performansına dayanan sisteme geçişi
beraberinde getirmiştir. Çalışanların bağlılığını sağlamak ve verimlerini maksimum düzeye
ulaştırmak önemli bir insan kaynakları fonksiyonu olan ücretlendirmeden geçmektedir.
Ücretlendirme denince akla sadece parasal değerler gelmemeli; çalışanın terfi, saygınlık,
kendini değerli hissetmesi, aile-yaşam dengesinin korunması, sosyal güvenliklerin
sağlanması gibi birçok parasal olmayan ödül ve takdir yöntemleri de gelmelidir. Günümüzde
kalifiyeli çalışanı bulmak kadar çalışanın örgüte bağlılığını sağlamak da işletmeler açısından
önemli bir konu olmuştur. İşletmelerdeki ödül takdir sisteminin gelişimi ve değişiklikleri
çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığını etkilemiştir. Örgüte bağlılığı sağlayabilmek için
işletmeler ödüllendirme yöntemlerini de geliştirmişlerdir. Rekabet koşullarında işletmelerin
güçlü durabilmeleri için ücret politikasını, ödül ve takdir yöntemleriyle desteklemeleri
gerekmektedir. Çünkü ücretin sadece bağlılığı arttırmakta yeterli olmadığı görülmektedir. İş
insan kontrolünde gerçekleştiği için örgütsel verimliliğin artması ve örgütsel bağlılığın
sağlanması çalışanın bireysel bağlılığı ve verimliliği ile doğru orantılıdır. Bu açıdan
işletmeler öncelikli olarak bağlılık sağlayıp yetenekli çalışanları bünyelerinde tutmak
istiyorlarsa “ücret ve ödül sisteminin” bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Bizim bu
çalışmayı yapmamızdaki esas amaç; örgütlerin ne tarz ücretlendirme ve takdir politikaları
uyguladığını, bu politikaları uygularken nelere dikkat ettiklerini ve çalışanlara örgütsel
bağlılık kapsamında, ne gibi olumlu ya da olumsuz dönüşler aldıklarını tespit etmektir. Elde
ettiğimiz bulgulara göre: İşletmelerin hepsi çalışanların örgütsel bağlılığı sağlamak adına
ücretlendirme ve ödül stratejilerini bir şirket politikasının olmazsa olmazı olarak
düşünmektedirler. Bu stratejiler genel anlamda performansa dayalı ödül sistemine
dayanmaktadır. Ödüllendirirken yapılacak hatalar işletmenin markasına zarar verebileceğini
düşünüp; çalışanları mavi yaka, beyaz yaka, kadın, erkek, deneyim, yaş olarak ayırmaksızın
adalet çerçevesi içerisinde ilerlemesi sonucunda daha verimli, motivasyon yüksek ve
örgütüne bağlı çalışanı beraberinde getireceği sonucuna varılmıştır. Ücretlendirme ve ödül
stratejileri hiçbir zaman bir maliyet unsuru olarak görülmeyip çalışanın performansını
arttırmak adına bir teşvik aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği
kullanılarak “işletmelerde ücretlendirme, ödüllendirme ve takdirin örgütsel bağlılığa etkisi”
ne ilişkin bir inceleme yapılmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşup ilk bölümde literatür
araştırması, ikinci bölümde literatüre katkı sağlamak amacıyla: 500+ çalışanı olan işletmeler
de insan kaynakları müdürleri ile yapılandırılmış mülakat görüşme tekniği uygulanmıştır.
Bağımlı değişken olarak ‘’ ücretlendirme, ödül ve takdir yöntemi’’ bağımsız değişken olarak
ise ‘’çalışanın örgütsel bağlılığı’’ ele alınmıştır.
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Abstract
The importance of the human factor increased in the developing business world and the
context of competition conditions. The changing technology and different definitions of
working in the world were affected structure and functions of enterprises with increased
human importance. The wage from the basic functions of human resources has made the
transition from the main wage structure system to a system based on human competence and
performance. Providing employees' loyalty and maximize yields is the task of remuneration,
which is an important human resource function. When say pricing, not only monetary values
should come to mind; non-monetary values have to come to mind methods like employee's
satisfaction, respect, self- esteem, protection of family-life balance, social security. Today,
providing an employee's organizational loyalty has been an important subject in terms of
businesses like finding a qualified worker. The development and changes of the award
appraisal system in the business affected the employee's job satisfaction and organizational
loyalty. Businesses developed rewarding methods of ensuring loyalty. Businesses have to
support the wage policy with reward and appreciation methods to strong durability in
competitive conditions. Due to it seems that wage is not enough to just increase loyalty. the
increase in organizational productivity and the provision of organizational commitment are
directly proportional to the employee's individual loyalty and productivity when the
occurrence of work in human control. Therefore, if they primarily want to keep talented
employees on their own and make loyalty, the "wage and reward system" must be carried out
together. The aim of this study is making an examination of the effects of rewards,
appreciated and appreciation of organizational loyalty in businesses. This study consists of
two parts. First chapter literature search, A study was conducted with structured interview
technique with human resources managers in businesses with 500+ employees to contribute
to the literature in the second chapter. It is discussed to '' compensation, reward and
appreciation method '' as As a dependent variable,''employee organizational commitment'' as
independent variables. The main purpose of our work is to identify that what kind of policies
the organizations apply what they paid attention to when implementing these policies and
what positive or negative turns they received in terms of organizational commitment from
employees. According to our findings, All of the companies consider the compensation and
reward strategies of employees as a sine qua non of a company policy in order to
ensureorganizational commitment. These strategies are performance-based rewards system
in general terms. While reward mistakes made could harm the brand of the business. In
consequence of this, Companies don't give a privilege to a worker about blue collar, white
collar, women, men, experience, age. As a result of this, highly motivated workers, depending
on the company of workers and more efficient workers can catch up. Pricing and reward
strategies are never seen as a cost element and are seen as an incentive to increase employee
performance.
Keywords: Ücret, Ücretlendirme Ödül ve Takdir, Örgütsel Bağlılık
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Özet
1980'li yıllardan başlayarak dünya genelinde kamu yönetim yapılarında dönüşümler
yaşanmıştır. Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı olarak da anılan bu akımla birlikte yönetim
yapılarında bazı kavramlar önem kazanmaya başlamıştır. Bu kavramların başında hesap
verebilirlik gelmektedir. Ülkemizde de 1990'lı yılların ikinci yarısından başlayarak gerek
uluslararası kuruluşların direktifleri gerekse de Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde
kamu yönetim yapısında bir dizi reform yapılmıştır. Hesap verebilirlik kavramı ilk olarak
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda zikredilmiş ve 2003 yılında kabul edilen Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte de daha da önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmada
uluslararası kuruluşların direktifleri ve Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde oturtulmaya
çalışılan bir hesap verebilirlik mekanizmasının TÜrkiye'deki kültür yapısında var olan
toplululukçuluk boyutu ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre
toplulukçuluk ile mevcut hesap verebilirlik mekanizmasının birbirini desteklemediği ve
hesap verebilirlik mekanizmasında değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
The public management structures have transformed from the beginning 1980s throughout
world. Some new concepts have become important within the context of this trend which is
referred to as The New Public Management approach. One of these concepts is
accountability. A Number of reforms have been both within the framework of EU process
and the directives of international organizations starting from the second half of 1980s. The
accountability as a concept was firstly mentioned in 7th Five Year Development Plan and
become a core concept with the Public Financial Management and Control Act Law Number
5018 which is adopted in 2003. The study examines the relationship between existing
accountability mechanism which is adopted from the reforms done within the EU process
and international institutions and collectivism dimensions of Turkish culture. According to
the results, it is concluded that the collectivism dimension does not support the existing
accountability mechanism. For this reason, a new approach for accountability should be
developed.
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Özet
Araştırma Kapsamı ve Amacı 2008 küresel krizi sonrasında uluslararası literatürde yer
bulmaya başlayan finansal okuryazarlık, bireylerin finansal konularda etkin karar alma
yeterlilik düzeyini belirtmektedir. Gelişen finansal piyasalar ve artan finansal ürünler
yelpazesi ile finansal okuryazarlığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Finansal okuryazarlık;
finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış kavramlarını içinde barındıran bir olgudur.
Bu araştırmada İzmir ilindeki bireysel hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık
düzeyleri üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı yatırımcıların finansal
bilgi, finansal tutum ve finansal davranış düzeylerini belirlemek ve bu üç düzeyi kullanarak
finansal okuryazarlık durumlarını tespit etmektir. Ayrıca çalışmada, katılımcıların finansal
okuryazarlık, finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış düzeylerinin cinsiyetlerine,
öğrenim durumlarına, medeni durumlarına, hisse senedi piyasasındaki yatırım sürelerine ve
portföy büyüklüklerine göre değişiklik gösterip göstermediği de incelenmiştir. Yöntem
Bireysel hisse senedi yatırımcılarının finansal davranış, finansal bilgi, finansal tutum ve
finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla OECD (2011) tarafından hazırlanan
finansal okuryazarlık anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler Atkinson ve Messy (2012)
tarafından geliştirilen finansal okuryazarlık puan skalası ile değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada, geleneksel anket yönteminin bir türü olan araştırmacının yönettiği yöntem
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programı
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde parametrik istatistiksel yöntemlerden bağımsız
örneklem t testi, ANOVA analizi ve Tukey çözümlemesi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç
İzmir ilinde ikamet eden bireysel hisse senedi yatırımcısı örneklemi üzerinde yapılan analiz
bulgularına göre, yatırımcıların finansal bilgi, finansal tutum, finansal davranış ve finansal
okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Katılımcıların finansal bilgi, finansal tutum,
finansal davranış ve finansal okuryazarlık düzeylerinin yatırım süreleri ve portföy
büyüklükleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğuna dair kanıtlara
rastlanılmamıştır. Bireysel hisse senedi yatırımcılarının medeni durumları arasındaki
farklılık finansal davranış, finansal tutum, finansal bilgi ve finansal okuryazarlıkları üzerinde
farklılığa neden olmaktadır. Yatırımcıların öğrenim düzeyi arttıkça olumlu yönde finansal
davranış, finansal tutum, finansal bilgi ve finansal okuryazarlık sergileme eğilimi
artmaktadır. Katılımcıların cinsiyetleri arasındaki farklılık finansal davranış, finansal tutum,
finansal bilgi ve finansal okuryazarlıkları üzerinde farklılığa neden olmaktadır.
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Abstract
The Scope and Purpose of Reserch Financial literacy, which began to take place in the
international literature after the 2008 global crisis, indicates the adequacy level of individuals
to make effective decisions in financial matters. The importance of financial literacy has been
growing day after day with the rise of developing financial markets and the increase in
varieties of financial goods. Financial literacy is a phenomenon that embraces the concepts
of financial knowledge, financial attitude, and financial behavior. In this paper, the financial
literacy level of individual stock market investors in İzmir is studied. The main aim of this
study is to determine the levels of financial knowledge, financial attitudes, and financial
behavior of investors and then to investigate, using these three levels, their financial literacy
levels. We also examine whether the levels of financial literacy, financial knowledge,
financial attitudes and financial behavior of investors change with their gender, education,
marital status, investment period in the stock market, and portfolio sizes. Method We use the
financial literacy questionnaire prepared by the OECD (2011) to determine the financial
behavior, financial knowledge, financial attitudes, and financial literacy levels of individual
stock investors. The obtained data is evaluated by applying the financial literacy score scale
which is developed by Atkinson and Messy (2012). In this study, the researchers directed
method is used which is a kind of traditional survey methods. The SPSS program is utilized
to analyze the data obtained from the research. In the analysis of the data, independent sample
t test, ANOVA analysis, and Tukey analysis are used which belong to parametric statistical
methods. Findings and Conclusion According to the findings of the analysis carried on a
sample of individual stock investors in İzmir, statistically significant differences were found
between investors' gender, marital status, and education levels with their financial
knowledge, financial attitudes, financial behavior and financial literacy levels. There was no
evidence that there were statistically significant differences between participants' investment
periods and portfolio sizes with their financial knowledge, financial attitudes, financial
behavior, and financial literacy levels. Differences in the marital status of individual stock
investors cause a difference in their financial behavior, financial attitudes, financial
knowledge and financial literacy. As investors’ education level increase, the tendency that
they display financial behavior, financial attitudes, financial knowledge, and financial
literacy in a positive manner rises. The difference in the gender of the participants causes a
difference in their financial behavior, financial attitudes, financial knowledge, and financial
literacy.
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Özet
Özet Seçme ve yerleştirme bir süreç olarak değerlendirildiğinde yapılan tüm mülakat ve
testler etkili karar almaya yönelik değerli bir çabanın ürünüdür. Karar verme davranışı,
bireysel ve çevresel faktörlerin etkisinde kalan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte doğru kararın
verilmesi hem değerlendirici hatalarını taşıyabilmekte hem de uzman veya yönetici ile
işgörenin geçmiş yaşantılarından etkilenebilmektedir. Araştırmada bir yandan seçme ve
yerleştirme sürecini yönetecek ve uygulayacak olan geleceğin yönetici adayı farklı
bölümlerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin temas biçimlerinin anı yaşama ve bilinçli
farkındalık durumları üzerinde bir etkiye yol açıp açmadığı tespit edilmeye çalışılırken diğer
yandan öğrencilerin karar verme stilleri üzerinde, anı yaşama ve bilinçli farkındalık
durumlarının herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı test edilmektedir. YÖNTEM Araştırmada
kullanılan anket formları, kişilerin şu anda gerçekleşen durum ve olaylara odaklanmasını
ölçmek amacıyla Türkçe’ye uyarlamış Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ), kişilerin şimdi ve
burada veya anda olma durumlarını ölçmek amacıyla hazırlanmış Anı Yaşama Ölçeği
(AYÖ), Gestalt yaklaşımında temas biçimleri olarak adlandırılan yapıları ölçmek üzere
Türkçe’ye uyarlanmış ve yeniden düzenlenmiş Gestalt Temas Biçimleri Ölçeği Yeniden
Düzenlenmiş Formu(GTBÖ-YDF), karar verme stillerindeki bireysel farklılıkları ölçmek
amacıyla hazırlanmış ve Türkçe’ye uyarlanmış Karar Verme Stilleri Ölçeği (KVSÖ) dir.
Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlikleri sırasıyla ,79 / ,86 / ,80 ve ,81 olarak oluşmuştur. Ayrıca
ankette, demografik verilere ilişkin sorular da yer almaktadır. Uygulama, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi,
Ekonometri, Maliye Bölümü 2017-2018 yılı Eğitim-Öğretim dönemi 1. ve 4. sınıfta lisans
örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ile Yönetim Bilişim Sistemleri 1. sınıfta lisans eğitimi
alan kadın ve erkek öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Analize tabi tutulan örneklem, 343’ü
kadın ve 274’ü erkek olmak üzere toplam 617 öğrenciden oluşmaktadır. BULGULAR
Araştırmanın ana hipotezi çalışma hayatında işgören seçme ve yerleştirme kararı verecek
olan kişilerin “Gestalt temas biçimlerinin anı yaşama, bilinçli farkındalık durumu ve karar
verme stilleri üzerinde etkisi ile anı yaşama ve bilinçli farkındalık durumunun karar verme
stilleri üzerinde etkisini ölçmeye yönelik” olarak oluşturulmuş, aralarındaki ilişki “pozitif
yönlü ve anlamlı” olarak tanımlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan
öğrencilerin bilinçli farkındalıkları ile anı yaşama durumları arasında pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde, öğrencilerin anı yaşama durumları, gestalt temas
biçimleri ve karar verme stilleri ile demografik değişkenleri arasında da anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Demografik değişkenler arası ilişkiler bölüm bazında incelendiğinde, kamu
yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha
fazla gestalt temas biçimini kullandıkları, yönetim bilişim sistemlerinde okuyan öğrencilerin
ise diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden daha fazla geri döndürme ve saptırma temas
biçimini kullandıkları söylenebilir. SONUÇLAR Elde edilen bulgulardan öğrencilerin
bilinçli farkındalıkları arttıkça anı yaşama durumlarının artıyor olması bilgisi, geleceğin
yönetici adayı olan öğrencilerin hem üniversite döneminde hem de üniversite sonrası
deneyimleyeceği alanlar hakkında destek verecek koçluk ve mentorluk uygulamaları ile
öğrencilerin gelecek kaygılarını azaltmaya yönelik ve birey olarak değerli ve önemli
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oldukları bilincine varmaları gerekliliği önem taşımaktadır. Araştırmada demografik
özelliklerle ilişkili sonuçlar da elde edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Anı Yaşama, İşgören-seçme ve yerleştirme,
Karar Verme Stilleri, Gestalt Temas Biçimleri
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Abstract
Abstract When assessed as a process of selection and placement, all interviews and tests
conducted are a valuable effort to make an effective decision. Decision-making behavior is
a complex process that is influenced by individual and environmental factors. In this process
making the right decision can carry both the evaluator's mistakes and the expert or the
manager and workman can be affected from past experiences. In the research, while trying
to determine whether the contact forms of the future candidate administrators of
undergraduate students who will direct and implement the selection and placement process
and studying in different departments have caused an impression on live the moment and
mindfulness; on the other hand, students are tested on decision-making styles, whether they
have any effect on live the moment and conscious mindfulness. METHOD The questionnaire
forms used in the research were the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), which was
adapted to Turkish to measure the focus on the present situation and events, Seizing the
Moment Scale (SMS), which was prepared to measure the status of people now and here or
there, In order to measure the so-called contact forms in the Gestalt approach, the revised
Gestalt Contact Styles Qestionnaire (GCSQ-R), adapted and rearranged in Turkish, Decision
Making Style Scale (DMSS) is prepared to measure the individual differences in decision
making styles and is adapted to Turkish. The validity and reliability of the scale respectively
were ,79 / ,86 / ,80 ve ,81. The questionnaire also includes questions about demographic data.
The questionnaire, Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Economics, Business Administration, Public Administration, Econometrics,
Finance Department 2017-2018 was carried out with secondary and formal education of
students who received first and fourth year undergraduate education and Management
Information Systems students who have undergraduate education in the first year. The sample
that was analyzed consists of 617 students, 343 female and 274 male. FINDINGS The main
hypothesis of the study was created that “Gestalt contact forms are measured on live the
moment, mindfulness and influence on decision-making styles, and the effect of mindfulness
on decision-making styles”, ıt was defined the relationship between as “positive and
meaningful ". According to the findings obtained, there was a positive and meaningful
relationship between mindfulness and live the moment of students participating the research.
Likewise, there were meaningful relationships between student live the moment, gestalt
contact styles, decision-making styles and demographic variables. When the relationships
between demographic variables are analyzed on a departmental basis, it can be said that the
students who read in the public administration department use more gestalt contact form than
the students who read in other departments and the students who read in the management
information systems use more retroflection and deflection contact form than the students who
read in other departments. RESULTS Obtained findings from students “increased
mindfulness as live the moment conditions increase” of knowledge is matter about coaching
and mentoring applications that will provide support for the students who will be the future
candidates administrator, both in the university period and after the university experience
field with it is important for students to be aware that they are valuable and important as
individuals to reduce their future concerns. At the same time, different conclusions were
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obtained and applicable recommendations were developed as based on the results of the
research.
Keywords: Bilinçli Farkındalık, Anı Yaşama, İşgören-seçme ve yerleştirme, Karar Verme
Stilleri, Gestalt Temas Biçimleri
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Abstract
The “Turkic Corridor” is an emerging theoretical framework, conceptual system or politicoeconomic perspective on several subordinate dimensions of Turkic states in the Middle and
West Asia, mainly including culture, politics and economy. As one of economic conceptions
in “Turkic Corridor”, Turkish Middle Corridor Initiative (MCI) is harmonising with Chinese
Belt and Road Initiative (BRI), which is increasing more dimensions and fields of
cooperation between China and Turkic states. Since possible interest needs in future, this
paper aims to answer some understudied questions as follows: 1) What is cultural, political
and economic “Turkic Corridor”? 2) How do the Chinese scholars study states in “Turkic
Corridor”, especially Turkish studies based on present mainstream research in Chinese
academic journals? 3) How could the concept of “Turkic Corridor” contribute to international
cooperation in future? Through the deep investigation and discourse analysis of “Turkic
Corridor”, this conceptual system tries to contribute to the Middle Asia development in an
innovative approach for future policy making. Firstly, introducing cultural, political and
economic “Turkic Corridor” separately by a series of arguments from create and development
of Turks, to Pan-Turkism, MCI and BRI: The cultural conception includes the emergence
and identification of Turkic people and Turkic culture working a carrier of “Turkic Corridor”;
The political conception involves developing and evolution of regionalism, nationalism and
Islam in “Turkic Corridor”; The economic conception consists of regional cooperative plans
in “Turkic Corridor”, such as BRI, MCI, Caravanserai Project, Economic Cooperation
Organization (ECO), the Black Sea Economic Cooperation (BSEC), etc.. Secondly, this
paper will collect 18702 works about Turkish history, culture, politics and economy from
China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and do some statistical works on their
topics, years of publication, academic institutions and sources of journals. Then, doing a
comparative study of other states in “Turkic Corridor” to analyse how Chinese scholars study
states of “Turkic Corridor”; Thirdly, making an explanation that BRI could play a
constructive role on trade and infrastructural investment on account of changes of
international environment and similar economic appeals. In a short-term, Chinese will choose
Turkey as their paradise on tourism, consuming goods and real estate sectors; in a longerterm, departments of logistics, electronics, manufacturing, energy, and finance should be
more transparency and openness for BRI investment.
Keywords: Turkic Studies, Chinese Perspectives, International Cooperation, Sino-Turkish
Relations
JEL Codes: F55

169

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Spor Kulüplerinde TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Uygulamaları ve Mali Tablolara Etkisi
Kudret Şevket SAYIN1 Yusuf GALİP2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
1
sevketsayin@yahoo.com 2yusufgalip@gmail.com
Özet
Ülkeler arası ticari ilişkilerin artması, serbest ekonomik sisteme geçişler, sermaye piyasaların
hızla gelişmesi gibi gelişmelerle dünyada birçok sektör gelişmiş ve gelişmektedir.
Sermayedarlar bu gelişmelerle birlikte yeni sektörlere yatırım yaparak karlılıklarını ve
tanınırlıklarını arttırmak istemektedirler. Bu yeni sektörlerden birisi de spor endüstrisidir.
Dünyanın ekonomik olarak az gelişmiş kesimlerinde bile spor olayları ve bunlara bağlı
tüketim malları ticareti giderek ekonomide önemli bir sektör haline dönüşmüştür. Türkiye’de
spor endüstrisi de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren dernek
statüsünde olan spor kulüpleri birer birer şirketleşmeye başlamıştır. Dört büyük spor kulübü
ise halka açılmıştır. Menkul kıymetleri borsada işlem gören şirketler uluslararası finansal
raporlama standartlarına göre mali tablo hazırlamaktadırlar. Dolayısıyla halka açık spor
kulüpleri de bu standartları uygulamak durumundadırlar. TMS ve TFRS’ye uygun şekilde
finansal raporlarını hazırlayan spor kulüplerinin, yatırım yaptıkları sporcuları ile faaliyeti
gereği karşılaştığı yükümlülükleri de standartlara uygun olarak raporlanması gerekmektedir.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, firmaların da bilançolarında ki maddi olmayan duran
varlıklar kalemi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bilişim dünyasının firmaların
olmazsa olmazı olduğu bu dönemde, büyük firmaların bilgi sermayesi edinilmesi
kaçınılmazdır. Firmalar da maddi olmayan duran varlıklar(MODV) kalemini daha verimli ve
dikkatli düzenlemesi gerekmektedir. Çalışmayı ilgilendiren spor kulüplerinde de maddi
olmayan duran varlıklar kalemi, spor endüstrisinin gelişmesi ve sermaye aktarımının hızla
artması ile birlikte, spor kulüplerinin finansal tablolarında en önemli kalemlerden biri haline
gelmiştir. spor kulüplerinde “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı”
uygunluğu incelenmiş ve kulüplerin maddi olmayan duran varlıklarının son beş yılda gelire,
maliyete ve karlılığa etkisi incelenmiştir. Kulüplerin TMS 38 standardına uygun hareket
ettikleri tespit edilmiştir. Ancak sadece TMS 38’e uymak spor kulüpleri için yeterli olmadığı
gösterilmiştir. Yapılan plansız MODV harcamalarının şirketin maliyetlerini arttırarak zarara
yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca MODV’lere yapılan yüklü yatırımlarla kesin sportif
başarı sağlayacağı yargısı ortaya çıkmamaktadır. spor kulüplerinin transfer ettiği veya
harcama yaptığı oyuncuları özenle seçmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Daha yüksek bedeller
ödeyerek sadece günü kurtarmak adına yapılan harcamalar kulüpleri gelecekte oldukça kötü
durumlara düşürebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: TMS, SPOR, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
JEL Sınflama Kodları: M40, M41
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Abstract
Increasing trade relations between countries, transition to free economic system, rapid
development of capital markets, many sectors are developing and developing in the world.
Shareholders want to increase their profitability and recognition by investing in new sectors
together with these developments. One of these new sectors is the sports industry. Even in
the economically less developed parts of the world, sports events and consumer goods trading
related to them have gradually become an important sector in the economy. sports industry
in Turkey has been able to keep pace with global developments. Since the 1990s, sports clubs
in the status of associations have started to become companies. Companies whose securities
are traded in the stock exchange are preparing financial statements in accordance with
international financial reporting standards. Therefore, the public sports clubs have to apply
these standards. The sports clubs that prepare the financial reports in accordance with IAS
and IFRS are also required to report their obligations related to the activities of the athletes
they invest with in accordance with the standards is required. Along with the development of
technology, the material of companies' intagible assets are becoming more and more
important day by day. Firms also need to organize intangible assets more efficiently and
carefully. In sports clubs that are interested in employment, intangible assets have become
one of the most important items in the financial statements of sports clubs, with the growth
of the pen, the development of the sports industry and the rapid increase in capital transfers.
The appropriateness of "IAS 38 Intangible Assets Standard" has been examined in sports
clubs and the effect of intangible assets of the clubs on income, cost and profitability in the
last five years has been examined. dentification of the clubs acting in accordance with IAS
38 standard It was. It turns out that unplanned intangible assets spending increases the costs
of the company and leads to damage. In addition, the judgments that will provide definite
sporty success with the investments made in intagible assets do not appear. sports clubs have
transferred or spent it is understood that the players should choose carefully.
Keywords: TMS, SPOR, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
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Abstract
The varying degrees and levels of political institutional resilience in different countries
determine diverse targets of administrative reforms. When Anglo-American nations starts
their marketisation reforms from New Public Management (NPM); most states comprising
some continental European ones are still struggling for administrative modernisation that is
combined with specific appeals from civil society and market economy. Therefore, how to
check and balance political, market and social powers in the process of reform has become
the key issue of late-comers in this round of reform in governance and politics. The
modernising experience of authority-centralised societies in Latin American and East Asian
countries seems to prove that government-led process of modernisation may get one shortterm economic development successfully; however, in a longer-term, these emerging
authoritarian regimes ought to continue their reforms on modernisation and
institutionalisation of governance. This article tries to answer two questions on longer-term
modernisation transformation of political institution in authoritarian regimes: 1) Why do all
modernising reforms on economic or social start from administrative reform? 2) How to do
a successful reform on governance? As modernisation is a comprehensive, systemic and
integrative institutionalisation, traditional authoritarian regimes could utilise their advantages
on political mobilisation and non-institutionalised administration via campaign-style
governance. Specifically, campaign-style or mobilisation-style governance is starting a
superficial and nominal authoritarian legitimacy or institution, by means of top-down ruleof-mandate or rule-of-directive with numerous traditional and irrational methods of ruling,
breaking through original situations, such as tradition, culture, institution and structure, then
amplifying and improving the breach always acting as a new starter of institutionalisation.
And the result of this institutionalisation could be called “Neo-Weberian State (NWS)”. On
the one hand, NWS succeeds Weberian elements on the aspects of state, representative
democracy, administrative law and public service; on the other hand, NWS develops new
elements on the aspects of external motivation of bureaucracy, supplementary representative
democracy, result-oriented performance management and bureaucrat with more roles.
Keywords: Neo-Weberian State (NWS), Authoritarianism, Administrative Reform,
Campaign-Style Governance
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Abstract
In this research I study the determinants of anti-American views in the Turkish society. While
observational data could reveal specific patterns between several factors and anti-American
views, isolating causal effects with such data is problematic. In this study I turn to a
population-based survey experiment to explore the determinants of anti-American behavior
in Turkey, a large Muslim-majority country. I embedded an experiment into a nationally
representative face-to-face survey conducted in Turkey in late 2015/early 2016 with a sample
of 1,289 respondents. The respondents are randomly assigned into one of the four different
versions of the survey instrument. I employ an experimental design akin to emotion induction
experiments in the psychology literature. Specifically, informed by the theoretical literature
on drivers of anti-Americanism especially in Muslim-majority countries, we ask respondents
assigned to the three experimental groups to take some time to think either about (i) U.S.
foreign policy, (ii) capitalism and globalization, or (iii) American way of life and society,
and tell us what comes to their mind. Responses are recorded in an open-ended format by the
enumerators. Respondents assigned to the control condition do not undergo this procedure.
For all groups, outcome questions are the same and are asked immediately after collecting
answers to the open-ended questions (recall that no question vignettes were presented to
respondents in the control condition; they are just asked the outcome questions). In the first
outcome question, we asked respondents of their overall opinion of a number of countries,
including the U.S., in a seven-point scale. In a second outcome question, this time we asked
respondents of their overall opinion of Americans in particular again in a seven-point scale.
Our results indicate that about 42% and 37% of Turkish respondents express very negative
views of the U.S. and Americans, respectively. Moreover, reminding people of capitalism
and globalization leads individuals to express more unfavorable views of the U.S. compared
to those who were not reminded as such. In contrast, reminding the respondents of the U.S.
foreign policy or American way of life and society does not have such an effect. The negative
effects of reminding people of capitalism and globalization are not observed among
individuals who are economically satisfied and among devout individuals.
Keywords: Anti-Americanism, public opinion, Turkey, survey experiment
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Abstract
Bu araştırmada Türkiye toplumundaki Amerikan karşıtı görüşlerin belirleyicilerini deneysel
bir yöntem ile inceliyorum. Gözlemsel veriler, çeşitli faktörler ve Amerikan karşıtı görüşler
arasındaki belirli kalıpları ortaya koyarken bu tür verilerle nedensel etkilerin yalıtılması
sorunludur. Nedensel etkileri tespit edebilmek için deneysel yöntemler daha uygundur. Bu
amaçla mevcut çalışmada 2015'in sonlarında ve 2016'nın başlarında Türkiye’deki seçmen
nüfusu temsil etme niteliğine sahip 1.289 kişilik bir örneklem ile yüz yüze gerçekleştirilen
bir ankete deneysel bir modül eklenmiştir. Çalışmadaki katılımcılar, anket soru formunun
dört farklı versiyonundan (üç deney ve bir kontrol grubu) birine rastgele ayrılmıştır.
Katılımcılar üzerinde psikoloji literatüründe duygu indüksiyon deneylerine benzer bir
araştırma tasarımı uygulanmıştır ve özellikle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu olan
ülkelerde Amerikan karşıtlığının itici güçleri hakkında teorik yazın taranmıştır. İlgili
yazından elde edilen bulgular ışığında üç deney grubundaki katılımcılardan (i) ABD dış
politikası, (ii) kapitalizm ve küreselleşme, ya da (iii) Amerikan yaşam tarzı ve toplumu
konularından birini düşünmeleri ve akıllarına ne geldiyse anketörlere söylemeleri istenmiştir.
Cevaplar, anketörler tarafından açık uçlu bir biçimde kaydedilmiştir. Kontrol grubuna atanan
katılımcılar bu prosedürden geçmemiştir. Tüm gruplar için sonuç soruları aynıdır ve açık
uçlu sorulara verilen cevaplardan hemen sonra gelmektedir. İlk sonuç sorusunda
katılımcılardan ABD de dahil olmak üzere bir dizi ülke hakkındaki genel görüşlerini yedi
puanlık bir ölçekte belirtmeleri istenmiştir. İkinci bir soruda ise bu kez katılımcılardan
Amerikalılar hakkındaki genel görüşleri yine yedi puanlık bir ölçekte sorulmuştur. Araştırma
sonuçları Türk seçmenlerin sırasıyla % 42 ve% 37'sinin ABD ve Amerikalılar hakkında
olumsuz görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Dahası, bu seçmenlere kapitalizm ve
küreselleşmeyi hatırlatmak onları ABD hakkında daha da olumsuz görüşler ifade etmeye
itmiştir. Buna karşılık, ABD dış politikasını veya Amerikan yaşam tarzını ve toplumunu
hatırlatmanın katılımcılar üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemektedir. Kapitalizmi ve
küreselleşmeyi insanlara hatırlatmanın Amerika karşıtı görüşler üzerindeki olumsuz etkileri,
ekonomik olarak tatminkar ve dindar bireyler arasında gözlenmemektedir.
Keywords: Anti-Americanism, public opinion, Turkey, survey experiment
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Özet
Araştırmanın amaç ve kapsamı: Bu araştırmanın amacı, marka değeri ve finansal performans
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Her ne kadar güçlü markaların şirket performansına katkı
yapıp yapmadığına belirlemek için çok sayıda araştırma yapılmış olsa bile; yapılan
araştırmaların çoğu marka değeri değil, marka denkliğinin finansal performansla ilişkisini
belirlemeyi amaçlar. Oysaki marka değerini kullanan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Ayrıca
önceki araştırmalarda kullanılan finansal performans, çoğunlukla işletmelerin karlılığıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmada işletmelerin karlılığından çok finansal sağlığını gösteren
performans ölçütleri tercih edilmiştir. Araştırma dokuz yıl boyunca marka değerleri ve mali
tabloları yayımlanmış şirketlerle sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada panel veri modeli
kullanılmıştır. Yedi gıda şirketine ait veriler 2008-2016 yılları arasında Kamuyu Aydınlatma
Platformlarında yayımlanan finansal tablolardan alınmıştır. Finansal performans için likidite,
yapısal, borç ve karlılık oranları kullanılmış, çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir olan
TOPSIS yöntemiyle hesaplanmıştır. Marka değerleri, Brand Finans’ın 2008-2016 yılları
arasında yayımladığı yıllık raporlardan elde edilmiştir. Bulgular: Tahmin modeli F, LM ve
Hausman testlerinin sonucunda seçilmişir. Test sonuçları çift yönlü sabit etkiler modelinin
uygun olduğunu göstermiştir. Model seçiminden sonra varsayımların geçerliliği açısından
normal dağılım, otokorelasyon, değişen varyans ve birim kök testleri yapılmıştır. Ancak
varsayım testleri modelin geçerli olmadığını göstermiştir. Bu yüzden dirençli tahmincilerden
biri olan Driskol Kraay Sabit Etkiler modeli kullanılmıştır. Analiz Sonuçları, marka değeriyle
finansal performans arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Kullanılan model istatistiksel
olarak anlamlıdır (F=18.11; p=0,0053). Driskol Kraay tahmincisine göre, marka değerinde
yüzde 0,25 düzeyde bir artış, finansal performansı yüzde 1 artırmaktadır. Ancak modelin
açıklama gücü düşüktür (R^2=0,069). Bu durum bir kaç nedenden kaynaklanabilir. Birincisi,
bağımlı değişkenin tek olmasıdır. İkincisi, batı ülkeleriyle kıyaslandığında Türk firmalarında
fiziki olmayan varlıkların toplam varlıklara oranının düşük olmasıdır. Sonuç: Her ne kadar
modelin açıklama gücü düşük olsa da, marka değerinin finansal performansa katkı yaptığı
açıktır. Buradan şirketlerin markalarını güçlendirmeleri gerektiği sonucu çıkarılabilir. Aynı
zamanda bu sonuç, finansal performansın markaya yapılan yatırımın doyum noktasını
belirlemek amacıyla bir araç olarak kullanılabileceğini gösterir. Şüphesiz bu tür performans
ölçümünün ne ölçüde etkin bir araç olarak kullanılabileceği, mali tabloların ne ölçüde gerçeği
yansıtmasına bağlıdır. EXPANDED ABSTRACT The Relation Between Brand Value and
Financial Performance: A Longitudinal Study for Food Industry in Turkey
Anahtar Kelimeler: marka değeri, finansal performans, marka denkliği
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Abstract
The Aim and Scope of the Research: The aim of this research is to determine the relation
between brand value and financial performance. Although a lot of research has been done to
determine whether strong brands have contributed to financial performance; most of them
are aimed at determining the relationship between financial performance and brand equity,
not brand value. However the number of researches being used of brand value is rather
limited. In addition, the measurement of financial performance used in previous research has
been mostly identified with the profitability of the businesses. In this research, performance
criteria that indicate financial health rather than profitability of the businesses have been
preferred. The research is limited to companies whose brand values and financial statements
have been published for nine years. Methodology: Panel data model was used in the study.
The financial data of the seven companies were obtained from financial statements published
on the Public Disclosure Platform between the years 2008 and 2016. Financial performance
was calculated using structural, debt, liquidity and profitability ratios by TOPSIS method,
which is one of multi criteria decision making methods. Brand values were obtained from
annual reports published by Brand Finance between the years 2008 and 2016. Findings: The
estimation model was selected by using F test, LM test and Hausman test. The tests results
indicated that the two-sided fixed effect model is appropriate. Having completed model
selection; normality, otocorrelation, heteroskedasticity, inter-units correlation and unit root
tests were applied for the validity of assumptions. However, test result indicated that the
model selected have no validity in term of some assumptions. Therefore, the Driskol Kraay
Fixed Effects model, one of the robust estimator, was used. The results of the analysis
indicates that there is a relationship between brand value and financial performance. The
model used is statistically significant (F=18.11; p=0,0053). The coefficient of the dependent
variable is statistically significant (p= .005). According to Driskol Kraay estimator, while the
brand value increases by 0.25 percent, financial performance boosts by 1 percent. However,
the explanatory power of the model is low (R^2=0,069). That might result from a few reason.
Firstly, only one dependent variable is used in the model. Secondly, when compared to
western countries the share of intangible assets in total assets is low in Turkish firms
Conclusion: Although the model’s explanation power is low; It is clear that brand equity has
contributed positively to financial performance. It may fallows from the result of this research
that the business should strengthen their brands. The results also point out that financial
statements can be used as a tool to determine the saturation point of the investment made for
the brand. Undoubtedly, the extent to which such a kind of performance measurement can be
used as an effective tool depends on the extent to which the financial statements reflect
reality.
Keywords: marka değeri, finansal performans, marka denkliği
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Abstract
With the advances in technology, today's world is in the fourth industrial revolution, which
plays an important role in the economies and industries of the countries. With this
transformation, it is expected that all the tools and devices used in the Industry will be smart,
self-learning and more efficient hardware and software products will be produced. For this
way, industrial production speed, volume and productivity will increase, and economic and
social life will develop. If we are not ready for this revolution as a country, we will have to
face significant devastating effects besides the benefits of the revolution, just as it is in every
industrial revolution. To be able to transform the new industrial revolution into an
opportunity for our country, there is a need for measures to be taken in this direction and
studies to shed light on what needs to be done. Efforts and impacts on digital transformation
have also begun to appear in all parts of the world, from the private sector to public sector
and the manufacturing environment to the academic environment. Technoparks have an
undeniable role on technology production and development. For this reason, technopark
company’s current issues on the new technology development, and problems encountered
have a critical importance in terms of providing and improving the effective utilization of
digital transformation. For this reason, in the study, a questionnaire study was carried out to
reveal the issues that lived in the source of technology production, and the difficulties
encountered when developing industry 4.0 technologies were examined. The questionnaire
was sent to 50 technoparks in Turkey. A total of 231 technology development centered
companies participated in the survey. The data obtained from survey were analyzed by using
descriptive statistics and exploratory factor analysis.
Keywords: Technopark, Industry 4.0
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Abstract
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte günümüz dünyası; ülkelerin ekonomilerinde ve
endüstrilerinde önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 devriminin içinde bulunmakta, dijital
dönüşüm olarak da isimlendirilen bu dönüşümle birlikte sanayide kullanılan tüm araçların,
cihazların akıllı olması, kendi kendine öğrenebilmesi, daha verimli donanım ve yazılım
ürünlerinin üretilmesi ile endüstriyel üretim hızını, hacmini ve verimliliği artırarak ekonomik
ve sosyal yaşamların geliştirilmesi beklenmektedir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar,
gayretler ve etkiler ülkemizde de kamudan özel sektöre, akademik ortamdan imalat ortamına
kadar tüm sektörlerde görülmeye başlamaktadır. Teknolojik ilerlemelerin kaynağı olarak
nitelendirebileceğimiz teknoloji üretimi ve geliştirmesinde yadsınamaz bir rolü bulunan
teknopark işletmelerinin, ülkemiz için kritik bir öneme sahip olan dijital dönüşümün
sağlanması için teknoloji geliştirirken karşılaştığı sorunların belirlenmesi; dönüşümün etkin
bir şekilde yönlendirilmesi ve gelişmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle
çalışmada, teknoloji üretiminin kaynağında yaşanan bu konuları ortaya çıkarmaya yönelik
bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen sonuçlarla teknopark
şirketlerinin bu yolda karşılaştığı zorluklar, betimleyici ve açımlayıcı faktör analizi gibi
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.
Keywords: Technopark, Industry 4.0
JEL Codes: M1
1
2

178

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir
Örneği
Refik Fatih SAYGILI1 Özge ERDÖLEK KOZAL2 Elif TUNALI
ÇALIŞKAN3 A. Ayşen KAYA4
Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
Araş. Gör., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
3
Dr. Öğr. Ü., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
4
Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
1
fatih.saygili@ege.edu.tr 2ozge.kozal@ege.edu.tr 3elif.tunali@ege.edu.tr
4
aysen.kaya@ege.edu.tr
Özet
Artan küresel nüfus ile birlikte, küresel gıda talebi de gün geçtikçe artmaktadır. FAO 2025
yılında dünya nüfusunun 8 milyara, 2050 yılında ise 9.6 milyara ulaşacağını ve bu nüfus
artışının gıda ihtiyacının karşılanması için tarımsal üretimin 2050 yılına kadar %70 artış
göstermesi gerektiğini öngörmektedir. Bu çerçevede, tarımsal verimliliğin arttırılması,
sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim tüm dünyada önemli bir gündem maddesidir. Dünya’da
son 10 yılda yaşanan teknolojik dönüşüm ve bu çerçevede tartışılan Sanayi 4.0 süreci de,
yalnızca imalat sanayiyi değil, tüm sektörleri kapsayacak şekilde etkisini göstermekte, bu
yeni sanayileşme dalgasının tarım sektörünü de dönüştürmesi beklenmektedir. Tarımsal
teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunda Hollanda, İngiltere, ABD gibi ülkelerin
önemli aşamalar göstermesi, Türkiye gibi uzun yıllar tarıma dayalı bir ekonomi görünümü
çizen bir ülke için bu konuyu ayrıca önemli kılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın iki temel
amacı bulunmaktadır: - Dünya’da tarımın teknolojik dönüşümünde başarılı örnekler olarak
ele alınacak ülkelerde ve Türkiye’de tarımın mevcut durumunun karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesi, - Örnek olarak İzmir Bölgesini kullanarak, Türkiye’de tarımda teknolojik
dönüşümün potansiyelini ve fırsatlarını analiz etmek. Çalışmada, 500 çiftçi ile yapılan yüz
yüze anket görüşmeleri ve 10 tarımsal teknoloji sağlayıcısı firma ile yapılan görüşmelerden
elde edilen veriler kullanılarak genel bir değerlendirme yapılacak ve Türk tarımının global
entegrasyonu konusunda gelişme eğilimleri ve temel kısıtlar ortaya konulacaktır. Çalışmanın
ilk bulguları, Türk tarımının yeni sanayi devrimi olarak nitelendirilen Sanayi 4.0 süreçlerine
entegrasyonu açısından bazı temel yapısal sorunları olduğunu göstermektedir. Bunların
başında, nitelikli işgücü eksikliği ve üretimin teknoloji içeriğinin düşüklüğü, üretimin ithal
girdi bağımlılığının yüksek olması gelmektedir. Ayrıca, üreticilerin teknolojiye erişim ve
üretimin finansmanında güçlüklerle karşılaşması ve tarımsal üretim ekosisteminin unsurları
(üreticiler, tüketiciler, finansman sağlayıcılar, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları,
teknoloji sağlayıcılar gibi) arasındaki ilişkilerin zayıflığı diğer önemli faktörlerdir. İzmir
bölgesindeki çiftçilerin, teknolojik gelişmelerin tarımsal üretime entegrasyonun,
üretimlerinde verimliliği arttıracağına inandıklarını, ancak girdi maliyetleri, beşeri sermaye
ve öz kaynak yetersizliği gibi temel problemleri çözemedikleri için, teknolojinin tarıma
entegrasyonunu öncelikleri arasında görmediklerini ortaya koymaktadır. Tarımsal teknoloji
sağlayıcı firmalar ise, teknolojik yeniliklerin maliyetli olduğunu ve firmaların yenilik
kapasitelerinin ancak devlet teşvikleri ile geliştirilebileceğini vurgulamaktadır.
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Abstract
Along with the increasing population all over the world, the global food demand is also
increasing day by day. FAO predicts that the world population will reach 8 billion in 2025
and 9.6 billion in 2050 and to be able to meet the global food demand, the agricultural
production must increase by 70% until 2050.In this context, increasing agricultural
productivity, access to healthy and reliable food is an important agenda all over the world.
The technological transformation experienced in the world over the last 10 years so called
“Industry 4.0” has been affecting not only the manufacturing sector but also all sectors of the
economy. And this new wave of industrialization is expected to transform agricultural sector
as well . Countries like Netherlands, England, the United States have experienced substantial
improvements in the integration of technology to their agricultural production and this makes
the issue even more important for Turkey whose economy appears to be based on agriculture
for many years. Thus, this study has two main purposes ; - to compare the current state of
Turkey’s agriculture sector with those of successful countries in implementing new
technologies in agriculture. - to analyze the potential and opportunities of technological
transformation in agriculture in Turkey using Izmir region as a sample. In this study,
development trends and constraints on the global integration of Turkish agriculture sector
will be set forth by using the data obtained from face-to-face questionnaire technique with
500 farmers and online questionnaire with 10 agricultural technology providers/suppliers.
Preliminary results of this study show that there are some structural problems in terms of the
integration of Turkish agriculture into the Industrial 4.0 process. The main problems are
related to the lack of skilled labor force and the low level of technology content and the
increase of import dependency of the production. Furthermore, difficulties that producers
face in access to technology and financial resources and the lack of networks of agricultural
ecosystem’s actors (producers, consumers, finance providers, universities, NGOs,
technology providers) are considered as other important factors. Farmers in İzmir region
mostly believe that the integration of technology would increase the productivity but since
they still deal with the problems of high input costs, lack of skilled human capital and
inadequate equity, their priority are not given to the technological integration of agriculture.
Concordantly, agricultural technology providers/suppliers stress that technological
innovations are costly and firms' innovation capacities can only be improved by government
incentives.
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Özet
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış anlaşmalarından olan Versailles Barış
Anlaşması ile Almanya için politik, sosyolojik ve ekonomik açıdan zor günler başlamıştır.
Böylesi zor bir dönemde Almanya'yı yönetmeye başlayan önce şansölye sonra da Führer
olarak diktatörlüğünü ilan eden Adolf Hitler izlediği dış politika stratejisi ile Avrupa Denge
Sisteminin başat aktörü haline gelmiştir. Hitler'in izlediği strateji kolaylaştıran unsur ise
avrupa Güç Dengesi sisteminin önemli devletleri olan ingiltere-Fransa Bloku ve Sovyetler
Birliği arasındaki güç çekişmesidir. Hitler bu dönemde her iki blok arasındaki beklentileri
çok iyi analiz etmiş ve Almanya'nın tekrar Avrupa Güç Sistemi içerisinde dominant
güçlerden biri haline gelmesine yol açmıştır. Bu sürec 1925 Locarno Anlaşması ile başlar.
Bu anlaşmada Almanya Versailles Anlaşması ile içine sürüklendiği savaş tazminatı
girdabından bir ölçüde kurtulabilmek için Fransa, Belçike ve Almanya arasındaki sınırın
korunmasını garanti altına alacak bir çok ödün vermiştir. Bu anlaşmadan henüz bir sene önce
1924'de Hitlerin genel başkanı olduğu Nasyonel Sosyalist Parti Alman Parlamentosu'na
(Reichstag) %3'lük bir temsil oranıyla girmiştir. Anti-semitist, Irkçı, anti-kapitalist ve anti
komünist olan bu parti bu tarihten sonra yükselişe geçmiş ve 1932 seçimlerinde
Reichstag'daki oy oranlarını %33'e çıkartmıştır. 1933'de Alman Şansölyesi olan hitler,
1934'de şansölye ve cumhurbaşkanlığını birleştirerek Fuhrer (lider) oldu. bu tarihten sonra
izlediği politikalarla Avrupa'da Almanya'nın tekrar güçlenmesini sağladı ancak bu başarıda
İngiltere-Fransa Bloku ve Sovyetler Birliğ'nin etkisi de vardır. 1933'de Almanya
Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden çekilmiştir. 1935'de Versailles
Anlaşması'ndaki silahsızlanma maddesini geçersiz ilan etmiştir. 1936'da ise Locarno
Anlaşması'nı geçersiz kabul ederek agrefis dış politikasına devam etmiştir. 1936'da Roma
Berlin İttifakını kurarak Faşist Musolini ile anlaşmış böylece İtalya ve Almanya'yı müttefik
hale getirmiştir. 1938'de Avusturya'yı işgal etmiştir. 1939'da çekoslovakya topraklarını işgal
ettikten sonra 1 Eylül !939'da Polonya'ya saldırarak 2. dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Tüm bu
gelişmeler olurken Versailles Anlaşması ile gelişimi ve yayılma olasılığı önüne set çekilen
Almanya, Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından durdurulmamış, tersine gelişimine
destek verilmiştir. Çünkü Almanya'nın çok güçsüz olması Sovyetler Birliği açısından
bakılınca kapitalist batı dünyası ile aralarındaki tamponun zayıflığı anlamına gelmektedir.
Aynıu şekilde batı'da ideolojik rakip olan Sovyetler Birliği ile arasına öncelikle bir antikominist Almanya'nın varlığını olumlu görmektedir. her iki taraf için ise ileri aşamada
Avrupayı tamamen kontrol edebilmenin anahtarı yine Almanya'nın agresif dış politikası
olacaktır. Bu nedenle karşılıklı olarak göz yumulan Alman gelişimi kontrolden çıkana kadar
olumlu görülmüştür.
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Abstract
At the end of the first world, Germany has begun difficult days in terms of political,
sociological and economic with Versailles Peace Treaty. Adolf Hitler who started to direct
Germany in such a difficult time became the main actor of the European system. Facilitating
the strategy that Hitler follows the element that facilitates Hitler's strategy is important states
of European power balance. These are the power struggle between Britain-France blocks and
the Soviet Union. The Hitler have analyzed the expectations between the two blocks very
well in this period. Also, Hitler had made Germany stronger state within the European power
system. This process begins with the 1925 Locarno Treaty. İn this agreement, Germany
wanted to get rid of war compensation so Germany provided protection of the border of
France, Germany, Belgium. A year before this treaty, the national socialist party which was
the president of Hitler entered the German parliament with %3 represantation ratio. The
racist, anti-capitalist party has risen and in the elections of 1932. Vote rate was rise. Vote rate
was %33 in Reichstag.Hitler the chancellor of Germany in 1933.After that Hitler became the
führer. After this date, the Hitler have made Germany reinforce in Europe but this
development is the influence of Britain-France and Soviets Union. In 1933 Germany
separated disarmament conference and league of nations. In 1935 Germany have invalidated
the disarmament clause in the treaty of Versailles. After that, Germany invalidated Locarno
Treaty in 1936. Also he has implemented aggressive foreign policy. In 1936 Germany
confederated between Berlin and Roma. Thus, he agreed with Mussolini. Thus İtaly and
Germany became allies. In 1938 he occupied Austria. In 1939 he occupied Czechoslovakia.
After that in 1 September 1939, he attacked Poland thus he started the second world war.
France, Britain and Soviets Union supported Germany. Because the weakness of Germany
does not work for the Soviets Union. Same way West wanted to Germany between West and
Soviets Union. In the Future the way to control Germany is again Germany's aggressive
foreign policy. Germany was seen as positive as it come out of control
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Özet
1980 dönemi sonrası egemen olan neoliberal anlayış yerelleşme (desantralizasyon) ve
yerellik (subsidiarite) eğilimlerini güçlendirmiş, böylelikle yerel yönetimlerde idari ve mali
özerklik çalışmaları hız kazanmıştır. Hizmet sunumunda özel sektörün ardından ikinci en iyi
olarak görülen yerel yönetimler, sosyal harcamalar ve sosyal hizmetlerin sunumunda da ön
plana çıkmaya başlamışlardır. Bugün gelinen noktada 2015 yılı verilerine göre OECD
ülkelerinde yerel yönetimlerin ortalama sosyal harcama oranları eğitimde %26,5, sağlıkta
%18,9 ve sosyal korumada %15,2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu oranlar eğitimde
%5,9, sağlıkta %1,6 ve sosyal korumada %1,5’tir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı,
seçilmiş ülkeler ile Türkiye’deki yerel yönetimlerin sosyal harcama alanındaki durumlarını
incelemek ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda seçilen İsveç, İngiltere, Almanya
ve İtalya yerel yönetimlerinin sosyal harcama alanındaki mevcut durumları araştırılmıştır.
İlgili ülkelerdeki yerel yönetimler incelenirken sosyal politika alanındaki sorumlulukları,
gelir ve harcama yetkileri, merkezi-yerel yönetimler aralarındaki ilişkiler ve görev
bölüşümleri gibi unsurlar dikkate alınmıştır. Sonuç olarak seçilmiş ülkelerde; eğitim, sağlık
ve sosyal hizmetler alanında görev ve yetkilerin çoğunluğunun yerel yönetimlere ait olduğu
görülmüştür. Bazı yerel yönetimlerde sadece sosyal harcamalar için ayrılan kaynak ya da
fonlar bulunmaktadır. Sosyal politika alanındaki görev bölüşümü sadece merkezi-yerel
yönetimler arasında değil, yerel yönetim kademeleri arasında da gerçekleştirilmiştir.
Yerelleşmenin bir öğesi olarak mali özerklik alanında bazı yerel yönetimlerin vergi matrah
ve oranlarını belirleyebilme yetkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca merkeziyetçi yönetim
geleneğinin güçlü olduğu ülkelerde dahi yerel yönetimlerin öz geliri olan vergi gelirlerinin
bütçe içerisindeki oranının Türkiye’ye nazaran yüksek seyrettiği, dolayısıyla merkezi
yönetim gelirlerine bağımlılıklarının daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Türkiye’de ise
eğitim, sağlık, sosyal koruma alanında yerel yönetimlere görev ve yetkiler verilmiş olsa da
merkeziyetçi yönetim anlayışının baskın olduğu; merkezi-yerel yönetimler arasında sosyal
harcama alanında görev paylaşımının bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca yerel yönetim
kademeleri arasında da sosyal politika ve harcama alanlarında bölüşüm bulunmamaktadır.
Bununla birlikte yerel yönetimlerin yüksek oranda merkezi yönetim gelirlerine bağımlı
olduğu ve öz gelir yaratma kapasitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, sosyal harcamalar, sosyal politika, yerelleşme, mali
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Abstract
The neoliberal understanding that prevailed after the 1980s strengthened the decentralization
and subsidiarity tendencies; so that administrative and financial autonomy studies in local
administrations have accelerated. Local governments, which are seen as the second best after
private sector in providing service, have also come to the forefront in the providing of social
expenditures and social services. In the OECD countries, the average social expenditure
ratios of local governments are 26.5% at education, 18.9% at health and 15.2% at social
protection, according to the data of 2015. In Turkey, these rates are 5.9% at education, 1.6%
at health and 1.5%at social protection. From this point on, the purpose of this study is to
examine the situation in the field of social expenditure of local governments in Turkey and
selected countries and reveals differences between them. In this context, local governments
of Sweden, UK, Germany and Italy have been investigated for social expenditures. The local
governments in the relevant countries has been examined by considering such factors as
responsibilities in the field of social policy, income and spending authority, the relationship
between central and local governments, and division of duties. As a result, in selected
countries; the majority of the duties and authorities in the field of education, health and social
services belong to local governments. Some local governments have resources or funds
allocated for social expenditure. The division of duties in the field of social policy has been
carried out not only between central and local governments, but also between local
government levels. As a component of decentralization, it has been determined that some
local authorities in the field of fiscal autonomy have the authority to determine the tax base
and rates. Even in countries where centralist management is strong, the share of tax revenues,
which are self-revenue of local governments, in the budget remains high compared to the
situation in Turkey. Therefore, these local governments are less dependent on central
government revenues. Even though local governments have been given education, health,
social protection duties and authorities in Turkey; centralized understanding dominates and
it has been seen that there is no sharing of duty between the central and local government in
the field of social expenditure. There is also no sharing in the social policy and expenditure
fields between the local government levels. Nevertheless, local governments are highly
dependent on central government revenues and local governments' self-revenue capacity is
low.
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Özet
Finansal ve finansal olmayan performansın ayrı raporlarda bilgi kullanıcılarına sunulması
işletme performansına ilişkin bütüncül bir değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu zorluğa
çözüm olarak entegre raporlama yeni bir kurumsal raporlama yaklaşımı olarak
geliştirilmiştir. Entegre raporlamada entegre düşünce değer yaratma kavramları temel
kavramlar olup, finansal ve finansal olmayan sermaye unsurları üzerinde yaratılan değerin
bilgiler arası bağlantıyı sağlayacak şekilde bir bütün olarak raporlanması esastır. Ancak
Reporting 3.0 entegre raporlamanın da birtakım eksikliklere sahip olabileceğini açıklamıştır.
Reporting 3.0’a göre, Yeşil, Kapsayıcı ve Açık Ekonomi için integral iş modeli çerçevesinde
gerçekleştirilen, mikro ve makro seviyede finansal ve finansal olmayan etkileri olan işletme
faaliyetleri yeni entegre muhasebe ile kayıtlara alınmalı, finansal raporlarda finansal olmayan
kalemlerin etkileri de gösterilmelidir. Böylece işletme faaliyetlerinin tüm hak sahipleri
açısından etkileri daha iyi anlaşılacaktır. Bu çalışmanın amacı 2013 yılından beri
çalışmalarını sürdüren reporting 3.0 tarafından geliştirilmeye çalışılan, yeşil, kapsayıcı ve
açık ekonomi için entegre muhasebe kavramını incelemek, entegre muhasebe süreci sonunda
üretilen finansal tablolar ile entegre raporlama arasındaki benzerlik ve farklılıkları
incelemeye çalışmaktır. Bu amaçla, reporting 3.0 tarafından yayınlanan raporlama,
muhasebe, veri, yeni sürdürülebilir iş modeli taslakları literatür taramasına tabi tutulmuş,
yeşil, kapsayıcı ve açık ekonomi, entegre muhasebe ve entegre raporlama kavramları
açıklanmaya, Reporting 3.0 raporlama taslağı ile entegre rapor içeriği karşılaştırmaya
çalışılmıştır. İlk bakışta, Reporting 3.0 tarafından dikkat çekilen konular ile entegre
raporlamada önerilen konular ve ilkelerin birbirine benzediği söylenebilir. Ancak, Reporting
3.0 ve entegre raporlama ilkeleri ve ögeleri incelendiğinde benzerlikler yanında birtakım
farklılıkların olduğu da görülecektir. Reporting 3.0 tarafından önerilen muhasebe ve
raporlama mikro, orta ve makro düzeyde sürdürülebilir sonuçlar yaratacak bütünleyici
(integral) düşünceye dayanırken, entegre raporlamada mikro düzeyde işletmenin
sürdürülebilirliğine ilişkin entegre düşünceye dayanır. Ayrıca Reporting 3.0 6 temel ihtiyaç
doğrultusunda 9 ilkeye dayalı olup amaç ve kapsamı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen,
entegre raporlama ilke tabanlı yaklaşıma dayanmakta ancak amaç ve kapsamı işletmelerin
tercih ve tespitlerine bırakılmaktadır. Reporting 3.0 tarafından önerilen muhasebe bilgi
sistemi sayesinde üretilecek olan ve finansal olmayan sermaye unsurlarına ilişkin rakamların
da yer aldığı finansal raporlar ile entegre raporun birlikte yayınlanması sayesinde bilgi
kullanıcıları finansal ve finansal olmayan sermaye unsurları arasında bağlantıyı daha kolay
kurabilecek, işletme tarafından da daha şeffaf raporlama yapılmasına imkan sağlanacaktır.
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Abstract
Presenting financial and non-financial performance to information users in separate reports
makes it difficult to assess the overall performance of the company. As a solution to this
challenge, integrated reporting has been developed as a new enterprise reporting approach.
The basic concepts in integrated reporting are the concepts of integrated thinking, value
creation, and it is essential that the value created on the financial and non-financial capital
elements be reported as a whole, providing a link between the information. However,
Reporting 3.0 reports that integrated reporting may also have some shortcomings. According
to Reporting 3.0, business activities with financial and non-financial impacts on micro and
macro levels within the framework of the integral business model for Green, Inclusive and
Open Economy should be taken into new integrated accounting, and financial reports should
also show the effects of non-financial items. Thus, the effects will be better understood in
terms of all rights of business activities. the objective of this study is to examine the integrated
accounting concept for green, inclusive and open economy, which is being developed by
reporting 3.0, which has been working since 2013, to try to examine the similarities and
differences between the financial statements produced by the integrated accounting process
and the integrated reporting. For this purpose, the reporting, accounting, data, new
sustainable business model drafts published by reporting 3.0 have been subjected to literature
review, Green, Inclusive and Open Economy, Integrated Accounting and Integrated
Reporting concepts were tried to be explained and the Reporting 3.0 report draft and
integrated report contents were tried to be compared. At first glance, it can be said that the
issues addressed by reporting 3.0 are similar to those proposed in integrated reporting.
However, when reporting 3.0 and integrated reporting principles and items are examined, it
will be seen that there are some similarities as well. While the accounting and reporting
proposed by reporting 3.0 is based on an integral thinking that will generate sustainable
results at the micro, medium and macro levels, integrated reporting is based on an integrated
thinking of the sustainability of the micro-level operator. Also, although reporting 3.0 is
based on 9 principles in line with 6 basic needs and its purpose and scope are clearly stated,
integrated reporting is based on a principle based approach, but its purpose and scope are left
to the preferences and determinations of corporates. financial reports that will be generated
through the accounting information system recommended by reporting 3.0 and which also
include figures for non-financial capital elements and the integrated report together, it will
be easier for information users to establish a link between financial and non-financial capital
elements, more transparent reporting will be provided by the corporate.
Keywords: Yeşil Kapsayıcı Açık Ekonomi, Kurumsal Raporlama, Entegre Raporlama
JEL Codes: M40, M41, M49
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Abstract
Behavioral finance studies have revealed that investors are not rational in their investment
decisions where they are prone to buy high out of greed and sold out of fear. This doesn’t
support the fully rational neoclassical economics of home economics hypothesis. In real
world many investors are making decisions based on irrational behavior. Behavioral finance
may give us deeper insights of the financial decision making process. Emotions play big role
in investors success. Personal characteristics, belief system, and opinions are the factors in
decision making. Emotions such as fear and greed may lead investors to make mistakes and
lead to irrational action opposite to what other market participants may do. Greed can make
investor take more risk than they are comfortable especially when they see others making
money in the stock market. Fear on the other side may stop the investor doing things too risky
and either sell the stocks earlier or hold on to it too long for the sake of safe investment
options. Personal characteristics such as pessimism can be the reason for investors not to take
risk. In the market when fear is dominant that may lead to crises and greed in opposite may
lead to financial bubbles because investors believe that those stocks can be sold at higher
prices. This research aims to bridge the gap by examining the impact of emotions on decision
making process of investors who make investment in stock exchange in terms of
demographic factors, personal characteristics, and geographical location in Turkey. For this
purpose, fear and greed have been dealt with in order to know whether or not there is an
impact of these emotions on investors decision making. It is expected that these emotions
will impact on investment decisions. Cross sectional survey and quantitative methods have
been used as a methodology. Data will be analyzed using the statistical tool SPSS.
Keywords: Fear, Greed, Investment Decision, Behavioral Finance, Survey
JEL Codes: G40, G41
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Abstract
Davranışsal finans çalışmaları, yatırımcıların hırs ile yüksek fiyattan hisse senedi alırken
korku ile de hisse senetlerini satmaya yatkın olduklarını ve yatırım kararlarında rasyonel
olmadığını ortaya koymuştur. Bu, ev ekonomisi hipotezinin tamamen rasyonel neoklasik
ekonomisini desteklemez. Gerçek dünyada birçok yatırımcı irrasyonel davranışa dayalı
kararlar almaktadır. Davranışsal finans, finansal karar verme sürecine dair daha derin bilgiler
verebilir. Duygular, yatırımcıların başarısında büyük rol oynamaktadır. Kişisel özellikler,
inanç sistemi ve görüşler karar vermede faktörlerdir. Korku ve hırs gibi duygular,
yatırımcıların hata yapmasına ve diğer piyasa katılımcılarının yapabileceklerinin tersine, akıl
dışı eylemlere yol açmasına neden olabilir. Hırs, yatırımcıların, özellikle borsada para
kazanırken diğerlerinden daha rahat olduklarından daha fazla risk almasını sağlayabilir.
Diğer tarafın korkusu yatırımcıyı çok riskli hale getirebilir ve stokları daha önce satabilir ya
da güvenli yatırım seçenekleri için çok uzun süre tutabilir. Kötümserlik gibi kişisel özellikler,
yatırımcıların risk almamalarının sebebi olabilir. Piyasadaki yatırımcılar korku ile düşük
fiyattan elden çıkarıp krize yol açabildiği gibi ve bunun tersi olarak hırsın hakim olduğu
yatırımcılar ise bu stokların daha yüksek fiyatlarla satarak finansal balon yaratabiliyorlar. Bu
araştırma, Türkiye'de demografik faktörler, kişisel özellikler ve coğrafi konum açısından
borsaya yatırım yapan yatırımcıların karar verme süreçlerine duydukları duyguların etkisini
inceleyerek bu uçurumu kapatmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu duyguların yatırımcıların
karar alma süreçlerine etkisinin olup olmadığının bilinmesi için korku ve hırs ele alınmıştır.
Bu duyguların yatırım kararlarını etkilemesi bekleniyor. Kesitsel araştırma ve nicel
yöntemler bir metodoloji olarak kullanılmıştır. Veriler istatistiksel araç SPSS kullanılarak
analiz edilecektir.
Keywords: Fear, Greed, Investment Decision, Behavioral Finance, Survey
JEL Codes: G40, G41
1
2

188

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

İktisadi Karar Alma Sürecinde Nöroekonominin Rolü
Kerim Eser AFŞAR1 Nihan DEMİR2
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Türkiye
1
eser.afsar@deu.edu.tr 2n_demir90@hotmail.com
Özet
İktisat biliminde birey, rasyonel insanı temsil eden homo economicus kavramı üzerinden ele
alınmaktadır. Ellsberg ve Allais Paradoksları, belirsizlik altında karar verme durumunda
homo economicus kavramına dayalı beklenen fayda teorisinin yanlışlandığını göstermiştir.
İktisadi realitede insan sürekli olarak belirsizlik altında karar vermek durumunda olduğu için
homo economicus varsayımı geçerliliğini kaybetmekte ve bu nedenle iktisat teorisi gerçekliği
tam olarak açıklayamamaktadır. Özellikle belirsizliğin arttığı konjonktürlerde teori ile
gerçeklik arasındaki uçurum açılmaktadır. Son yıllarda metodolojik sorunların çözülmesi ve
iktisadi analizlerin realiteyi açıklama gücünü arttırmak amacıyla; iktisat, psikoloji ve tıp
bilimlerinin yakınlaşmasından doğan iktisat bilimi içinde melez disiplinler ortaya çıkmıştır.
Farklı sosyal bilim disiplinlerinin tarihsel süreçte yakınlaşmasının en güncel biçimi, iktisadi
davranışları nörolojik araçlarla ele alan nöroekonomi adı verilen yeni bir alt disiplindir. Bu
çalışmanın amacı, literatürde yeni bir disiplin olan nöroekonominin, iktisat bilimi içindeki
konumunu belirlemek ve iktisadın metodolojik sorunlarının çözümüne yönelik
nöroekonominin işlevini tartışmaktır. İktisat, psikoloji ve nöroloji, günümüzde genel bir
insan davranışı teorisi sağlama amacını taşıyan birleşik bir disipline dönüşmektedir.
İktisatçılar ve psikologlar, davranışları anlamak ve modellemek için kavramsal yapıları
kurarken, nörobiyologlar mekanizmanın çalışması için araçlar sağlamaktadır. Bu araştırma
kapsamında, nöroekonomi disiplinin amacı, kararların alındığı nörobiyolojik
mekanizmaların ortaya çıkışı, beklenen faydaya ilişkin karar verme zeminini oluşturan sinir
ağları, duygu ve eylem arasında köprü kuran süreçler incelenmiştir ve bu kapsamda
nöroekonomi alanındaki çalışmalar derlenmiştir. Yapılan derlemenin ana hedefi;
nöroekonomide yaygın kullanılan yöntemlerin özetlenmesi, çalışmaların tasnifi ve
nöroekonomideki son gelişmeleri iktisat teorisi çerçevesinde açıklamaktır. Nöroekonomi,
kişilerin karar almada ya da bireyin içsel durum ve eğilimlerini tahmin etmek için nörolojik
görüntüleme (neuroimaging) yöntemini kullanmaktadır. Nörolojik görüntüleme yöntemi
sayesinde karar verme sürecinde beynin nasıl çalıştığı ve nasıl bir işlevselliğe sahip olduğu
bulgulandığı için nöroekonomi, subjektif iktisadi değer yargılarının nasıl oluştuğu hakkında
iktisada, beklenen fayda teorisinden daha fazlasını katma potansiyeline sahiptir.
Nöroekonomik çalışmalar, insanın arzu ve isteklerinin nöral bir sinyal olarak beyinde temsil
edildiğini göstermiştir. Bu bağlamda iktisadi aktörlerin farklı koşullar altında, tercihlerini
neden değiştirdikleri gözlenebilmektedir. Örneğin ödüllendirme söz konusu olduğunda
iktisadi aktörlerin beyindeki nöral aktivitelerinin arttığı ve tercihlerini değiştirdikleri
gözlenmiştir. Basit bir ültimatom oyununda, beyindeki anterior insula ve dorsolateral
prefrontral cortex (dIPFC) bölgelerinde nöral etkinlik artışları gözlenmiştir. Bulgulara göre,
eğer insular etkinliği dIPFC etkinliğinden daha büyükse, iktisadi aktör teklifi reddetmeye
meyillidir. Fakat dIPFC aktivitesi daha yüksekse, oyuncu adil olmayan teklifi kabul etmeye
yönelmektedir. Bu nörolojik veriler, karar vermede iki sistemli mekanizmayı ispatlar
niteliktedir. İktisadi karar verme süreci; psikolojik, kültürel, toplumsal vs. gibi farklı olgular
etrafında şekillendiği için karmaşık bir olgudur. Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar
üzerinden karar verme sürecinin ele alınması gerekmektedir. Nörobilimciler, psikologlar ve
iktisatçıların disiplinlerarası kapsama dâhil olmayan bağımsız çalışmaları, teori içinde yoğun
eleştiriler almasına rağmen vazgeçilemeyen beklenen fayda teorisine alternatif bir teori
ortaya koyamamıştır. Nöroekonomi, alt disiplinlere ayrılmış teorik yaklaşımların ve
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metodolojilerin bütünleştirilmesinde, gerçekçi karar verme modellerinin kurulmasında ve
iktisat biliminin geleceğinde önemli sonuçlar yaratabilecek bir potansiyele sahiptir.
Anahtar Kelimeler: nöroekonomi, davranışsal iktisat, risk ve belirsizlik
JEL Sınflama Kodları: A12, B42, B21, D87
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Abstract
In economics, the individual is addressed through the concept of homo economicus, which
represents the rational person. The Ellsberg and Allais paradoxes have shown that in the case
of decision making under uncertainty, the expected utility theory based on homo economicus
is wrong. Economic reality does not carry homo economicus characteristics because human
beings must constantly make decisions under uncertainty, and therefore economic theory
cannot fully explain the economic reality. In recent years, in order to solve the
methodological problems and increase the power of economic analysis to explain the reality,
hybrid disciplines have emerged in the economic science, which have arisen from the
convergence of economics, psychology, and medical sciences. The aim of this work is to
determine the position of neuroeconomics in economics, a new discipline in the literature,
and to discuss the function of neuroeconomics to solve the methodological problems of
economics. While economists and psychologists construct conceptual structures to
understand and model behaviors, neurobiologists provide tools for the study of mechanics.
Within the scope of this research, the aim of the discipline of neuroeconomics, the emergence
of neurobiological mechanisms, neural networks that form the basis for decision making on
the expected benefit processes that bridge between emotion and action have been examined
and in this context studies in the field of neuroeconomics have been compiled. The main
target of the compilation is; to summarize the widely used methods of neuroeconomics, to
classify the studies and to explain the latest developments in neuroeconomics within the
framework of economic theory. Neuroeconomics uses neuroimaging to make decisions or to
predict the individual's internal state and tendencies. It has the potential to add more to the
economics about how to occur the subjective economic value judgments than the expected
utility theory since it is possible to find out how the brain works and how it functions in the
decision-making process thanks to the neurological imaging method. Neuroeconomic studies
have shown that people's desires and aspirations are represented in the brain as a neural
signal. In this context, of economic actors under different conditions; it can be observed why
have changed their preferences. For example, when it comes to rewarding, it has been
observed that the neural activities in the brain of economic actors have increased and changed
their preferences. In a simple ultimatum game, regions in the anterior insula and dorsolateral
prefrontal cortex (dIPFC) of the brain, neural activity increases were observed. According to
findings, if the insular activity is greater than the dIPFC activity, the economic actor tends
not to reject the proposal. However, if the dIPFC activity is higher, the player tends to accept
unfair offers. These neurological data prove a two-system mechanism in decision-making.
The economic decision-making process is a complicated phenomenon; because it is shaped
by different phenomena as psychological, cultural, social etc. For this reason, it is necessary
to consider the decision-making process through interdisciplinary studies.
Keywords: nöroekonomi, davranışsal iktisat, risk ve belirsizlik
JEL Codes: A12, B42, B21, D87
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Özet
1.Çalışmanın Amacı ve Önemi Performans göstergeleri yürütülen faaliyetlerin her boyutunu
(girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulur. Bu göstergeler
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını
ölçmeye yarayan araçlardır. Operasyonel göstergeler, faaliyetlerin, üretim faktörlerinin ve
çalışanların performansının ölçümünde, finansal performans göstergeleri ise finansal
performansın ölçülmesinde kullanılır. Bir hastane yöneticisi için bir hastanenin geçmiş
verilerini kullanarak finansal performansın değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik bütçe
hazırlanması oldukça önemlidir. Hastanelerin finansal performansının değerlendirilmesinde
finansal performans göstergelerinin operasyonel performans göstergeleri ile desteklenmeye
ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı finansal performans göstergeleri ile operasyonel
performans göstergeleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Böylece söz
konusu göstergelerin biri birini etkileme durumu tespit edilerek bu göstergelerin bir bütün
olarak hastanelerde performans ölçümündeki öneminin vurgulanması mümkün olabilir.
2.Yöntem Çalışmada örnek olarak seçilen eğitim ve araştırma hastanesi (bundan böyle
hastane) Ankara’da faaliyet göstermektedir. Hastane’nin finansal performansı 2013 yılından
2017 yılına kadar 5 yıllık finansal tablo verilerine oran analizi uygulanarak belirlenmiştir.
Daha sonra finansal performans göstergeleri ile operasyonel performans göstergeleri
arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Finansal performans göstergelerine ait veriler T.C.
Sağlık Bakanlığı’nın Tek Düzen Muhasebe Sistemindeki (TDMS) bilanço ve gelir tablosu
kalemlerinden elde edilmiştir. Operasyonel performans göstergelerine ait veriler ise T.C.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülünden (TSIM) elde edilmiştir.
Operasyonel ve finansal performans gösterge verilerinin değerlendirilmesinde MS Office
programının excel uygulamasından ve istatiksel paket programından faydalanılmıştır.
Operasyenel ve finansal performans göstergeleri arasındaki ilişki “Pearson Korelasyon Testi”
ile analiz edilmiştir. 3.Bulgular ve Sonuç Analiz sonucunda finansal performans göstergeleri
ile operasyonel performans göstergeleri arasında pozitif yönlü, kuvvetli ve anlamlı ilişki
olduğu saptanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: Uzman doktor sayısı
ile Yabancı Kaynaklar/Aktif, KVYK/Pasif, UVYK/Pasif, Dönen Varlıklar/Aktif, Özkaynak
Devir Hızı, Satışların Maliyeti/Net Satışlar Oranı arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde
anlamlı bir ilişki vardır. Ancak uzman doktor sayısı ile Özkaynaklar/Aktif,
Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar, Maddi Duran Varlıklar/Aktif, Çalışma Sermayesi Devir
Hızı, Faaliyet Karı/Net Satışlar, Brüt Satış Karı/Net Satışlar, Net Kar/Net Satışlar, Cari Oran
arasında ise negatif yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Pratisyen doktor
sayısı ile Likidite Oranı arasında pozitif yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
Poliklinik Sayısı ile Alacakların Varlıklara Oranı arasında negatif yönlü çok yüksek düzeyde
anlamlı bir ilişki vardır. Yatan Hasta Sayısı ile Alacakların Varlıklara Oranı arasında negatif
yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Taburcu Olan Hasta sayısı ile
Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar, Cari Oran arasında pozitif yönlü, Özkaynak Devir Hızı,
Alacakların Varlıklara Oranı arasında ise negatif yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki
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vardır. Yatılan gün sayısı ile Özkaynaklar/Aktif, Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar,
Alacakların Devir Hızı, Cari Oran, Net Kar/Özkaynak oranı arasında pozitif yönlü, Yabancı
Kaynaklar/Aktif, KVYK/Pasif, Özkaynak Devir Hızı, Alacakların Varlıklara Oranı arasında
ise negatif yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Toplam Ameliyat Sayısı ile
Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar, Alacakların Devir Hızı, Cari Oran, Net Kar/Özkaynaklar
oranı arasında pozitif yönlü, KVYK/Pasif, Özkaynak Devir Hızı, Likidite Oranı, Alacakların
Varlıklara oranı arasında ise negatif yönlü çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Yatak
devir hızı ile Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar, Cari Oran, Faaliyet Karı/Net Satışlar oranı
arasında pozitif yönlü, Alacakların Varlıklara Oranı arasında ise negatif yönlü çok yüksek
düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Finansal Performans, Oran Analizi, Operasyonel
Performans.
JEL Sınflama Kodları: M40, M49
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Abstract
1. Aim and Importance of the Study Performance indicators are formed in order to measure
and assess every aspect of activities (input, process, output, result). These indicators are the
tools which are benefitted in order to determine whether sources are used economically,
efficiently, effectively, and appropriately. Operational indicators are used in order to measure
performance of activities, production factors and employees. Financial indicators are used in
order to measure financial performance. It is quite important for a hospital manager to assess
financial performance and prepare budget for following year by using historical financial
data. Financial performance indicators need to be supported by operational performance
indicators in assessing financial performance of hospitals. The present study aims to reveal
if there is a significant relationship between financial performance indicators and operational
performance indicators. Thus, it can be possible to emphasize importance of the said
indicators as a whole in assessing financial performance of hospitals. 2. Method The
Education and Research Hospital (the Hospital hereafter) selected for the purpose of this
study is operating in Ankara. Financial performance of the Hospital was determined by
applying ratio analysis on five-year financial statement data from 2013 to 2017. Then
relationship between financial performance indicators and operational performance
indicators were found out. The data on financial performance indicators was obtained from
balance sheet and income statement in the unified accounting system of Turkish Republic,
the Ministry of Health. The data on operational performance indicators was obtained from
the Basic Health Statistics Module of the Ministry of Health. MS Office, excel and statistical
package were benefitted in assessing the data on financial and operational performance
indicators. The relationship between financial and operational performance indicators was
analyzed by using “Pearson Correlation Test”. 3. Conclusion As a result, we determined that
there is a positive, strong and significant relationship between financial and operational
performance indicators. We concluded that: There is a positive, strong and significant
relationship between number of specialist and total liabilities/total assets, current
liabilities/total liabilities, long term liabilities/total liabilities, owner’s equity turnover, cost
of goods sold/net sales. However, there is a negative, strong and significant relationship
between number of specialist and owner’s equity/total assets, owner’s equity/total liabilities,
fixed assets/ total assets, operating capital turnover, operating profit/net sales, gross profit/
net sales, net profit/net sales, current ratio. There is a positive, strong and significant
relationship between number of specialist and liquidity ratio. There is a negative, strong and
significant relationship between policlinics and receivables/total assets. There is a negative,
strong and significant relationship between number of the in patients and receivables/total
assets. There is a positive, strong and significant relationship between number of the patient
discharged and owner’s equity/total liabilities, current ratio. However, there is a negative,
strong and significant relationship between number of the patient discharged and owner’s
equity turnover, receivables/total assets. There is a positive, strong and significant
relationship between number of days that patients stay in hospital and owner’s equity/total
1
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assets, owner’s equity/total liabilities, receivables turnover, current ratio, net sales/owner’s
equity. However, there is a negative, strong and significant relationship between number of
days that patients stay in hospital and total liabilities/total assets, current liabilities/total
liabilities, owner’s equity turnover, receivables/total assets. There is a positive, strong and
significant relationship between number of surgery (operation) and owner’s equity/total
liabilities, receivables turnover, current ratio, net profit/owner’s equity. However, there is a
negative, strong and significant relationship between number of surgery and current
liabilities/total liabilities, owner’s equity turnover, liquidity ratio, receivables/total assets,
there is a positive, strong and significant relationship between hospital bed turnover and
owner’s equity/total liabilities, current ratio, operating profit/net sales. However, there is a
negative, strong and significant relationship between receivables/total assets.
Keywords: Hastane, Finansal Performans, Oran Analizi, Operasyonel Performans.
JEL Codes: M40, M49
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Özet
Kariyer kararı bireyin hayatı boyunca vermesi gereken önemli kararlar arasında yer
almaktadır. Bu kararın verilme süreci herkeste aynı yaşanmamaktadır. Bazıları kolayca bu
kararı verirken bazıları karar öncesi ve karar sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve
çoğu zaman da profesyonel desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal destek ve kariyer
sürecine olan etkisi ise bireyde başkaları tarafından önemsendiği ve değer verildiği algısını
uyandırmasının yanında kritik yaşam olayları ve kararlarında araçsallık görevi gören ve farklı
türlerde gerçekleşen yardımlar olmaktadır. Bireylerin kariyer kararsızlığını etkileyen çeşitli
değişkenlere ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bunlardan bazıları kariyer kararsızlığı ile öz
yetkinlik arasındaki ilişkilere odaklanmış, bazıları öz güven ve öz saygı ve kaygı ile ilişkileri
incelemişlerdir. Bu çalışmada ise üniversite öğrencilerinin kariyer kararı verme sürecinde
yaşadığı zorlukların belirlenmesinin yanı sıra kariyer kararsızlığı yaşayıp yaşamadıklarını ve
bu süreçte ailelerinden, arkadaşlarından ya da kendileri için önemli olan diğer kişilerden
aldıkları sosyal desteğin bu konuda etkisi olup olmadığı araştırma konusu olmuştur. Çalışma,
üniversite öğrencileri özelinde birçok değişkenden olumlu ya da olumsuz etkilenebilen
kariyer kararı verme sürecine ışık tutulması ve bu süreçte yaşanan zorlukların neler
olabileceği ve çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla 189'u kız 56'sı
erkek olmak üzere 245 lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu öğrencilerin yaş
ortalaması (x)=19,98'dir. Araştırma kapsamında Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
(ÇYASDÖ)’nin aile, arkadaş ve özel bir insan alt boyutları ile Kariyer Kararı Verme Güçlüğü
Ölçeği (KKVGÖ)’nin hazırlık eksikliği, bilgi eksikliği ve tutarsız bilgi alt boyutları arasında
ilişki olup olmadığına bakılmış ve ailenin KKVGÖ’nin tüm alt boyutlarıyla, ÇYASDÖ’nin
özel bir insan alt boyutunun ise yalnızca KKVGÖ Tutarsız Bilgi alt boyutuyla anlamlı bir
ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. ÇYASDÖ alt boyutlarının, KKVGÖ'nün alt boyutlarını
olumsuz etkileyip etkilemediğine ilişkin yapılan çoklu regresyon analizlerinde ise KKVGÖ
hazırlık eksikliği ve bilgi eksikliği alt boyutlarının sadece ÇYASDÖ aile ve özel bir insan alt
boyutları tarafından olumsuz etkilendiği, KKVGÖ tutarsız bilgi alt boyutunun ise aile,
arkadaş ve özel bir insan alt boyutları tarafından olumsuz etkilendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kariyer Kararı Verme Zorlukları, Kariyer Kararsızlığı, Üniversite
öğrencileri, Sosyal Destek
JEL Sınflama Kodları: M1-M19
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Abstract
Career decision is one of the most important decision that individual’s life. In this decision
process is not same for everyone. Some make career decision easily but others expose to
various difficulties prior and during their career decision periods. And they often need for
professional supports. Social support and influence is helpings of becoming different types
for making decision about critical life events in addition to individual perception of cared
about and esteemed by others. There are several studies with regard to affect career
indecision. Some of them focus on the relationships of self-efficiency and career indecision
others examine the relationships of career indecision with self-confidence and self-esteem.
Purpose of the study to determine of university students’ career making difficulties and
whether their career indecision or not and social support influences of career decision
process. The research was conducted with a total of 245 undergraduate students, 189 female
and 56 male, also it was aimed to contribute to the development of solutions to the difficulties
experienced in this process and to clarify the many positive and negative career decision
making processes in university students. The average age of these students is (x) = 19,98.
Within the scope of the study, it was examined whether there is a relationship between the
family, friend and special person subscales of Multidimensional Scale of Perceived Social
Support (MSPSS) and the lack of preparation, lack of knowledge and inconsistent knowledge
subscales of the Career Decision Making Difficulties Questionnaire (CDMDQ), and it has
been seen a significant relationship with all subscales of CDMDQ and inconsistent
knowledge subscale of special person main scale of family. In the multiple regression
analyzes of all the subscale of MSPSS affecting the subscales of CDMDQ, Incomplete
knowledge and lack of knowledge have been seen to be negatively affected by family and
special person subscales, also inconsistent knowledge has been seen to be negatively affected
by family, friend and special person subscales.
Keywords: Kariyer Kararı Verme Zorlukları, Kariyer Kararsızlığı, Üniversite öğrencileri,
Sosyal Destek
JEL Codes: M1-M19
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Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS – BOBİ FRS)
ve Türk Vergi Sistemi Kapsamında İlişki Taraf İşlemleri
Nesrin KÜLLÜ1 İlker KIYMETLİ ŞEN2
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Özet
Firmaların, finansal raporlama standartları kapsamında, faaliyetiyle ilgili bilgileri ihtiyaca ve
gerçeğe uygun bir biçimde finansal tablo kullanıcılarına sunması gerekmektedir. Finansal
tablolardaki verilerin bir kısmını oluşturan ilişkili taraf işlemleri ve bunların dipnotlarda
açıklanması, borç verenler ve yatırımcıların verecekleri kararlar açısından önemli bir kaynak
niteliğindedir. Finansal tablo sunumunda ilişkili taraf işlemleri ile ilgili yapılan açıklamaların
anlaşılabilirliği açısından; hangi işlemlerin, ilişkili taraf işlemleri olarak kabul gören kişi ve
kurumlarla yapıldığı, finansal tablo kullanıcılarının bilmesi gereken önemli bir husustur.
Çünkü günümüzde muhasebe ve denetim ile ilgili firma yolsuzlukları, başta firma
hissedarları olmak üzere bu alanda birçok kesimi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yolsuzluk
ve skandallarda; ilişkili taraf işlemlerinin etkisinin önemli boyutta olması nedeniyle ilişkili
taraf işlemlerine yoğunlaşılması ve gerçeğe uygun şekilde sunulması, gündeme gelmiştir.
Ülkemizde ilişkili taraf işlemi olarak kabul gören ve bu kapsamda değerlendirilen işlemlerin
sunumu ve muhasebeleştirilmesi Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS), Vergi
Kanunları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
ile ortaya konmaktadır. Finansal tablolarda yer alan ilişkili taraf işlemlerinin sunulması ve
muhasebeleştirilmesinde; TMS 24 bir işletmenin finansal durumunun ve faaliyet
sonuçlarının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve
mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için, işletmenin finansal
tablolarının gerekli açıklamaları içermesini belirtirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 12’inci maddesine göre ise kurumları, ortaklarından veya ortaklar ile ilişkili olan
kişilerden doğrudan veya dolaylı şekilde temin ederek işletmede kullandıkları her türlü
borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşan kısmı, ilgili
hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı hükmüne bağlamıştır. BOBİ FRS’de ise
Konsolide Finansal Tablolar bölümünde kontrol gücüne göre finansal tablolara nasıl
yansıtılması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı, ilişkili taraf işlemlerinin
saptanması, muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıtılmasında mevcut muhasebe ve
vergi uygulamaları ile finansal raporlama standartlarının (TMS/TFRS–BOBİ FRS)
karşılaştırılarak farklılıkların gösterilmesidir.
Anahtar Kelimeler: İlişkili Taraf İşlemleri, Muhasebe Standartları
JEL Sınflama Kodları: M40, M41
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Abstract
Firms are required to present appropriate information about their business activities to the
users of financial statements. The explanation of the related party transactions in the footnotes
of the financial statements and the statements themselves are a crucial source of information
in the decision-making process of lenders and investors. In terms of clarity of the financial
statements related to the business transactions; an important issue is that the users of the
financial statement should be aware of the transactions made with people and institutions
included in those related party transactions. This is because the problem of corruption in
accounting and auditing in firms has affected many sectors, especially the shareholders of
the firm. In this type of corruption and scandals; due to the significance of the related party
transactions, whether these transactions are appropriate and reflect the reality has become the
main focus nowadays. In our country the evaluation of the presentation and the accounting
of these transactions has been provided by the Turkish Accounting Standards (TMS/TFRS),
Taxation Laws and Financial Reporting Standards for Large and Medium-Sized Businesses
(BOBİ FRS). In the TMS 24 it is stated that the financial statements should include the
necessary explanations about how the related party transactions affect these statements.
According to Article 12 of the Institutional Tax Law, the debt from the partners or a person
related to the partners of the institution obtained at any time, the proportion that exceeds 3
times the stockholder’s equity that is subject to be a form of concealed (hidden) capital for
the relevant accounting period. On the other hand, BOBİ FRS indicates how the Consolidated
Financial Statements should be reflected according to the control power. The purpose of this
study is to explain the differences that exist between the present accounting and taxation
practices related to these transactions and the financial statements.
Keywords: İlişkili Taraf İşlemleri, Muhasebe Standartları
JEL Codes: M40, M41
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Özet
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erken çocukluk döneminde başlayıp
ileriki yaşlarda da devam edebilen bir davranışsal bozukluktur. Erken çocukluk döneminde
olanların yaklaşık %16 - 20’sinde DEHB görülebilmektedir (Bird vd., 1993; Lavigne vd.,
2009). Ayrıca çocukluğunda DEHB olanların yaklaşık %80’i yetişkinliklerinde DEHB’li
olarak kalmaktadırlar (Farone vd. 2003). Modern toplumlarda dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin oranı gittikçe artmaktadır. DEHB bireylerin
genel olarak daha itkisel davranmalarına neden olmaktadır. Bu itkisel davranışlar satın alam
davranışlarını da içermektedir. DEHB olan tüketicilerin plan yapmadan itkisel bir şekilde
kampanyalara olumlu yanıtlar verdikleri görülmektedir. Bu kararlar verilirken çoğunlukla
rasyonel bir düşünme süreci yaşanmadan satın alma kararları verilmektedir. İtkisel kararlar
alelacele olduğu için tüketicilerin risk faktörlerini göz önünde bulundurmadan verdiği
kararlar olmaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin DEHB seviyelerinin bilinen markalara ve
bilinmeyen markaların kampanyalarına karşı satın alam niyetlerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada anket aracılığı ile 232 anket toplanmıştır. Anket ile müşterilerin önce DEHB
seviyeleri ölçülmüş ve daha sonra çeşitli tatil ürünlerinden seçim yapmaları istenmiştir. Tatil
ürünleri, meşhur markaların ve gerçekte olmayan ancak çeşitli satış promosyonları içeren tur
operatörlerine ait tatil ürünlerinden oluşmaktadır. Tüketicilerin önemli bir kısmının itkisel
davranarak tanımadıkları, güven duymadıkları firmaların (gerçekte olmayan) tatil ürünlerini
seçtikleri görülmüştür. Bu müşterilerde DEHB seviyelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Marka, Turizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu, Satın Alma Niyeti.
JEL Sınflama Kodları: M31, Z30
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Abstract
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erken çocukluk döneminde başlayıp
ileriki yaşlarda da devam edebilen bir davranışsal bozukluktur. Erken çocukluk döneminde
olanların yaklaşık %16 - 20’sinde DEHB görülebilmektedir (Bird vd., 1993; Lavigne vd.,
2009). Ayrıca çocukluğunda DEHB olanların yaklaşık %80’i yetişkinliklerinde DEHB’li
olarak kalmaktadırlar (Farone vd. 2003). Modern toplumlarda dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin oranı gittikçe artmaktadır. DEHB bireylerin
genel olarak daha itkisel davranmalarına neden olmaktadır. Bu itkisel davranışlar satın alam
davranışlarını da içermektedir. DEHB olan tüketicilerin plan yapmadan itkisel bir şekilde
kampanyalara olumlu yanıtlar verdikleri görülmektedir. Bu kararlar verilirken çoğunlukla
rasyonel bir düşünme süreci yaşanmadan satın alma kararları verilmektedir. İtkisel kararlar
alelacele olduğu için tüketicilerin risk faktörlerini göz önünde bulundurmadan verdiği
kararlar olmaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin DEHB seviyelerinin bilinen markalara ve
bilinmeyen markaların kampanyalarına karşı satın alam niyetlerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada anket aracılığı ile 232 anket toplanmıştır. Anket ile müşterilerin önce DEHB
seviyeleri ölçülmüş ve daha sonra çeşitli tatil ürünlerinden seçim yapmaları istenmiştir. Tatil
ürünleri, meşhur markaların ve gerçekte olmayan ancak çeşitli satış promosyonları içeren tur
operatörlerine ait tatil ürünlerinden oluşmaktadır. Tüketicilerin önemli bir kısmının itkisel
davranarak tanımadıkları, güven duymadıkları firmaların (gerçekte olmayan) tatil ürünlerini
seçtikleri görülmüştür. Bu müşterilerde DEHB seviyelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Keywords: Pazarlama, Marka, Turizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Satın
Alma Niyeti.
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Abstract
The aim of this paper is to analyze volatility spillover between two sector indices of Borsa
Istanbul by using Multivariate GARCH model, namely DCC-GARCH model, and to
determine causal relationship and the direction of the causality among each other by using
Hong’s Causality Test. The data to be used covers daily close prices of financial and
insurance sector indices in Borsa Istanbul from January 4, 2000 to July 24, 2018. Because
financial assets are generally traded on this kind of sector indices, it is important for investors
and market participants in order to know whether or not there is a volatility spillover between
these sector indices. DCC-GARCH method, which depends on the correlations and
conditional variances, is a general condition of the CCC-GARCH model. When volatility
fluctuates in the course of time, the DCC-GARCH model is one of the most convenient
methods that analyzes and estimates the volatility of time series. As a matter of fact, it
provides necessary information to estimate more extensive conditional covariance matrices.
As for Causality Analysis, there are various studies that examine the causality relations
between markets. Granger Causality Test, which is a classical method, is based on the
changes in the mean of two variables, whereas Hong’s causality in variance test focuses on
the estimation of univariate GARCH model of the variables. It has also a powerful fit. Before
analyzing Hong’s Causality in variance test, it is first determined standardized residuals
obtained from GARCH model for all series. And then, cross-correlation coefficients for
paired series are used. Finally, Hong’s Causality in variance test is employed to determine
the causal relationship between financial and insurance series in this research. It is expected
that there is volatility spillover between financial and insurance sector indices. The findings
will be also important for investors and market participants to make properly optimal
portfolio management and asset allocation.
Keywords: DCC-GARCH model, Hong’s Causality, Volatility Spillover, Sector Indices
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Abstract
Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli GARCH modeli olan DCC-GARCH modelini
kullanarak Borsa İstanbul'da yer alan iki sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımını analiz
etmek ve Hong Nedensellik Testi'ni kullanarak nedensellik ilişkisini ve yönünü belirlemektir.
Kullanılacak veriler, Borsa İstanbul’daki mali ve sigorta sektör endekslerinin 4 Ocak 2000
ve 24 Temmuz 2018 arasındaki günlük kapanış fiyatlarını kapsamaktadır. Finansal varlıklar
genellikle bu tür sektör endekslerinde işlem göreceğinden, bu sektör endeksleri arasında bir
oynaklık yayılımının olup olmadığını bilmek yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için
önemlidir. Korelasyonlara ve koşullu varyanslara bağlı olan DCC-GARCH methodu, CCCGARCH modelinin genelleştirilmesidir. Zaman içerisinde oynaklık dalgalandığında, DCCGARCH modeli zaman serilerinin oynaklığını analiz ve tahmin eden en uygun yöntmelerden
biridir. Hatta daha kapsamlı koşullu kovaryans matrislerini tahmin etmek için gerekli bilgileri
sağlar. Nedensellik Analizine gelince, piyasalar arasındaki nedensellik ilişkilerini inceleyen
birçok çalışma mevcuttur. Klasik bir yöntem olan Granger Nedensellik Testi, iki değişkenin
ortalamasındaki değişimlere dayanırken, Hong'un varyans nedensellik testinde,
değişkenlerin tek değişkenli GARCH modelinin tahminine odaklanmaktadır. Ayrıca güçlü
bir uyuma sahiptir. Hong'un varyans nedensellik testini analiz etmeden önce, ilk olarak tüm
seriler için GARCH modelinden elde edilen standart hale getirilmiş kalıntılar belirlenir. Daha
sonra, eşleştirilmiş seriler için çapraz korelasyon katsayıları kullanılır. Son olarak, bu
araştırmada mali ve sigorta serileri arasındaki nedensel ilişkiyi belirlemek için Hong'un
nedensellik testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, mali ve sigorta sektörü endeksleri arasında
oynaklık yayılımının olması beklenmektedir. Bulgular, en uygun portföy yönetimi ve varlık
tahsisi yapmak için, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından önemli olacaktır.
Keywords: DCC-GARCH model, Hong’s Causality, Volatility Spillover, Sector Indices
JEL Codes: G11, C22, C58
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Résumé
Jusqu’au début des années 80, le gouvernement algérien avait adopté le modèle socialiste.
L’économie algérienne est, pratiquement, sous ajustement structurel depuis le milieu des
années 80. L’Algérie qui a suivi une stratégie de développement dirigée n’a pas pu atteindre
les objectifs qui ont été tracés au préalable, une expérience de planification qui a été
interrompue par des instabilités sur le plan socio-économique. Autre part, l’accord stand-by
et le programme d’ajustement structurel (1994-1998) à la suite des accords signés avec le
FMI, confirment le début de la transition vers l’économie de marché, qui a été caractérisée
par le processus de privatisation des entreprises et la libération du commerce extérieur.
L’Algérie, confrontée au phénomène de la mondialisation économique, est appelée à utiliser
correctement ses atouts, pour, la réalisation d’une croissance économique durable qui va lui
permettre de se tailler une place sur le marché mondial ; Suite à ces changements,
l’environnement dans lequel évoluent les entreprises algériennes est devenu mouvant et
incertain, caractérisé par une concurrence de plus en plus féroce, des produits avec des cycles
de vie de plus en plus raccourcie, évolution des technologies de l’information et de la
communication, qui ont fait que le consommateur d’aujourd’hui est devenu plus exigeant et
mieux informé. Ces mutations économiques ont touché pratiquement tous les secteurs, ainsi,
l’industrie laitière qui a profité pendant deux décennies de l’intervention de l’état, à travers
les subventions accordées aux matières premières et l’administration des prix, n’a pas été
épargnée de cette ouverture de l’économie algérienne. Face à ces évolutions, les entreprises
algériennes du secteur laitier se trouvent confrontées à un environnement incertain et
imprévisible. Dans une telle situation, le marketing peut constituer un levier compétitif pour
l’entreprise algérienne, en lui permettant de mettre le client au cœur de sa stratégie, comme
disait Peter Drucker : « le marketing serait pour les pays en voie de développement l’un des
plus importants multiplicateurs du développement… ». Le présent travail a comme un
premier objectif de présenter l’évolution du marketing en Algérie à travers une étude
documentaire, en deuxième lieu, nous présenterons une étude de terrain faite sur un
échantillon d’entreprises du secteur laitier, afin de déterminer l’état des lieux de l’utilisation
des pratiques marketing au sein de ces entreprises. Enfin, un ensemble d’obstacles et limite
de l’évolution du marketing en Algérie sera précisé.
Mots clés: Marketing, démarche marketing, Économie de marché, Économie planifiée et
marketing.
Codes De Classification JEL: M30, M31, P20, Y40, Y50
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Abstract
Until the begining of 80s, the Algerian government adopted the socialist model. Algerian
economy has been practically under structural adjustment since the mid-1980s. Algeria,
which has followed a strategy of directed development, has not been able to achieve the
objectives that have been drawn beforehand, a planning experiment that has been interrupted
by socio-economic instabilities. On the other hand, the stand-by agreement and the structural
adjustment program (1994-1998) following the agreements signed with the IMF confirm the
beginning of the transition to the market economy, which was characterized by the process
of privatization of enterprises and liberalization of foreign trade. Algeria, confronted with the
phenomenon of economic globalization, is called upon to use its assets correctly, for the
achievement of sustainable economic growth that will allow it to carve out a place in the
world market; As a result of these changes, the environment in which Algerian companies
operate has become shifting and uncertain, characterized by increasingly fierce competition,
products with increasingly shortened life cycles and the evolution of information and
communication technologies, which has made today's consumer more demanding and better
informed. These economic changes have affected virtually all sectors, so the dairy industry,
which has benefited for two decades from state intervention, through subsidies to raw
materials and price administration, has not has been spared from this opening up of the
Algerian economy, which has meant that in the face of these developments, Algerian dairy
companies are facing an uncertain and unpredictable environment. In such a situation,
marketing can be a competitive lever for the Algerian company, allowing it to put the
customer at the heart of its strategy, as Peter Drucker said: “marketing would be for
developing countries one of the most important multipliers of development ...» The present
work has as a first objective to present the evolution of the marketing in Algeria through a
documentary study, in the second place, we will present a field study done on a sample of
companies of the dairy sector, in order to determine the state places of use of marketing
practices within these companies. Finally, a set of obstacles and limit of the evolution of
marketing in Algeria will be specified.
Keywords: Marketing, démarche marketing, Économie de marché, Économie planifiée et
marketing.
JEL Codes: M30, M31, P20, Y40, Y50
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Özet
1970’lerin sonundan itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkıp tüm dünyada egemen
olmaya başlayan neoliberal politikalar kapsamında kamunun maliyetlerinin azaltılması
amacıyla kamu tarafından yerine getirilen birçok hizmetin sağlık, eğitim vb. finansmanında,
örgütlenmesinde ve sunulmasında büyük değişimler ortaya çıktı. Tüm dünyada yaşanan bu
gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 1980lerin başından itibaren uygulanmaya başlanan
neoliberal politikalar bağlamında sağlık alanında “reform” adı altında yapısal değişiklikler
gerçekleştirildi. Bu reform çalışmalarının en kapsamlısı 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm
Programı” (SDP) ile gerçekleştirildi. Bu program çerçevesinde; sağlık hizmetlerinin
finansmanı Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlanmaya başladı, sağlık alanında hizmet alıcı
ve hizmet sunucu ayrımı sağlandı, kamusal birinci basamak sağlık hizmetleri tasfiye edildi
bu kapsamda sağlık ocakları kapatılırken, aile hekimliği modeline geçildi, sağlık
hizmetlerinin piyasalaştırılması çerçevesinde kamu hastaneleri birer işletme haline
dönüştürüldü. Sağlık sektöründe yaşanan bu temel dönüşümün tamamlayıcısı olarak 2005
yılında yapılan yasal düzenleme ile “Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı” olarak nitelendirilen
“Kamu Özel Ortaklığı” (KÖO) modeli olarak “Şehir Hastaneleri” hayata geçirildi. 2018
Ağustos ayı itibariyle açılmış altı şehir hastanesi (Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri
ve Elazığ) ile birlikte inşaatı devam eden şehir hastaneleri ve ihale süreci devam eden şehir
hastaneleriyle toplamda otuz iki şehir hastanesinin hizmet vermesi hedeflenmektedir. Bu
çalışmanın odak noktasını SDP’nin ikinci fazı olarak uygulanmaya başlanan şehir hastaneleri
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı şehir hastanelerinin ortaya çıkış sürecinin yasal ve sosyoekonomik arka planını ortaya koyarken, bu hastanelerin sağlık hizmetleri açısından ortaya
çıkardığı ve gelecekte ortaya çıkarabileceği temel değişiklikleri tartışmaktır. Çok yeni bir
olgu olduğu için, şehir hastaneleriyle ilgili literatürde yapılmış çok fazla çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma bu boşluğu kısıtlı da olsa doldurma amacı taşımaktadır. Nitel
araştırma methodu kullanarak yapılan çalışmada literatür taramasına ek olarak, genelde kamu
özel ortaklığı özelde şehir hastaneleriyle ilgili yasal mevzuat incelenmiş ve Sağlık
Bakanlığı’nın ve Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı çeşitli raporlar, bütçe sunumları,
stratejik planlar, resmi tebliğler, medya haberleri vb. gibi kaynaklar taranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Şehir Hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı
JEL Sınflama Kodları: I11, I18
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Abstract
Within the context of neoliberal policies which arose in the developed capitalist countries
and have become in the ascendant all over the world since the late 1970s, in order to reduce
public costs drastic changes emerged in the finance, organization and provision of most of
the services carried out by the public such as health and education. Parallel to these
worldwide developments, in Turkey, too, structural changes have realized in the healthcare
field under the name of “reform” in the context of the neoliberal policies started to implement
since the early 1980s. The most comprehensive one of these reform works was put into
practice in 2003 with the Health Transformation Programme (HTP). In the framework of this
programme; the finance of health services were started to be provided by the General Health
Insurance (GHI), purchaser- provider split was introduced in the healthcare field, public
primary care health service was abolished, in this context while community health center
were closing, the family medicine model started, within the scope of marketization of health
services, public hospitals were transformed into enterprise. As a complement of this
fundamental transformation in healthcare sector, with a legislative regulation made in 2005,
as a model of public private partnership described as “Second Phase of the Health
Transformation Programme”, city hospitals were put into practice. This is targeted that along
with six city hospitals opened as of August 2018 and with ongoing constructions and ongoing
process of construction contracts, thirty two city hospitals render services. The focus of this
study is the city hospitals introduced as the second phase of the HTP. The aim of the study is
discussing the fundamental changes brought about by the city hospitals into the healthcare
services while revealing legal and socio-economic background of the occurrence process of
these hospitals. Because of being a very new phenomenon, there are not too many studies
about the city hospitals in the literature. This study aims to contribute towards filling this gap
even if it were limited. In this study made by using a qualitative research design, along with
the literature review, legal legislation about in general public private partnership, in specific
city hospitals was examined and varied reports, budget presentations, strategic plans
published by the Ministry of Health and Ministry of Development, official statements,
memoranda, press releases etc. were scanned.
Keywords: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Şehir Hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı
JEL Codes: I11, I18
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Özet
2003 Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği (AB) genişlemenin tüm Batı Balkanları içine
almadan sona ermeyeceğini açıklamış olsa da, o tarihten bu yana AB’nin mücadele etmek
zorunda kaldığı genişleme yorgunluğu, Avro krizi, borç krizi, mülteci krizi, Brexit, yükselen
milliyetçilik ve popülizm gibi ekonomik ve siyasi sorunlar, Birliğin genişlemeyi geri plana
itmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, bölge ülkelerinin AB üyelik umutlarının
azalmaya başlaması, bölgede otoriter ve baskıcı uygulamaları artırmıştır. AB ise özellikle
mülteci krizinin etkisiyle koşulluluk politikasını tutarlı biçimde uygulayamamıştır. Bu durum
bölgede AB nüfuzunun ve normatif gücünün azalmasına, buna karşın başka aktörlerin etki
alanlarını genişletmeye başlamasına neden olmuştur. AB’nin Batı Balkanlar’daki etkisinin
azalmasıyla birlikte Çin finansman ve yatırımcı olarak başta Sırbistan olmak üzere giderek
bölgedeki payını artırmaya başlamıştır. 2012 yılında Batı Balkanlar’ı da içine alan “16+1”
girişimini başlatmış; 2013 yılında ortaya koyduğu “Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında
Pekin’den Avrupa’ya uzanan bir ulaştırma, yatırım, enerji ve ticaret bağlantısı kurmayı
planlamıştır. Batı Balkan ülkelerine sunulmuş olan üyelik perspektifi silikleştikçe bölge
ülkeleri AB rotasından uzaklaşmakta ve Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler bölgede etki
alanını genişletmektedir. Bu endişelerle AB, Berlin Süreci, Batı Balkanlar Genişleme
Stratejisi gibi çeşitli belge ve zirvelerle bölgenin AB bütünleşme sürecini canlandırmaya
çalışsa da, Birlik içindeki genişleme karşıtı ülkelerin tavrı ve Birliğin yaşadığı siyasi ve
ekonomik sorunlar nedeniyle Batı Balkan ülkelerine üyelik için net bir zaman çizelgesi
sunamamıştır. Çalışmanın amacı, Çin’in Batı Balkanlarda hangi politika ve araçlarla varlığını
güçlendirdiğini araştırmak ve bunun AB-Batı Balkanlar ilişkileri açısından olası etkilerini
analiz etmektir. Çalışma, Avrupa bütünleşme sürecindeki duraklamayla birlikte demokratik
gerileme yaşayan Batı Balkanlar’da, Çin’in artan ekonomik etkisinin bölge ülkelerini Avrupa
Birliği reform ajandasından uzaklaştırarak söz konusu gerilemeyi artırdığını savunmaktadır.
Buna karşın, Çin Batı Balkan ülkeleri için AB’ye bir alternatif olmaktan uzaktır. Avrupa
Birliği, Batı Balkanlar’a karşı daha tutarlı bir koşulluluk politikası uygulamalı ve bölge
ülkelerinin üyelik perspektiflerini netleştirerek onları yeniden Avrupa rotasına
çekebilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Batı Balkanlar, Avrupa Birliği
JEL Sınflama Kodları: F02, F50
1

208

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Increasing Chinese Presence in the Western Balkans: Its
Effects on the European Union Integration Process in the
Region
Gönül TEZCAN1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Turkey
1
gkucukyoru@adu.edu.tr
Abstract
At the 2003 Thessaloniki Summit, the European Union (EU) announced that enlargement
will not end without involving all the Western Balkans. However, since then, the Union has
faced certain economic and political problems such as the enlargement fatigue, the Euro
crisis, the debt crisis, the refugee crisis, Brexit and rising nationalism and populism. All these
have pushed the enlargement into the background. By the greying of the membership
perspective, authoritarian and oppressive practices have been increased in the region. The
EU, on the other hand, has not been able to apply the conditionality policy consistently,
especially under the influence of the refugee crisis. This caused the decline of the EU’s
influence and normative power in the region, while expanding other actors’ prestige. Along
with the decline in the influence of the EU in the Western Balkans, China has gradually begun
to increase its presence in the region, particularly in Serbia, as a financier and investor. In
2012, she initiated the "16 + 1" cooperation mechanism, which includes the Western Balkans.
In 2013, by launching the “One Road One Belt” project, China planned to establish a
transport, investment, energy and trade link from Beijing to Europe. As the membership
hopes of the Western Balkan countries erode, they began to move away from the EU course,
and other actors such as China, Russia and Turkey are expanding their sphere of influence in
the region. With this in mind, the EU has tried to revive the enlargement process through the
documents and summits such as the Western Balkans Enlargement Strategy and Berlin
Process. However, it failed to offer a clear timetable to the region, because of the existing
political and economic problems and the attitudes of the enlergement-reluctant members. The
aim of the study is to investigate the policies and instruments through which China has
strengthened its presence in the Western Balkans and analyze its possible implications for
the EU-Western Balkans relations. The study argues that in the Western Balkans, which is
experiencing a democratic decline along with the halt in the European integration process,
China's ever increasing economic impact, by removing regional countries from the EU
reform agenda, increases the democratic decline in question. Nevertheless, for the region,
China is far from being an alternative to the EU. The EU should apply a more consistent
conditionality policy towards the Western Balkan states and by clarifying the membership
perspective, should rotate them to the EU path again.
Keywords: Çin, Batı Balkanlar, Avrupa Birliği
JEL Codes: F02, F50
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Özet
Sosyal paylaşım siteleri milyonlarca internet kullanıcısının günlük yaşamlarında
vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir. İnsanlar çeşitli sosyal paylaşım sitelerini durum
güncellemeleri, çeşitli gruplarla etkileşimde bulunma, eski arkadaşlarını arayıp bulma ya da
yeni arkadaşlıklar edinme, çeşitli paylaşımlarda bulunma, yorum yapma, reklam, bilgi ya da
içerik paylaşımı gibi birçok farklı amaçla kullanmaktadırlar. Bu tarz platformların
kullanımının yoğun bir şekilde artması, kullanıcıların paylaştıkları bilgi ve fotoğraflarda da
kendini göstermektedir. Günümüzde sosyal medya platformlarında bilgi ve fotoğraf
paylaşmanın giderek daha yaygın bir hal alması, bu paylaşımların ne kadar güvenli olduğu
ve kullanıcı gizliliği ile ilgili endişeleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya
platformlarının tüketicilerin paylaştıkları bilgi ve içerikleri bünyelerinde barındırdıkları,
bunları çeşitli pazarlama faaliyetleri için kullandıkları ve bazen de hükümetler ve iş ortakları
gibi üçüncü taraflarla paylaştıkları konusu sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle son
dönemlerde sosyal paylaşım platformu Facebook ile ilgili yaşanan gelişmeler, sitenin gizlilik
ve güvenilirlik konusundaki yeterliliğini sorgulanır hale getirmiştir. Facebook yönetimi her
ne kadar yeterli güvenlik ve gizlilik önlemlerini aldıkları konusunda internet kullanıcılarını
ikna etme çabasında olsa da, bazı kullanıcılara karmaşık gelen gizlilik politikaları ve diğer
internet kullanıcılarının çeşitli üyelerin hesaplarını çalmaları, onların fotoğraflarını
kullanarak çeşitli hesaplar açmaları sorunu hala çözülememiş gözükmektedir. Tüm bunların
sonucunda sosyal medya kullanıcılarının çeşitli platformlarda paylaştıkları bilgi ve
fotoğraflar üzerindeki kontrol duyguları azalmaktadır. Bunlara ek olarak internet
kullanıcılarının paylaştıkları bilgilerin amaç dışı kullanımı veya çalınması, siber zorbalık,
takip edilme ve çocukların güvenliği gibi konular da kullanıcılar tarafından dile getirilen bazı
riskler olarak belirtilebilir. Tüm bu riskler göz önüne alındığında dahi, Facebook gibi sosyal
medya platformlarında paylaşılan fotoğraf sayıları günden güne artmaktadır. Facebook
üzerinde paylaşılan fotoğraf sayısı günden güne artmakla birlikte, Facebook kullanıcılarının
fotoğraf paylaşma niyeti ile öncülleri arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, internet kullanıcılarının Facebook üzerinde fotoğraf
paylaşma niyetleri ile öncülleri arasındaki ilişkileri PLS-SEM yöntemi kullanarak araştırmak
ve modelleme sonuçlarına göre strateji önerilerinde bulunmaktır. Araştırmada kullanılan
ölçek Malik vd. (2016)’den uyarlanmıştır. Veriler 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında
Facebook kullanıcılarına online ortamda anket uygulaması yapılarak toplanmış, eksik ve
hatalı doldurulan anketler çıkarıldıktan sonra toplam 275 adet anket analize tabi tutulmuştur.
Yapılan analizler sonucunda önerilen tüm hipotezler doğrulanmış olup, “gizlilik farkındalığı”
ve “gizlilik arayışı davranışı” öncüllerinin “güven” değişkeni üzerinde olumlu bir etkiye
sahip oldukları bulunmuştur. “Güven” öncülünün de “paylaşma niyeti” üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Facebook kullanıcılarının “gizlilik farkındalığı” arttıkça
Facebook’a daha fazla güven duydukları söylenebilir. “Gizlilik arayışı davranışı” içerisinde
bulunan Facebook kullanıcılarının güvenlikleriyle ilgili çeşitli adımlar attıklarında
kendilerini daha güvende hissedecekleri ve bu sayede daha fazla bilgi ve fotoğraf paylaşma
eğiliminde bulunacakları öngörülebilir. Bununla birlikte “gizlilik kaygısı”nın “güven”
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. İnternet kullanıcılarının
gizlilikleriyle ilgili sahip oldukları kaygıların Facebook’a duydukları güveni olumsuz yönde
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etkilemesi öngörülebilir bir sonuç olup, Facebook’un kullanıcılarının gizlilik kaygılarını
giderecek daha somut adımlar, gizlilik politikalarını gözden geçirerek daha etkili çözümler
üretmesi, atması gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Facebook, Gizlilik, Güven, PlsSem
JEL Sınflama Kodları: M31, M39
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Abstract
Social networking sites have become an important part of everyday routine for millions of
internet users. People are using these social networking sites for various purposes such as
status updates, interacting with various groups, searching and finding their childhood friends,
finding new friends, sharing photos, videos, contents and informations, commenting on
others’ sharings and advertising. The increasing usage of these kind of platforms are also
affecting the number of information and photos shared by internet users. As people tend to
share more information and photos daily, the concerns about privacy and security have risen
as well. It is well known that social networking sites have been using the internet users’
personal information and data with third parties including other websites, their business
partners and governments for a variety of purposes. In the light of the security issues which
have been on the news about Facebook, people started to question the worldwide known
website’s sufficiency about security and privacy. Even though the management of Facebook
tries to convince the Facebook users that they have enough security and privacy precautions,
some users still think that the privacy and security policies of Facebook are very complex
and the Facebook management still could not solve the problem of stolen accounts, creating
fake accounts by using photos of existing Facebook users. As a result, users feel that they do
not have enough control over the information and photos they have been sharing. In addition
to these, there are issues like the misusage of the information and photos they share, cyber
bullying, stalking, child safety and harassment over the internet. Despite those risks, the
number of photos shared on the various social networking sites are increasing day by day.
However, the number of researches investigating the relationships among the photo sharing
intention and its antecedents of Facebook users are limited. The aim of this paper is to explore
the relationships among photo sharing intention and its antecedents of Facebook users by
means of PLS-SEM method and propose strategies according to the modeling results. The
scale of the study was adapted from Malik et al. (2016). The data were collected from the
Facebook users by an online survey in the months of June and July 2018 and 275
questionnaires were analyzed after the removal of missing and inappropriate data. According
to the analysis results, all of the hypotheses were confirmed and privacy awareness and
privacy seeking behavior were found to have a positive impact on trust. Trust antecedent was
also found to have a positive impact on photo sharing intentions. Moreover, privacy concerns
had a negative impact on trust. It can be said that as the privacy awareness of Facebook users
increase, their trust on Facebook increase as well. The Facebook users who are seeking
privacy behavior would feel safer and they would share more information and photos on
Facebook if Facebook management improve their security and privacy policies and take
concrete steps.
Keywords: Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Facebook, Gizlilik, Güven, Pls-Sem
JEL Codes: M31, M39
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Özet
Sosyal medya platformları artan kullanım oranlarıyla birlikte son yıllarda internet
kullanıcılarının günlük hayatlarının önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
platformlar kullanıcılarına çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmayı, diğer kullanıcılarla iletişim
halinde olmayı ve çeşitli ilişkiler geliştirme imkânı sağlayabilmektedir. Bununla birlikte bu
tarz sosyal paylaşım platformları çeşitli bilgi ve fotoğraf paylaşımına da önayak olarak
kullanıcılarının diğer kullanıcılarla çeşitli kişisel bilgi, içerik ve fotoğraf paylaşabilmesine de
yardımcı olmaktadır. Kullanıcıların paylaştıkları bu tarz kişisel bilgiler onların kullanıcı
profillerinin bir parçası olmakta, bu profiller de onlar için sanal ortamda diğer kullanıcılar
tarafından kendilerinin tanınmasına olanak sağlayan bir nevi kimlik görevi görmektedirler.
Birçok sosyal paylaşım platformu, kullanıcılarının serbestçe bilgi ve fotoğraf paylaşmasına
olanak sağlayacak ve onları bu yönde motive edecek şekilde tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu
sosyal paylaşım platformlarından Facebook; aylık aktif kullanıcı sayısı olan 2.2 milyar
kullanıcıyla (Mart 2018) devasa bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılarına haberleşme,
bilgi ve fotoğraf paylaşma, çeşitli gruplara katılarak etkileşimde bulunma, yeni insanlarla
tanışma, eski arkadaşlarıyla iletişime geçme gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunlara ek
olarak durum güncellemeleri, diğer Facebook kullanıcılarının fotoğraf ve durum
güncellemelerine yorum yapabilme, videolar izleyebilme ve yükleyebilme gibi çeşitli
alternatiflerle kullanıcıların sürekli bilgi paylaşmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyal medya
platformlarında kadın ve erkeklerin kullanım amaçları ve davranışlarında da farklılıklar
görülmektedir. Kadınların çoğu Facebook’u zaman geçirmek, eğlenmek ve arkadaşlarıyla
iletişimde bulunmak için kullanırken, erkek kullanıcıların ise genelde yeni arkadaşlıklar ve
ilişkiler edinmek için Facebook kullandığı görülmektedir. Yine kadın kullanıcıların erkek
kullanıcılara göre sosyal medya platformlarını daha sık kullandığı ve daha fazla arkadaşa
sahip olduğu, bu platformlarda daha fazla etkileşimde bulunduğu da gözlemlenmektedir.
Ancak, her iki cinsiyetin de oldukça fazla sayıda fotoğraf paylaşmakta olduğu bir gerçektir.
Dolayısıyla da, gizlilik ve güven her iki cinsiyet için de fotoğraf paylaşma niyeti açısından
önemlidir. Mevcut çalışma; Facebook üzerinde fotoğraf paylaşımında gizlilik ve güven
öncülleri ile fotoğraf paylaşma niyeti arasındaki ilişkilerin kadın ve erkek kullanıcılar
açısından farklılıklarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Bunun için kadın ve erkek
kullanıcılar için iki farklı örnekleme ait veriler PLS-SEM yöntemi kullanılarak analiz edilmiş
ve elde edilen iki ayrı model karşılaştırılarak strateji önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmada
kullanılan ölçek Malik vd. (2016)’den uyarlanmıştır. Veriler 2018 yılının Haziran ve
Temmuz aylarında Facebook kullanıcılarına online ortamda anket uygulaması yapılarak
toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, kadın Facebook
kullanıcılarının erkek kullanıcılara nazaran gizlilik farkındalıklarının Facebook’a duydukları
güven üzerindeki etkisi daha yüksektir denilebilir. Kadın kullanıcıların profillerinin ve
paylaştıkları fotoğrafların erkek kullanıcılara göre daha göz önünde olduğu gerçeği dikkate
alındığında, bu durumun normal olduğu söylenebilir. Benzer şekilde kadın Facebook
kullanıcılarının erkek kullanıcılara göre gizlilik arayışı davranışlarının güven üzerindeki
etkisi daha yüksek olarak gözlemlenmektedir. Kadın kullanıcıların gizlilik konusunda daha
fazla güvence elde ettikleri takdirde Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerine daha
fazla güven duyacakları tahmin edilebilir. Erkek Facebook kullanıcılarının Facebook’a
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duydukları güvenin fotoğraf paylaşma niyetlerini kadın kullanıcılara göre daha fazla
etkilediği bulunmuştur. Facebook yöneticilerinin kullanıcıların gizlilik ve güven endişelerini
giderici, gizlilik politikalarını gözden geçirerek daha güncel ve etkin önlemler almak gibi,
somut adımlar atmaları gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Facebook, Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Cinsiyet Farklılıkları,
PLS-Sem, Gizlilik, Güven
JEL Sınflama Kodları: M31, M39

214

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Privacy and Trust in Facebook Photo Sharing: A Research
on Gender Differences
Çağatan TAŞKIN1 Onur ÖZTÜRK2 Ahmet Akif KARADAMAR3
Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey
Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey
3
Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey
1
ctaskin@uludag.edu.tr 2onurozturk@uludag.edu.tr 3aakaradamar@uludag.edu.tr
Abstract
Social networking sites have become an integral part of internet users’ daily lives with the
increasing usage ratios nowadays. These sites provide their users to do various social
activities such as interacting with other people and developing new relationships. Moreover
these social media platforms also motivates their users to share a lot of information. Those
kind of informations that internet users share become a part of their personal profiles and
those profiles act like an identity which helps to be acknowledged by other social media
users. Many social media platforms have been designed and developed to motivate and help
to share information and photos freely. Facebook is a giant social media platform with
monthly 2.2 billion active users (March 2018). It provides several services such as
communicating with others, sharing photos and information, meeting new people,
reconnecting with their former friends, joining various groups and interacting their members
for its users. In addition to those, Facebook allows its usersto share information continuously
with activities like commenting on other users’ photos and status updates, uploading and
watching videos. The purpose of using social networking sites can be different for male and
female users. Most women use Facebook for spending their leisure time, having fun and
communicating with friends while most men use Facebook for having new friends and
relationships. Women tend to have more friends and communicating with them more than
man do and they use Facebook more often compared to male users. However, it a reality that
both genders share many photos. Thus, privacy and trust are important for photo sharing
intention for both genders. This study aims to analyze the relationships among Facebook
photo sharing intention, privacy and trust for both genders and investigate the gender
differences. The data collected from two different samples were analyzed by PLS-SEM
method and according to both modeling results, various strategies were offered. The scale of
the study was adapted from Malik et al. (2016). The data were collected from both genders
by an online survey in the months of June and July 2018. The analysis results showed that
female Facebook users’ privacy awareness had a higher influence on trust than the male
users. This result is normal as female users’ profiles and photos are more in the limelight.
Similar to this, female Facebook users’ privacy seeking behavior had a higher influence on
trust compared to male Facebook users. Female Facebook users would trust social
networking sites more if they had more assurance about their privacy from those social media
platforms. The male Facebook users’ trust had a higher influence on their photo sharing
intentions compared to female users. It can be suggested that Facebook management should
review their privacy and security policies and take more effective precautions.
Keywords: Facebook, Fotoğraf Paylaşımı, Sosyal Medya, Cinsiyet Farklılıkları, PLS-Sem,
Gizlilik, Güven
JEL Codes: M31, M39
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Özet
2000’li yılların başında yaşanan küresel likitide bolluğu birçok ülkenin kolayca finansman
kaynaklarına ulaşmasına ve bu sayede yüksek büyüme rakamları yakalamasına imkân
sağlamıştır. Bu dönem ülkeler ulusal tasarrufları düşük dahi olsa ucuz finansman
kaynaklarının varlığı nedeniyle yatırımlarını sürdürmüş ve dış açıklarını finanse
edebilmişlerdir. Günümüze gelindiğinde ise artan FED baskısı, küresel ekonomik risklerin
artışı, kar hacimlerinin ve risk iştahının azalması gibi nedenlerle ülkeler ucuz finansman
kaynaklarına eskisi kadar kolayca ulaşamamakta ve yatırımlarını gerçekleştirebilmek, dış
açıklarını finanse edebilmek adına yüksek fonlama maliyetlerine katlanmak zorunda
kalabilmektedirler. Yurtdışından fon elde etmenin zor olduğu bir dönemde ise, ülke içindeki
ulusal fonların önemi daha da artmaktadır. Bu gerekçelerle hazırlanan çalışmanın esas amacı
ülke kalkınmasında ulusal tasarrufların öneminin ortaya koyulması ve önemli ölçüde tasarruf
ve dış ticaret açığı bulunan bir ülke olan Türkiye’nin ekonomik durumunu rakamlarla ifade
etmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada en güncel veriler makroekonomik teoriler
kapsamında yorumlanarak ve dünya karşılaştırmaları yapılarak, yeterince tasarrufu olmayan
ekonomilerin karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği muhtemel sonuçlar ortaya
konulmuştur. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye
Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası gibi güvenilir kuruluşlardan elde edilmiştir.
Çalışmanın hazırlanmasında yoğun olarak kullanılan teknik önceki çalışmaların incelenmesi
ve bu verilerin makroekonomik teoriler eşliğinde yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu
kuruluşlardan elde edilen veriler makroekonomik teoriler eşliğinde incelendiğinde
Türkiye’de yatırım- tasarruf eşitsizliği bulunduğu dikkat çekmektedir. Sürekli olarak artan
yatırım- tasarruf eşitsizliği ülkenin cari açığını, ekonomik kırılganlığını ve dış ülkelere
yapılan faiz ödemelerini arttıran önemli kavram olarak ele alınmıştır. Bu durum süreklilik
arz etmesi ise Türkiye’nin dış tasarruflara bağımlılığını arttırmakta ve ekonomisini kırılgan
hale getirdiği görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde, dış
kaynakları kullanarak önceki kadar hızlı bir ekonomik büyüme yaşamasının maliyetinin
arttığı iddia edilebilir. Bu gerekçelerle çalışmadan elde edilen sonuçlar dahilinde Türk
ekonomisinde izlenecek politikaların dış ödemeler dengesine daha uygun ve yatırım-tasarruf
eşitliğini bozmayacak politikalar olması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarruflar, Finansal Piysalar ve Makroekonomi İşletme
Uygulamaları, Yatırımlar
JEL Sınflama Kodları: E21, E22, E44
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Abstract
The abundance of global liquidity that existed at the beginning of the 2000s enabled many
countries to easily reach funding sources and to capture high growth figures. In this period,
countries have maintained their investments and funded their external vulnerabilities due to
the presence of inexpensive financing resources, even if their national savings are low. In the
present day, countries are unable to reach inexpensive financing resources as easily as they
were before, with increased FED pressure, increased global economic risks, reduced profit
volumes and risk appetite. They may have to endure high funding costs in order to finance
their vulnerabilities. In a period when it is difficult to obtain funds from abroad, the national
funds within the country are becoming more important. This study aims to expose the
importance of national savings for the national development and the economic situation of
Turkey, which is a country with significant lack of savings and foreign trade deficit, is to
express with figures. For this purpose, the most up-to-date data are gathered and interpreted
within macroeconomic theories also world comparisons are made in the study, and the
possible consequences of the lack of savings are presented. The data used in the study were
obtained from trusted institutions such as the Central Bank of the Republic of Turkey,
Ministry of Development of the Republic of Turkey, Treasury and finance Ministry of
Turkey, Statistics authority of Turkey and the World Bank. The technique used extensively
in the preparation of the study is based on the examination of previous studies and
interpretation of these data in the context of macroeconomic theories. The data obtained from
these organizations are examined with macroeconomic theories, noting that investmentsaving inequality exists in Turkey. Continuously increasing investment-savings inequality is
considered as an important concept that increases the country's current account deficit and
interest payments to foreign countries. The continuity of this situation increases the
dependency of Turkish economy on foreign savings and makes the economy more fragile.
For this reason, in the coming periods of Turkey, using external sources can be argued that
the cost of a rapid economic growth has increased. For this reason, it is suggested that the
policies to be followed in the Turkish economy are more appropriate to balance external
payments and policies that will not disrupt investment-saving equality.
Keywords: Tasarruflar, Finansal Piysalar ve Makroekonomi İşletme Uygulamaları,
Yatırımlar
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Özet
İlk kez Nairobi’de Üçüncü Dünya Kadın Konferansi (1985)’nda gündeme gelen toplumsal
cinsiyetin ana akımlaştırılması (TCAA) kavramı, politik, kültürel, ekonomik ve sosyal
alanların politika ve programlarının tasarımı, uygulaması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
aşamalarının tümünün eşitlikçi bir yaklaşımla kadınların ihtiyaç, öncelik ve tercihlerini
kapsamasını ifade eder. Pekin’de düzenlenen 4. Dünya Kadınlar Konferansı (1995)’nda yeni
bir Toplumsal Cinsiyet Esitliği (TCE) ve yönetişim yaklaşımı olarak benimsenen TCAA,
1970'lerden 1980'lerin ortasına kadar devlet ve kalkınma kurumları bünyesinde ayrı kadın
birimleri ve programları kurarak, kalkınmaya entegre etme stratejisinin yavaş ilerlemesi
sebebiyle yaşanan eşitsizlik durumunu gidermek amacıyla, çok sayıda kalkınma kurumu ve
devlet tarafından eşitlikçi bir strateji olarak kabul görmüştür. Bu stratejide toplumsal cinsiyet
politikası, küçük bir birimin merkez alınması yerine, örgütün tüm yapısına dağıtılmaktadır.
TCAA, ilk kez kullanılmaya başlandığı günden bu zamana kadar çok sayıda kurum ve
kuruluşun ilgisini çekmiş, özellikle iktisat, kalkınma ve toplumsal cinsiyet alanında çok
sayıda araştırmaya konu olmuştur. “Gender mainstreaming” kavramı ulusal literatürde,
“toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması”, “eşitliğe entegre bir yaklaşım” ya da
“cinsiyetlerle ilgili ayrıştırılmış bir yaklaşım”, “TCE hedefinin plan, politika ve program
hedefleri ile kaynaştırılması stratejisi” olarak da adlandırılmıştır. Hızla yaygınlaşan bu
yönetişim yaklaşımı ya da stratejisi aynı zamanda pekçok bilimsel araştırmaya konu
olmuştur. Bu bağlamda, çalışma, TCAA konusunda oluşan literatürün genel perspektifini
ortaya koymak amacıyla, uluslararası çerçevede, bu konuda önde gelen dergilerde yayınlanan
çalışmalara odaklanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, tasarlanan araştırmada, belirli metrik
hesaplamaları, istatistiksel teknikler, ağ ilişkileri ve metin analitiği gibi nicel yaklaşımları
içinde barındıran bilimetrik analizlerden yararlanılmıştır. Bilimetri; belirli bir araştırma
alanının analiz edilerek çeşitli göstergeler üzerinden değerlendirilmesidir. Benzer amaçlarla
farklı kapsamda ve detayda bilgiler sağlayan bibliyometri yaklaşımlarından da yararlanır.
Bilimetri ile, yayın kanalları, alıntılar, bazı metrikler, yazarlar ve demografik özellikleri
özetlenmekle kalmaz, aynı zamanda bu boyutlar arasındaki ilişki ve etkileşimler, hem metin
analitiği hem de ağ analizleriyle, zamanı da içeren farklı boyutlarda ortaya konulabilir.
Araştırmanın veri kaynağını, Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan, 1985-2018
yılları arasında yayımlanmış ve başlığında “gender mainstreaming” kelimesinin yer aldığı
çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 302 sayıda çalışmaya ulaşılmış olup, bu
çalışmalar, 186 sayıda farklı dergide, 62 farklı ülke ve 279 kadar farklı üniversiteden 432
sayıda yazar tarafından yayınlanmıştır. Çalışmanın temel bulgularını ele alınan makaleler, en
fazla atıf verilen dergiler, en fazla atıf verilen yazarlar ve en fazla yayın üreten ülkeler ve
ilişkili özet istatistikler ile, yazarların ve anahtar kelimelerin kendi arasındaki ilişkileri ve
kümelenmeleri gösteren ağ yapıları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, TCAA ile ilgili
uluslararası literatürün mevcut yapısını detaylı olarak ortaya koymasıyla, bu alanda araştırma
ve uygulama yapmak isteyen kurum ve kişilere rehberlik etmesi beklenmektedir.
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Abstract
The concept of gender mainstreaming (GM), which came to the forefront in the Third World
Conference on Women in Nairobi (1985) for the first time, addresses the coverage of the
needs, priorities, and preferences of women through an egalitarian approach to the design,
implementation, monitoring and evaluation of policies and programs of political, cultural,
economic and social areas. Adopted as a new Gender Equality (GE) and governance approach
at the Fourth World Conference on Women in Beijing (1995), GM has been recognized as
an egalitarian strategy by many development agencies and governments in order to get rid of
the situation of inequality that has taken place due to the slow progress of the integration
strategy establishing separate women's units and programs within the state and development
institutions from the 1970s to the mid-1980s. In this strategy, gender politics is distributed
throughout the organization rather than the center of a small unit. Since its inception, GM
has attracted a great deal of interest from a large number of institutions and organizations,
especially in the field of economics, development and gender. The concept of "gender
mainstreaming" is also referred to in national literature as "an integrated approach to
equality" or "a disaggregated approach to gender" and "strategy of integrating GE goal with
plan, policy and program objectives". This rapidly evolving management approach or
strategy has also been a subject to many scientific studies. In this context, this study focuses
on the international framework and the research papers published in the leading journals
concerning GM in order to reveal the general perspective of the literature on the subject. In
order to achieve this goal, the designed research was based on scıentometric analysis that
included quantitative approaches such as certain metrics, statistical techniques, network
relationships, and text analytics. Scientometrics focuses on the analyzing a specific area of
research and evaluating the area through various indicators. It also makes use of the
approaches of bibliometrics that provide information in different dimensions and details for
similar purposes. With science, not only the sources, citations, particular metrics, authors and
demographic characteristics are summarized, but also the relationships and interactions
between these dimensions including the time can be revealed in different dimensions via text
analytics and network analysis. The data source of the research is the studies published in the
range of 1985-2018 by the journals involved in the Web of Science (WoS) Core Collection,
and including the phrase “gender mainstreaming” in their titles. In the scope of this paper,
302 studies are included that were published in 186 different journals by 432 authors from
62 different countries and 279 different universities. The main findings of the study covers
the articles, the most cited journals, the most cited authors, the most publishing countries,
and the associated summary statistics as well as the network structures showing the
associations and clusters among authors and among keywords. It is expected that this work
will guide the institutions and researchers who are interested in conducting research or
making applications on this area as it presents a detailed structure of the international
literature on GM.
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Abstract
Starting from the late 20th century, advances in information technology (IT) has changed the
act of computers and information systems (IS) in local governments. Information
technologies are developing so fast and thus these developments have created many
opportunities for local governments. Quick and easy attainment to data/information when
requested is so valuable and important; especially, local governments need information for
powerful management. Main problem for managers and/or planners is to determine that how
these IT should be incorporate into their facilities and go about implementing them. That is
why; local governments have to discover new methodologies for assembling and distributing
vast amounts of input from various sources to answer to new challenges. Computer based
applications let managers get data, then to convert data to information, finally to realize
complex analyses in order to get knowledge for decision making in problem solving. These
administrative facilities are used for record keeping to decision support systems (DSS) that
create unprecedented opportunities. In the literature, information technologies are defined
that the way they can help to local government facilities. They are: -Electronic document
management systems, which allow a range of documents including letters and reports to be
stored and distributed electronically. -DSS such as geographical information and data ware
housing technologies allow information to be analyzed and represented to citizens. Besides
these definitions and assessments, it can be easily said that DSS is more widely available via
platform-independent network computing, enterprise-wide computing, and World Wide Web
(WWW). This technology has altered the local government’s job environment as well as the
way information and communication are managed relative to citizens or other organizations.
The imperativeness of IT in local government cannot be denied; for example, they perform
fast and direct management of information. Today, there is a need to improve the technical
capacity in local governments for sustainable decisions. In spite of theory and practice,
managers in local government still do not fully understand how to manage or integrate the
data for their decisions. Spatial decision support systems (SDSS), especially GIS data sets
provide great potential to improve the productivity of local governments to track community
development, safety, and manage public works. Geographic Information Systems (GIS)
technology, as one of spatial decision support systems (DSS), has provided spatial data
analysis opportunity to local governments. Accordingly, the purpose of this paper is to
discuss how IT became part of decision-making systems for developing sustainable scenarios
in urban areas by local governments and to reveal the role of GIS in this process.
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Abstract
20. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan bilgi teknolojisindeki (BT) gelişmeler, yerel
yönetimlerde bilgisayar ve bilgi sistemleri (BS) kullanımını değiştirmiştir. Bilgi teknolojileri
çok hızlı gelişmektedir ve bu gelişmeler yerel yönetimler için birçok fırsat yaratmıştır.
İstenildiği zaman veri/bilgiye hızlı ve kolay erişim çok değerli ve önemlidir; özellikle, yerel
yönetimlerde güçlü yönetim için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Yöneticiler ve/veya plancılar
için temel sorun, bilgi teknolojilerinin yerel yönetimlerce çalışmalara nasıl dahil edilmesi
gerektiği ve bunları uygulamaya koymaya karar vermektir. Bu yüzden; yerel yönetimler, yeni
sorunlara cevap vermek için çeşitli kaynaklardan gelen çok sayıda girdiyi bir araya getirmek
ve dağıtmak için yeni yöntemler keşfetmelidir. Bilgisayar tabanlı uygulamalar, yöneticilerin
veri almasını sağladıktan sonra, verileri bilgiye dönüştürerek, problem çözme konusunda
karar vermeyi öğrenmek için karmaşık analizleri gerçekleştirir. Bu yönetim birimleri, benzeri
görülmemiş fırsatlar yaratan karar destek sistemlerine (KDS) kayıt tutmada kullanılmaktadır.
Literatürde, bilgi teknolojilerinin yerel yönetimlere nasıl yardımcı olabilecekleri
tanımlanmıştır. Bunlar: -Elektronik belge yönetim sistemleri, mektup ve raporların elektronik
ortamda saklanması ve dağıtılması. -Coğrafi bilgi ve veri ambarı teknolojileri gibi KDS,
bilginin analiz edilmesine ve vatandaşlara sunulmasına izin verir. Bu tanım ve
değerlendirmelerin yanı sıra, KDS'nin platform bağımsız ağ bilişim, işletme çapında bilgi
işlem ve Dünya Çapında Ağ (WWW) aracılığıyla daha yaygın bir şekilde kullanılabileceği
kolayca söylenebilir. Yerel yönetimin iş ortamını ve bilgi ve iletişimin vatandaşlara veya
diğer kuruluşlara göre yönetilme şekli teknoloji kullanımı ile değişmiştir. Örneğin, BT ile
hızlı ve doğru bilgi yönetimi yapmak gibi BT'nin yerel yönetimlerde kullanım zorunluluğu
reddedilemez. Günümüzde sürdürülebilir kararlar için yerel yönetimlerde teknik kapasitenin
geliştirilmesi gerekmektedir. Teori ve pratiğe rağmen, yerel yönetimlerdeki yöneticiler hala
kararlarının verilerinin nasıl yönetileceğini veya entegre edileceğini tam olarak
anlamamaktadırlar. Mekansal karar destek sistemleri (MKDS), özellikle de Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) veri setleri yerel yönetimlerin toplumu geliştirme, güvenlik ve kamu işlerini
yönetme konusundaki verimliliğini artırmak için büyük bir potansiyel sunmaktadır.
Mekansal karar destek sistemlerinden biri olan CBS teknolojisi, yerel yönetimlere mekânsal
veri analizi imkanı sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, BT'nin yerel
yönetimlerce kentsel alanlarda sürdürülebilir senaryolar geliştirmek için karar verme
mekanizmalarının bir parçası haline gelmesi ve bu süreçte CBS'nin rolünü ortaya koymaktır.
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Özet
Amaç: Örgüt kültürü, en kısa haliyle bir örgütte tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş
değerler, inançlar kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Bu kültür yapısı örgütün gelişim,
değişim, ilerleme, yenilik gibi geleceğe dair gerçekleştirdiği çabalara yön verebilir,
destekleyebilir ya da direnç göstererek örgütün yerinde saymasına neden olabilir. Sağlık
hizmeti sunan bir kurumda kaliteli hizmet sunumu temel çıktıdır ve ihtiyaç ve beklentilerin
sürekli artmasıyla değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, örgüt kültürünün, örgütte
yaşanan her türlü ilerleme ve değişim üzerinde etkili olabileceği varsayımıyla, çalışmanın
amacı örgüt kültürü ve hastane kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyerek, örgüt kütürünün
hastane kalitesi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini
Antalya’da aynı gruba ait altı özel hastanede çalışan personel oluşturmaktadır. Ön
değerlendirme sonrasında toplam 424 anket analizlere dahil edilmiştir. Ankette; Cameron ve
Quinn’in geliştirdiği, “Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği” ve demografik özelliklere
ilişkin sorular yer almaktadır. Çalışmada, anketin geçerliliğini test etmek için faktör analizi
ve güvenilirliğini test etmek için içsel tutarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyutları
arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. Hastanede
kaliteye, örgüt kültürü boyutlarından “hastanenin baskın özelliği, liderlik ve yönetim tarzı”
ve “birliktelik, strateji ve başarı” faktörünün etkisi çok değişkenli regresyon analizi ile ele
alınmıştır. Bulgular: Öncelikle ölçeklere geçerlilik ve güvenirlik analizleri
gerçekleştirilmiştir. Güvenililik analizi sonucuna göre örgüt kültürü veri seti için genel
Cronbach’s alpha değeri ,96 ve hastanedeki kalite algısı veri seti için genel Cronbach’s alpha
değeri ,96 olarak tespit edilmiştir. Yapısal geçerliliği test etmek amacıyla gerçekleştirilen
faktör analizi sonucuna göre ise örgüt kültürü veri seti için Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,96 ve
hastanedeki kalite algısı veri seti için Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,83 olarak belirlenmiştir.
Her iki ölçek için de gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda örgüt kültürünün iki boyut
altında (hastanenin baskın özelliği, liderlik ve yönetim tarzı ile birliktelik, strateji ve başarı)
ve kalite algısının ise tek boyut altında toplandığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizi
sonucunda hastanedeki kalite algısı ve örgüt kültürü boyutları arasında anlamlı ve pozitif
yönde ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre, hastane kalite
algısını “hastanenin baskın özelliği, liderlik, yönetim tarzı” ve “birliktelik, strateji ve başarı”
değişkenleri etkilemektedir. Sonuç: Gerçekleştirilen çalışmada, kalite ve örgüt kültürü
boyutlarının birbiriyle pozitif yönde kuvvetli ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Hastanede kalite
algısını örgüt kültürünün tüm bileşenlerinin etkilediğini söylemek mümkündür.
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Abstract
Purpose: Organizational culture can briefly be expressed as a set of rules, values and beliefs
adopted by all employees in an organization. This cultural structure in an organization can
be a groundbreaking or supportive for the future in progress, development, change and
innovation or can lead to stagnation through resistance. The provision of quality services in
a health care provider is fundamental and varies with the ever-increasing need and
expectation. With the assumption that the organizational culture can be influential on all
kinds of progress and change in the organization, the purpose of the study was to determine
the effect organizational culture on the hospital quality. In this relationship the influence of
organizational culture on the hospital quality was detected. Materials and Methods: The
universe of the research is composed of personnel working in six private hospitals owned by
the same group in Antalya. A total of 424 questionnaires were included in the analyzes after
preliminary assessment. In the survey there are questions about "Organizational Culture
Assessment Scale", developed by Cameron and Quinn, and questions related to demographic
characteristics. In this work, an internal consistency analysis was conducted to test the
reliability and a factor analysis to test the validity of the questionnaire. The direction and
strength of the relationship between the study dimensions was determined by a correlation
analysis. The impact of the organizational culture dimensions leadership, management style,
strategy and success factors on the hospital quality were examined through a multivariate
regression analysis. Findings: First, validity and reliability analyzes were performed on
scales. As a result of the reliability analysis, the general Cronbach's alpha value for the
organizational culture data set was 96 and the general Cronbach's alpha value for the quality
perception data set at the hospital was also 96. According to the factor analysis conducted to
test the structural validity, the Kaiser-Meyer-Olkin value for the organizational culture data
set was 96 and the Kaiser-Meyer-Olkin value for the hospital quality data set were determined
as 83. As a result of the factor analysis performed for both scales, it was determined that
organizational culture was gathered under two dimensions (predominant feature of the
hospital, coexistence with leadership and management style, strategy and success) and
quality perception under one dimension. As a result of the correlation analysis a meaningful
and positive correlation was found between the quality perception and organizational culture
dimensions in the hospital. According to the findings from regression analysis, hospital
quality perception is influencing variables such as the dominant feature of the hospital,
coexistence with leadership and management style, strategy and success. Conclusion: In the
study conducted, it was determined that the dimensions of quality and organizational culture
are strongly related to each other positively. It is possible to say that the quality perception at
the hospital is affected by all components of organizational culture.
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Özet
Sosyal bir bilim dalı olan İktisat, birçok iktisat okulunda farklı çerçevelerle incelenmiştir. Bu
incelemeler sırasında, diğer bilim dalları ile desteklenmiş ve geliştirilmiştir. Birçok bilim dalı
ile etkileşim halinde olan iktisadın, psikoloji bilimi ile olan ilişkisi yeni iktisat akımını ortaya
çıkarmıştır. Kilit noktaları birey ve bireyin davranışları olan, iktisat ve psikolojinin
birleşmesiyle oluşan davranışsal iktisat ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada davranışsal iktisadın
ortaya çıkışı ve gelişmesi, bireylerin iktisadi karar verme sürecindeki psikolojik unsurları
hakkında bilgi verilmiştir. İnsan psikolojisinin temelinde var olan mutlu olma isteğinin
varlığı sebebiyle mutluluğu etkileyen faktörler incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu
Yaşam Memnuniyeti anket araştırmaları kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
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Abstract
Economics, a branch of social science, has been studied in different frameworks in various
economics schools. During these examinations, other sciences have been supported and
developed. The relationship between economics and psychology, which interacts with many
scholars, reveals a new economic movement. Behavioral economics emerged as a result of
the merging of economics and psychology, the key points of individual and individual
behavior. In this study, information about the emergence and development of behavioral
economics, the psychological elements of individuals in the economic decision making
process. Factors affecting happiness have been examined because of the existence of the
desire to be happy at the core of human psychology. Turkey Statistical Institute used Life
Satisfaction survey and the results were evaluated.
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Özet
İnsanların bir araya gelerek topluluklar halinde yaşaması devlet kavramının oluşmasına
neden olmuştur. Devletlerin oluşumu ile birlikte kamusal ihtiyaçların sayısı ve çeşitliliği
zamanla artış göstermiştir. Önceleri temel ihtiyaçlar savunma ve barınma iken zamanla artan
kamusal hizmetlerin finansmanında devletler kaynak arayışına girmişlerdir. Kamusal
ihtiyaçların finansmanı vergiler ile sağlanırken vergiler toplumların gelişim düzeylerinde
farklı şekillerde kendini göstermiştir. İlk zamanlarda yöneticilere toplumun bağlılığının
göstergesi olan vergiler özellikle tarım toplumuna geçişle birlikte dinsel bir amaç haline
gelmiştir. İlerleyen süreçte vergiler gönüllülük esasından çıkmış ve zorunlu bir ödeme haline
gelmiştir. Vergilerin zorunlu ödeme haline gelmesi de artan kamu giderlerinin finansmanını
sağlamakta yeterli olmamıştır. Bu sebeple kamu erki vergi konusu olabilecek farklı
kaynakların da vergilendirilmesi yoluna gitmiştir. Devletler bir taraftan kamu gelirlerini
vergiler ile artırmaya çalışırken diğer taraftan toplumsal düzeni yine vergiler yoluyla
sağlamaya çalışmışlardır. Rus Çarı Pedro’nun sakal bırakan erkeklerden Sakal vergisi alması
toplum düzeni ile ilgili bir örnek iken İngiltere’de uygulanan Tuğla Vergisi, Şömine Vergisi
ve Pencere Vergisi kamu gelirlerini artırmaya yönelik vergiler olarak ele alınmaktadır.
Ülkemizde ise alkol ve tütün mamullerine uygulanan yüksek oranda vergiler bu ürünlerin
tüketiminin azaltılmasına yönündeki politikalar olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada
vergilerin toplumsal yaşama etkisi iki ana başlık altında değerlendirilecektir. Öncelikle
devletlerin kamu gelirlerini artırma aracı olarak vergilerden yararlanması
değerlendirilecektir. Bu kapsamda Baca Vergisi, Duvar Kağıdı Vergisi, Pencere Vergisi,
Şömine Vergisi, Tuğla Vergisi gibi vergilerin tarihsel süreçte hangi amaçla salındığı ve
bunların etkileri değerlendirilecektir. İkinci ana başlıkta ise devletlerin toplumu belirli bir
yöne yönlendirmek amacıyla saldığı vergileri irdelenecektir. Bu kapsamda tarihsel süreçteki
örneklerle başlanarak (Sakal Vergisi gibi) günümüz toplumlarını etkileyen vergilere örnekler
verilecektir (tütün ve alkol kullanımı azaltmaya yönelik vergiler gibi). Yapılacak olan
çalışma betimsel bir çalışma olup araştırma sonucunda elde edilecek veriler yorumlanacaktır.
Örneğin alkol ve tütün üzerine konulan vergilerin alkol ve tütün kullanımını azalttığı resmi
rakamlarla izlenebilir iken bunun sonucunda kaçak içki ve sigara kullanımını arttırdığı
yönünde bulgulara da rastlanmaktadır. Vergilerin insan davranışlarına ve karar alma
süreçlerine olan etkileri sonuç kısmında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: vergi, vergi geliri, sosyal etki
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Abstract
After the people come together and live in communities has led to the formation of the
concept of state. With the formation of the states, the number and diversity of public needs
increased over time. At the beginning basic needs were defense and shelter but over time, the
states have sought funding in the financing of increasing public services. While the financing
of public needs is achieved by taxation, taxes have manifested themselves in different forms
of development in societies. In the early days, taxes, which are indicative of community
commitment to managers from taxpayers, have become a religious goal, particularly with the
transition to agricultural society. In the following process, the tax has become out of
voluntary and has become a compulsory payment. The fact that taxes became compulsory
payments did not suffice to finance the increased public expenditure. For this reason, the
public power has gone to the taxation of different sources which may be tax subject. While
the states tried to increase their public income with taxes from one side, they tried to provide
the social order through the taxpayers from the other side. While Russian Tsar Pedro is an
example for social order because of taking taxes from bearded men, the Brick Tax, Fireplace
Tax and Window Tax applied in England are treated as taxes for increasing public incomes.
In our country, high rates of taxation on alcohol and tobacco products can be considered as
policies to reduce the consumption of these products. In this study, the effect of taxation on
social life will be evaluated under two main headings. First of all, the use of taxes as a means
of increasing public incomes will be evaluated. In this context, the purpose of the taxes will
be evaluated such as Chimney Tax, Wall Paper Tax, Window Tax, Fireplace Tax, Brick Tax
and so on, and their effects will be interpreted. In the second chapter, states will examine the
taxation of the society in order to direct the society in a certain direction. In this context,
starting with examples in the historical process (such as Beard Tax), examples of taxation
affecting contemporary societies will be given (such as taxes on reducing tobacco and alcohol
use). The study is a descriptive study and the data to be obtained will be interpreted in the
result of the research. For example, while taxes on alcohol and tobacco can be traced with
official figures that reduce the use of alcohol and tobacco, findings indicate that they increase
the use of illegal drinks and cigarettes. The effects of taxation on human behavior and
decision making processes will be evaluated in the final part.
Keywords: vergi, vergi geliri, sosyal etki
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Özet
Son dönemin en güncel ve tartışmalı konuları arasında yer alan ayrıklaştırma kavramı;
ekonomik büyümede kullanılan kaynakların azaltılması ve ekonomik kalkınmanın çevresel
tahribattan ayrıştırılması olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik girdiler ile çevresel yıkımlar
arasındaki bağlantının koparılması şeklinde de ifade edilen ayrıklaştırma kavramı, ekonomik
büyüme ve kalkınma ile birlikte ihtiyaç duyulan kaynak kullanım miktarındaki azalmayı
ifade etmektedir. Bu sayede aynı miktarda çıktı için gerekli olan enerji girdilerindeki düşüş
ya da aynı miktardaki enerji girdisiyle daha fazla çıktı elde etmek bir ayrıklaştırma göstergesi
olarak ele alınmaktadır. GSYH’daki her bir birim artışa karşılık, kullanılan kaynak miktarı
artmakta ancak bu artış GSYH’daki artışın gerisinde kalmakta ise göreceli ayrıklaştırma,
GSYH’da meydana gelen her bir birimlik artış kaynak kullanımı üzerindeki baskıyı belirgin
bir şekilde azaltmaktaysa da mutlak ayrıklaştırma söz konusu olmaktadır. Toplam enerji
tüketiminin kişi başına GSYH verisine oranlanmasıyla elde edilen ayrıklaştırma indeksi
ekonomik, fiziksel ve demografik eğilimleri dikkate alması nedeniyle literatürde
ayrıklaştırma olup olmadığını test etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla
çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyümeye paralel olarak enerji kullanımında herhangi bir
ayrıklaştırma etkisi olup olmadığı üzerinde durulmaktadır. 1972-2016 döneminde tarım,
sanayi, çevrim, ulaştırma ve konut sektörlerindeki büyümelerin ve bu sektördeki enerji
kullanımlarının ayrı ayrı ele alındığı çalışmada tarım sektöründe 2009 yılından itibaren,
sanayi sektöründe 2003 yılından itibaren, çevrim sektöründe ise her dönem ayrıklaştırma
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ulaştırma sektöründe herhangi bir ayrıklaştırma ilişkisi söz
konusu değilken tüm sektörlerin toplamına bakıldığında belirgin bir ayrıklaştırma etkisi
olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıklaştırma indeksi sonuçları; söz konusu dönemde
sektörlerdeki büyümenin genel olarak enerji girdilerinde bir azalmayla değil, aksine artan
miktarda enerji kullanımıyla birlikte büyümüş olduğunu göstermektedir. Buna göre söz
konusu dönemde Türkiye’de artan büyümenin enerji kaynaklarına olan bağımlılığı artırdığı
buna bağlı olarak da enerji yoğunluğunun azalmadığı gözlemlenmiştir. Enerjide dışa
bağımlılığı yüksek bir ülke olan Türkiye’nin büyümesinin enerji girdilerine bu denli bağımlı
olması ise dikkatleri enerji kullanımında yenilenebilir enerjinin payının artırılması
politikalarının gerekliliğine çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ayrıklaştırma, Enerji Kullanımı, Ekonomik Büyüme.
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Abstract
Decoupling, which is among the most recent topics in the last period, it is defined as the
reduction of resources used for economic growth and the decomposition of economic
development without environmental degradation. Decoupling effect, which is also expressed
as the breakdown of the link between economic inputs and environmental destructions,
represents a decrease in the amount of resource use needed together with economic growth
and development. Reduce the amount of energy input while output is constant or increase the
output while energy input is constant indicates the decoupling effect. In contrast to each unit
increase in GDP, the amount of resources used is increasing, but if this increase is behind the
increase in GDP it is called relative decoupling. However if the increase in GDP per unit
significantly reduces the pressure on resource use is called absolute decoupling. The
decoupling index obtained by proportioning the total energy consumption to the per capita
GDP data is widely used in the literature to test for decoupling effect as it takes into account
economic, physical and demographic trends. This study focuses on whether Turkey is the
decoupling effect in energy use combined with economic growth. In the study, growth in
agriculture, industry, cycle, transportation and housing sectors and energy use in this sector
are analyzed separately in 1972-2016 period. According to this, it has been determined the
decoupling effect that in agricultural sector since 2009, in industry sector since 2003, and in
the cycle sector all times. It has been observed that there is no significant decoupling effect
in the transportation sector and the sum of all sectors. The results of decoupling index; it
shows that the growth in the sector grows with energy use rather than with a decrease in
energy input. Thus, the growth is increasing dependence on energy sources and energy
density isn’t decreased in Turkey. The high dependence on external energy sources and that
Turkey's growth depends on energy input, draws attention to the necessity of increasing the
share of renewable energy policy.
Keywords: Ayrıklaştırma, Enerji Kullanımı, Ekonomik Büyüme.
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Özet
Portföy seçimi problemi olarak da adlandırılan portföy optimizasyonu, belirli varsayımlar ve
kriterler dikkate alınarak riskli varlık grubu olarak adlandırılan hisse senetleri arasından
seçim yapılarak, yatırımcı için en iyi portföyü oluşturmak olarak ifade edilmektedir.
Ortalama varyans modeli ile ilk defa etkin bir şekilde portföy getiri ve risk unsurları birlikte
ele alınmıştır. Portföy getirisi olarak portföyün tarihsel ortalaması ele alınırken, portföyün
varyansı da riski ifade etmektedir. Yaklaşım, hisse senetleri tarihsel getirilerinin normal
dağıldığını varsaymaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğunluğunda olduğu gibi çoğu
zaman hisse senetleri normal dağılmamaktadır. Bu nedenle ortalama ve varyans etkin portföy
seçiminde yeterli olmamakta ayrıca çarpıklık ve basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin
modele dahil edilmesi gerekmektedir. Portföyde belirli sayıda hisse senedinin bulunması
istendiğinde ise portföy seçim problemi Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu haline
gelmekte ve problem Karma Tam Sayılı Doğrusal Olmayan Programlama modeli olarak
adlandırılmaktadır. Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonunun çözümünde kesin çözüm veren
algoritmaların yetersizliğinden dolayı sezgisel algoritmalar kullanılmaktadır. Çalışmanın ana
amacı önerilen algoritma ile örneklem periyodu ve test periyodunda klasik yaklaşımlara göre
daha etkin portföy seçimi gerçekleştirmektir. Çalışmada, kullanılan yöntem olan Parçacık
Sürü Optimizasyonu, kesin çözüm yöntemleri gibi yerel optimumlara takılmadan daha iyi
çözümler üretebilen ve farklı tipteki problemlere uyarlanabilen bir sezgisel algoritmadır. Npzor optimizasyon problemlerini çözümünde, sezgisel algoritmanın performansını
iyileştirmek için algoritmanın parametreleri iterasyonlar boyunca belirli değişkenlere göre
bulanık adaptif yöntemlerle ayarlanabilmektedir. Bu çalışmada önerilen algoritma, parçacık
sürüsü optimizasyon algoritmasının sezgisel parametrelerini bulanık uyarlama prosedürüyle
belirlemektedir. Bulanık mantık, bulanık kural tabanı ve kendi kendini uyarlama yaklaşımı
ile Parçacık Sürü Optimizasyonu’nun sezgisel parametreleri olan, sosyal öğrenme ve her bir
parçacığın bilişsel öğrenimi belirlenmiştir. Çalışmada, klasik Parçacık Sürü Optimizasyonu,
uyarlanabilir eylemsizlik ağırlıklı Parçacık Sürü Optimizasyonu ve modifiye edilmiş
Parçacık Sürü Optimizasyonu, Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu probleminde önerilen
Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritması ile kıyaslanmıştır. Amerikan hisse senedi
piyasasında yer alan hisse senetlerinden farklı nicelik kısıt değerlerine ve farklı amaç
fonksiyonları olan Sharpe Oranı, çarpıklık için düzeltmiş Sharpe Oranı, çarpıklık ve basıklık
için düzeltilmiş Sharpe Oranı fonksiyonlarına göre portföyler elde edilerek önerilen
algoritmanın etkinliği değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile
önerilen yaklaşımın, Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu probleminde algoritmanın
performansını geliştirdiğini göstermektedir. Önerilen Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu,
örneklem periyodu ve test periyodunda klasik Parçacık Sürü Optimizasyonu yaklaşımlarına
göre daha etkin portföy seçimi gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak Bulanık Parçacık Sürü
Optimizasyonu daha tutarlı ve etkin sonuçlar vermiştir. Gelecek çalışmalarda farklı amaç
fonksiyonları ve bulanık değişkenler ile portföy seçim problemi modellenebilir ve çeşitli
sezgisel algoritmaların bulanık uyarlamalı versiyonları çözüm performansı açısından
kıyaslanabiliceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yüksek Dereceden Momentler, Nicelik
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Abstract
Portfolio optimization, also called portfolio selection problem, is defined as creating the best
portfolio for the investor by choosing among stocks called risky assets group considering
certain assumptions and criteria. With the mean variance model, for the first time, portfolio
returns and risk factors are dealt together effectively. While the historical mean of the
portfolio is named as portfolio return, the variance of the portfolio corresponds to risk of the
portfolio. The approach assumes that historical returns of stocks are normally distributed.
Like most of the research done in this area, stocks are not normally distributed. For this
reason, mean and variance are not sufficient in selecting effective portfolios, but also higher
order moments such as skewness and kurtosis must be included in the model. When a
portfolio is required to have a certain number of stocks, the portfolio selection problem
becomes Cardinality Constrained Portfolio Optimization (CCPO) and the problem is called
the Mixed Integer Nonlinear Programming model. Heuristic algorithms are used because of
the insufficiency of the algorithms which give exact solutions in the solution of CCPO. The
main aim of the study is to implement a more efficient portfolio selection with the proposed
algorithm than the classical approaches both in the sampling period and the test period. In
the study, Particle Swarm Optimization (PSO), which is the method used, is a heuristic
algorithm that can produce better solutions without sticking to local optimizations such as
exact solution methods and can also be adapted to different types of problems. In order to
improve the performance of the heuristic algorithm, the parameters of the algorithm can be
adjusted through iterative adaptive methods according to certain variables during the
iterations. The algorithm proposed in this study determines the heuristic parameters of the
PSO algorithm by the fuzzy adaptation procedure. With fuzzy logic, fuzzy rule base and selfadaptation approach, social learning and cognitive learning of each particle, which are
heuristic parameters of Particle Swarm Optimization, have been determined. In the study,
classical PSO, PSO with adaptive inertia weighting, and Modified PSO are compared with
the proposed Fuzzy PSO algorithm in the CCPO problem. The Sharpe ratio, adjusted Sharpe
ratio for skewness, adjusted Sharpe ratio for skewness and kurtosis functions were used as
objective functions, and the effectiveness of the proposed algorithm have been evaluated by
obtaining portfolios from stocks in the American stock market according to different
cardinality constraint values. Evaluating the obtained results suggests that the proposed
approach improves the performance of the algorithm in the problem of CCPO. Proposed
Fuzzy PSO has performed more efficient in portfolio selection over the classical PSO
approaches both in the sampling period and the test period. As a result, Fuzzy PSO has
yielded more consistent and effective results. In the future studies, portfolio selection
problem with different objective functions and fuzzy variables can be modeled and it is
considered that fuzzy adaptive versions of various heuristic algorithms can be compared in
terms of solution performance.
Keywords: Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yüksek Dereceden Momentler, Nicelik Kısıtlı
Portföy Seçimi, Bulanık Mantık
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Özet
2007–2009 küresel finans krizine tepki olarak riske dayalı sermaye gereksinimleri bankaların
aşırı risk alma davranışını kısıtlamak amacıyla yeni Basel III düzenlemeleri çerçevesinde
güçlendirilmiştir. Literatürde Riske dayalı sermaye gereksinimlerinin bankanın riski alma
davranışı üzerinde meydana getireceği kısıtlayıcı etkiyi araştıran teorik ve ampirik çalışmalar
mevcuttur. Ancak Basel III düzenlemesi çerçevesinde getirilen yeni kuralların, bankaların
kaynak tahsisi etkinliği üzerindeki olası etkileri konusunda yapılan araştırmaların sayısı
oldukça azdır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, riske dayalı sermaye
gereksinimlerinin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkisiyle birlikte bankaların
etkinliği üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Bu analizde riske dayalı sermaye
gereksinimlerinin yanı sıra risk-yansız sermaye oranlarını da dikkate alınmaktadır. Böylece
çalışmada, bankaların riskli ve risksiz sermaye oranlarından hareketle risk iştahı analiz
edilerek, bunun etkinlik üzerinde ortaya çıkardığı sonuçlar karşılaştırmalı olarak ortaya
konacaktır. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren 23 mevduat bankasının 2005 – 2017
dönemine ait verileri ele almaktadır. Bankalara ait etkinlik değerlerinin elde edilmesinde
Stokastik Sınır Analizi ile temel hipotezlerin testinde GMM yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu
çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular Türk finans sektöründe yer alan karar vericilere
politika tercihlerinde bulunurken katkı sağlayacaktır.
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Abstract
In response to the 2007-2009 global financial crisis, risk-based capital requirements have
been strengthened within the framework of the new Basel III regulations in order to restrict
banks' excessive risk taking behavior. In the literature there are theoretical and empirical
studies investigating the restrictive effect that riskier capital requirements may have on the
bank's risk taking behavior. However, the number of investigations into the possible effects
of the new rules introduced under Basel III regulation on the resource allocation efficiency
of banks is rather small. From this point of view, the aim of this study is to analyze the effect
of risk-based capital requirements on banks' risk taking behavior and efficieny. This analysis
takes into account risk-neutral capital ratios as well as risk-based capital requirements. In this
way, the risk appetite will be analyzed by acting on the banks' risk-free and risk-free capital
ratios, and the results of the risk appetite will be discussed comparatively. This study uses
data from 23 deposit banks of Turkey, for the period 2005 – 2017. The "Stochastic Frontier
Analysis" is used to obtain the bank efficiency scores and the GMM approach is used to test
the basic hypotheses. The findings obtained as a result of this study have important policy
implications for the Turkish financial sector.
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Özet
Yoğunlaşma, bir endüstrideki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük çoğunluğunun bu
toplama sahip olan veya kontrol eden birimlerin çok azı tarafından sahiplenilmesi veya
yönetilmesidir. Bu nedenle endüstrideki firma sayısı ve endüstrideki faaliyet ve kaynakların
firmalar arasında nasıl dağıldığı yoğunlaşma düzeyi açısından önemlidir. Endüstrideki
yoğunlaşmayı ölçen endekslerin amacı da bu ekonomik büyüklüklerin, endüstrideki firmalar
arasında nasıl dağıldığını ölçerek endüstride rekabetin ne düzeyde olduğunu belirleyip,
endüstrinin yapısı hakkında bilgi vermektir. Enerji, günlük hayatımızda hem üretim hem de
tüketim faaliyetleri sürecinde önemli bir faktör olup; sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok alt
sektörde kullanılan vazgeçilmez bir girdidir. Günümüzde tüketilen enerji pek çok
yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklardan sağlanırken; petrol, kömür ve doğalgaz gibi
fosil kaynaklar enerji ihtiyacının %87’sini karşılamaktadır. Günümüz ve geçen 50 yıl
içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji üretimi için kullanılan kaynaklar
arasında petrol ilk sırada olmuştur. Gelişmekte olan ekonomisi ile Türkiye enerjide dışa
bağımlı bir ülkedir. Özellikle petrol ve türevlerine bağlı bir ekonomik yapısı olan Türkiye’de
petrol hemen hemen tüm sektörlerde ana girdi olarak kullanılmaktadır. Dünya petrol
rezervlerinin önemli bir kısmının bulunduğu coğrafyada yer almasına rağmen, Türkiye’nin
jeolojik yapısı nedeniyle petrol rezervleri çok azdır. Dolayısıyla 2017 yılı verilerine göre;
yıllık petrol ihtiyacının %94,6’sını dışarıdan ithal ederek sağlamaktadır. Ülke ekonomisi ve
toplum refahı için böyle elzem öneme sahip olan enerji kaynağının temini, nihai tüketiciye
ulaştırılması ve bu süreçlerde piyasadaki aksaklıkların giderilmesi konusunda ülke
yönetimine ve enerji alanındaki yönetimi üstlenen kurumlara önemli görevler düşmektedir.
Bu çalışmanın amacı ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın gelişimi açısından en temel
girdi olan petrolün piyasa yapısını ve yoğunlaşma oranını incelemektir. Çalışmada, 20092017 dönemine ait petrol sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı, ihrakiye teslim lisansı
ve rafinerici lisansına sahip firmaların yurtiçi satış miktarları kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan yoğunlaşma hesaplama yöntemeri ise; k-firma Yoğunlaşma, HerfindahlHirschman, Entropi, Hall-Tideman ve Rosenbluth ve Kapsamlı Yoğunlaşma Endeksleridir.
Ampirik çalışma sonucu sektörde yoğunlaşma düzeyinin orta ve yüksek düzeyde, piyasa
yapısının ise oligopolistik karakter gösterdiği tespit edilmiştir.
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Abstract
Concentration is the ownership or management of the vast majority of the resources and
activities in an industry by very few of those who own or control that collection. For this
reason, the number of firms in the industry and the level of concentration of activities and
resources in the industry are scattered among firms. The aim of the indices that measure the
concentration in the industry is to measure how these economic magnitudes are distributed
among the companies in the industry, to determine the level of competition in the industry
and to give information about the structure of the industry. Energy is an important factor in
our daily life both in production and consumption activities; industry, transportation and
housing are used in many sub-sectors is an indispensable input. While the energy consumed
today is derived from many renewable and non renewable sources; fossil resources such as
oil, coal and natural gas meet 87% of their energy needs. Oil has been among the first sources
of energy used in the developing world, especially in developing countries over the past 50
years. Turkey is a country with a developing economy is dependent on foreign energy.
Especially with an economic structure dependent on oil and oil derivatives in almost all
sectors in Turkey is used as the main input. Although not included in the geography where a
significant portion of the world's oil reserves, oil reserves due to Turkey's geological structure
is very small. Therefore, according to the data of the year of 2017; imports 94.6% of its
annual oil demand from outside. For the country's economy and for the welfare of society,
there is an important task for the government and the institutions that undertake the
management of the energy sector in order to supply the source of the energy source having
such an essential conservation and to solve the problems in the market in these processes.
The aim of this study is to examine the market structure and concentration ratio of petroleum,
the most basic input for economic growth and development of social welfare. In the study,
domestic sales quantities of distributor licenses, export license and refinery licensees
operating in the petroleum sector of 2009-2017 period were used. Concentration calculation
method used in the study is; k-firm Concentration, Herfindahl-Hirschman, Entropy, HallTideman and Rosenbluth and Comprehensive Concentration Indices. In the empirical study,
it was found that the level of concentration in the sector shows moderate and high level, and
the structure of market shows oligopolistic character.
Keywords: Petrol Sektörü, Yoğunlaşma Oranı, Piyasa Yapısı
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Özet
1990 SONRASI TÜRKİYE İLE BALKAN DEVLETLERİNİN TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Balkan devletleri arasındaki ilişkiler uzun bir tarihsel bağ ile
günümüze dek güçlenerek ulaşmıştır. Bu güçlü bağların oluşması sırasında yaşanan olumlu
gelişmeler kadar, uyuşmazlıklar da meydana gelmiştir. 1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan
ve sonrasında bölgede yönetim ve sınır değişikliklerine de sebep olan yıkıcı savaş ve
soykırım ortamı tüm sektörleri etkilemiştir. Sonrasında oluşturulan barış ve istikrar, bölgenin
tekrar güvenilebilirliğini artırmada önem arz etmiştir. Küreselleşmenin de etkisi ile özellikle
ticari ilişkiler hem ikili anlamda hem de üçüncü taraf aktörler anlamında önemini daha çok
artırmıştır. Bu küreselleşme süreci etkisi ile birlikte sektörlerin birbirlerine bağımlı hale
gelmesi uluslararası ilişkilerdeki dengelerde değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur.
Balkanların uluslararası ilişkilerdeki yeri ve önemi incelendiğinde özellikle ticari alandaki
verilerin söz konusu bölge için yeni bir bakış açısı kazandırabilecek potansiyele sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Balkanlar arasındaki ticari ilişkilerin diğer sektörler
ile de desteklenerek artırılması, Türkiye’nin bölgedeki varlığına yeni bir boyut
kazandıracaktır. Bölgede yapılacak olan yatırımlar hem ekonomik anlamda Türkiye’nin
Balkanlarda yer almasını sağlayacak hem de kültürel bağların korunması ve sürdürülmesinde
önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle Avrupa Birliği’ne üye olmayan Balkan devletleri ile
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin sürekliliğinin
korunması Avrupa Birliği’ne üye olan Balkan devletleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesinden
farklılıklar teşkil etmektedir. Türkiye ile Balkan devletleri arasındaki ticari ilişkilerin bu ikili
karşılaştırması uzun vadede yapılacak olan ticari planlamalar için bakış açısı kazandırma
potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği’ne dahil olmamış olan Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova ve Karadağ’a, Türkiye’nin etki alanını
genişletmek ve bu etki alanının kalıcılığını sağlamak açısından ticari partnerler olarak daha
fazla ticari yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Avrupa Birliği’ne üye olan Yunanistan, Romanya,
Hırvatistan, Slovenya ve Bulgaristan ile olan ilişkiler de Avrupa Birliği’ne üyelik süreci göz
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada Türkiye ile Balkan devletleri
arasındaki ticari ilişkilerin 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan gelişim süreci
doğrultusunda Türkiye’nin Balkanlardaki ticari varlığı ve bunun diğer sektörler ile etkileşimi
incelenecektir. Türkiye ile Balkan devletleri arasındaki ticari ilişkiler ve bunun diğer
sektörlere yansıması Avrupa Birliği’ne dahil olan Balkan devletleri ve Avrupa Birliği’ne
dahil olmayan Balkan devletleri karşılaştırması yapılarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye ile Balkan Devletleri Arasındaki Ticari İlişkiler, Barışı
Koruma, Üye Devletler, Avrupa Birliği, Ekonomik Küreselleşme
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Abstract
TRADE RELATIONS BETWEEN TURKEY AND BALKAN STATES AFTER 1990
Relations which are between Turkish Republic and Balkan states have reached present day
by becoming strong with a long historical connection. In addition to constructive
developments, also controversies have occured during the strong connection has grown.
Genocide and destructive conflicts in the region which have caused government and border
changes in 1990s have affected all sectors. Thereafter the destructive term, constitutional
peace and stability have become important to enhance the reliability in the region. Trade
relations as bilateral negotiations and third party actors have become substantial by the
impact of the globalization. As a result of the globalization, dependance of all sectors to each
others has caused revision of the balance on international relations. Importance and situation
of Balkans have the potential of a new perspective generation in consideration of trade data.
Raising of trade relations between Turkish Repulic and Balkans by supporting with other
sectors would gain a new position to Turkey’s role in the region. Investments which are
intended in the region would contribute Turkey’s economic role in Balkans, safety and
maintenance of cultural connections. Particularly, improvement of trade relations between
Turkish Republic and Balkan states which are non-members of European Union has
differences from improvement of trade relations between Turkish Republic and Balkan states
which are members of European Union. Comparison between the two trade relations groups
has potential of generation of new perspective on long-term trade targets. Turkey must
improve trade relations with Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Republic of
Macedonia, Republic of Serbia, Republic of Kosovo and Montenegro which are nonmembers of European Union states to extend Turkey’s influance area and maintain the
stability of this. In addition to those, relations with Hellenic Republic, Romania, Republic of
Croatia, Republic of Slovenia and Republic of Bulgaria which are members of European
Union must be analysed in view of the fact that European Union memberhsip process. In this
study, Turkey’s existence on Balkans in line with improvement of trade relations between
Turkey and Balkan states from 1990 to present and the interaction of that with the other
sectors are examined. Trade relations between Turkey and Balkan states and its influence on
the other sectors are analysed according to comparison between Balkan states which are
members and non-members of European Union.
Keywords: Türkiye ile Balkan Devletleri Arasındaki Ticari İlişkiler, Barışı Koruma, Üye
Devletler, Avrupa Birliği, Ekonomik Küreselleşme
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Özet
Bir ekonominin temel performansı ölçülürken en sık kullanılan makro ekonomik gösterge
gayri safi yurtiçi hasıladır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH, belli bir dönemde bir ülke
sınırları içerisinde üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile hesaplanmış
değeri olarak tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak GSYH sıklıkla dünyada ve
Türkiye’de ekonomik kalkınmışlığın, büyümenin ve refahın en iyi göstergesi olarak
görülmüştür. Ancak ekonomik kalkınmışlık ve sosyal refah arasındaki ilişki anlaşılır
derecede net değildir. GSYH iklim değişikliği, kaynak tüketimi, güvenlik, özgürlük, çevre
ve benzeri konuları göz ardı ettiği için kalkınma ölçütü olarak kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle
GSYH’nin ekonomik kalkınmanın ölçütü olarak görülmesi doğru değildir. Zaten kendisi de
bu amaçla tasarlanmamıştır. Dahası GSYH mevcut ekonomik aktivitelere odaklanan bir
makro ekonomik göstergedir. Bu yüzden son zamanlarda ekonomik kalkınma ve refah ölçütü
olarak GSYH’nin kullanımı pek çok ekonomist tarafından ciddi eleştiriler almıştır.
Günümüzde ekonomik kalkınma kavramının içeriği, boyutları ve hedefleri değişmiş; sadece
ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel etkenleri de kapsayan çok yönlü bir yapıya
dönüşmüştür. Dolayısıyla kalkınmanın, büyümenin ve refahın etkili bir şekilde ölçülmesi için
GSYH’den daha kapsamlı, sosyal ve çevresel konuları içeren endeksler gereklidir. Son
zamanlarda bu ölçüm sınırlılıklarını dikkate alan ve ekonomik performansı daha iyi ölçebilen
çeşitli endeksler ‘GSYH’nin Ötesi (Beyond GDP)’ konulu çalışmalarda gündeme gelmeye
başlamıştır. Genel olarak bu endeksleri üç grupta ele almak mümkündür. Birinci grupta
GSYH’de düzeltme yapmaya yönelik endeksler (Gerçek Gelişme Göstergeleri, Yeşil GSYH,
Düzeltilmiş Net Tasarruf), ikinci grupta GSYH’yi kullanmayan endeksler (Gayrisafi Milli
Mutluluk, Ekolojik Ayak İzi, Öznel İyilik, Mutlu Gezegen Endeksi, Sosyal Gelişme
Endeksi), son grupta ise GSYH’yi içeren bileşik endeksler (İnsani Gelişme Endeksi ve
Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi) yer almaktadır. Ekonomik kalkınmışlığın ölçülmesinde
alternatif endekslerin kullanılmasını öneren bu çalışmada, GSYH’nin gelişimi açıklandıktan
sonra, ekonomik performansın ölçülmesinde GSYH’nin kullanımının yarattığı güçlükler ele
alınacak, daha sonra bahsedilen söz konusu GSYH’nin Ötesi konulu çalışmalar kapsamında
geliştirilen endeksler incelenecek ve devamında bu endekslerin güçlü ve zayıf yanları
tartışılıp çalışmanın tümüne ilişkin genel bir değerlendirmeyle son bulacaktır.
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Abstract
The most commonly used macroeconomic indicator for measuring the basic performance of
an economy is gross domestic product. Gross Domestic Product (GDP) is defined as the value
calculated by the market prices of all final goods and services manufactured within the
borders of a country in a given period. Starting from this, GDP was often seen as the best
indicator of economic development, growth and prosperity in the world and in Turkey.
However, the relationship between economic development and social welfare is not clear. As
GDP ignores issues such as climate change, resource consumption, security, freedom, the
environment and so on, its use as a development benchmark is limited. For this reason, it is
not right to see GDP as a measure of economic development. İt was not already designed
itself for this purpose. Moreover, GDP is a macroeconomic indicator that focuses on current
economic activity. Thus, the use of GDP as a measure of economic development and
prosperity in recent times has been seriously criticized by many economists. Nowadays, the
content, dimensions and objectives of the concept of economic development have changed;
it has become a multi-faceted structure that includes not only economic but also social and
environmental factors. Therefore, in order to measure development, growth and prosperity
effectively, indices that include more comprehensive, social and environmental aspects than
GDP are needed. Recently, various indices that take in consideration these measurement
limitations and better measure economic performance have begun to come to light in studies
on ‘Beyond GDP’. In general, it is possible to handle these indices in three groups. In the
first group ‘indexes that correct GDP’ (Genuine Progress Indicator, Green GDP, Adjusted
Net Saving), in the second group ‘indexes that do not use GDP’ (Gross National Happiness,
Ecological Footprint, Subjective Well-Being, Happy Planet Index, Social Progress Index),
and in the last group ‘composite indexes including GDP’ (Human Development Index and
Sustainable Development Index) take place. In this work which suggests the use of alternative
indices in measuring economic development, the difficulties created by the use of GDP in
the measurement of economic performance will be discussed after the development of GDP
is explained, then the mentioned in question indices that developed within the scope of
Beyond GDP-related studies will be examined, and continue to discuss the strengths and
weaknesses of these indices, it will end with a general assessment of the whole of the work.
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Özet
İşletmelerin esnek bir yapıda devamlılığını sürdürebilmesi ve rakipleri karşısında güçlü
kalabilmesi için klasik üretim sistemleri yerine yalın üretim sistemlerini hayata geçirmeleri
gerekmektedir. Yalın üretim sisteminin işletmelerde uygulanmaya başlanmasıyla daha az
kaynak kullanılmakta ayrıca daha etkin ve verimli çalışma sağlanabilmektedir. Böylece
sistemlerin etkin çalışmasına bağlı olarak süreçlerde iyileştirme sağlanmakta ve ortaya
çıkabilecek israflar önlenebilmektedir. Yalın uygulamaların kullanıldığı sistemlerde süreçler
ve faaliyetler; değer katan veya değer katmayan şeklinde müşteriye göre oluşturulmaktadır.
Yalın düşünce pek çok alanda başarıyla uygulanmasına rağmen, pazarlama alanında
yeterince uygulanmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yalın düşüncenin
pazarlama süreçlerinde uygulanmasına yönelik nitel bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın
amacı, yalın düşüncenin pazarlama alanında uygulanmasıyla müşterilere sunulan hizmet ve
kalite seviyelerinin arttırılmasına yönelik yapılabilecekler üzerine literatüre katkı
sağlamaktır.
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Abstract
In order to their businesses in a flexible structure and to remain strong against their
competitors, it is necessary to lean production systems instead of classic production systems.
When lean production system is started to be implemented in the enterprises, fewer resources
are used and more efficient and efficient operation can be achieved. Thus, depending on the
efficient operation of the systems, improvements are made in the processes and wasted costs
can be avoided. Though Lean thought has been successfully applied to many areas, it seems
that it has not been sufficiently applied in marketing. For this reason, a qualitative research
has been carried out in this study to apply lean thinking in marketing processes. The aim of
this study is to contribute to the literature on what can be done to increase the level of service
and quality offered to customers by applying lean thinking in marketing.
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Özet
Türkiye’de yurttaşlık üzerine yapılan çalışmalar, haklı olarak, Osmanlı’nın XIX. Yüzyılına
odaklanır. Özellikle yüzyılın ikinci yarısından sonra meydana gelen iktisadî ve siyasal
gelişmeler, bunlara verilen tepkiler ve bunlarla şekillenen iç siyasal ortam Türkiye’deki
yurttaşlık bilincine ve politikalarına rengini vermiştir. Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyeti
hareketlerini izleyen 1908 Devrimi ve sonrası gelişmeler, Türkiye’deki yurttaşlık
tartışmalarını Osmanlının kozmopolit ikliminden, daha homojen bir ulus-devlete
dönüştürmüştür. Fakat bu homojenlik dışında kalan unsurlar da (Ermeni, Levanten, Rum,
Yahudi); 1908 ile başlayan, Cumhuriyet Devrimi ile şekillenen süreçte varlıklarını
sürdürmüştür. Uluslaşma ve yurttaşlık politikalarında en önemli eksenlerden biri, bu
grupların nasıl tanımlandığıdır. Bu kapsamda günümüze kadar hem tarih disiplini içinde hem
de siyaset sosyolojisi kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç bu
verili bilgiler ışığında, günümüz İzmir’inde Yahudilerin siyasal ve toplumsal konumlarını
incelemektir. İzmir, Türkiye Yahudiliği tarihi içinde özel bir öneme sahiptir. Bunun nedenleri
birkaç eksende değerlendirilebilir. Bunlardan en başta geleni nüfustur. XVI. Yüzyıldan
itibaren İzmir’de Yahudi nüfusu önemli sayılara ulaşmıştır. İkinci bir eksen olarak, Yahudi
cemaatinin etkinlikleri ve kentteki etkisi azımsanmayacak boyuttadır. Bu, bazen merkezî
iktidarla ilişkileri etkilediği gibi bazen de -Sebatay Sevi olayında olduğu gibi- cemaat içi
ilişkileri de derinden etkilemiştir. Bir üçüncü eksek olarak, Yahudi kimliği ve bu kimliğin
kent içindeki diğer kimlikler karşısındaki konumu olabilir. Çalışmanın kapsamı, günümüzde,
bu eksenler çerçevesinde, Yahudi cemaatinin kendini siyasal ve toplumsal olarak nasıl
konumlandırdığıdır. Konu, İzmir ile sınırlandırılarak incelenecektir. İzmir dışında yapılan
benzer çalışmalarla da karşılaştırılabilir bir izlek izlenmeye özen gösterilecek, böylece
literatüre önemli bir katkı yapmayı amaçlayacaktır. Kimlik ile ilgili yapılan çalışmalarda,
özellikle azınlık gruplara mensup örneklemlerde, bir güven sorunu doğmaktadır. Bunun
aşılması açısından derinlemesine mülâkat tekniği kullanılacaktır. Çalışmanın cevabına
ulaşmaya çalışacağı soru; İzmir Yahudilerinin Türk siyasal yaşamı içindeki konumları ve
toplumsal yaşam içinde yurttaş olarak nereye yerleştirdikleridir.
Anahtar Kelimeler: İzmir, Yahudilik, Yurttaşlık, Siyasal konum
JEL Sınflama Kodları: Z19
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Abstract
The scope of the work is how the Jewish community positioned itself politically and socially
within the framework of these axes nowadays. Subject will be examined by limiting to Izmir.
It will be taken care to follow a comparable procedure with similar studies done outside of
İzmir, so it will be aimed to make an important contribution for literature. In studies of
identity, especially in samples belonging to minority groups, a trust problem arises. In order
to overcome this, an depth interview technique will be used. The question that the study will
try to reach is; where the Jews in İzmir have settled position in Turkish political life and as
citizens in social life.
Keywords: İzmir, Yahudilik, Yurttaşlık, Siyasal konum
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Özet
Enerji kaynakları temelde yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye
ayrılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar olarak da tanılanan petrol,
doğalgaz ve kömür olarak sayılabilir. Bu enerji kaynaklarının kullanımının temel olarak
sayılabilecek birkaç dezavantajı vardır. Birincisi sınırlı rezervlere sahip olmaları yani bir gün
tükenecek olmalarıdır. Bu durum dünyadaki enerji ihtiyacının giderilmesi olarak
bakıldığında ciddi bir problem olarak görülmektedir. İkincisi ise her ülkede fosil yakıt rezerv
bulunmadığı için rezerv sahibi olmayan ülkeleri dışa bağımlı hale getiriyor olmasıdır.
Üçüncü dezavantaj ise küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların temeli bu
yakıtların kullanılıyor olmasıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarının sahip oldukları bu
dezavantajlar ülkeleri alternatif enerji kaynakları aramaya yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji
kaynakları ise bu noktada devreye girmektedir. Su, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle
başlıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmaktadırlar. Bu kaynakların
kullanımının arttırılması ülkeleri hem enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak hem de ülke
ekonomilerinde enerji ithalatından kaynaklı oluşan cari açığın önüne geçecektir. Ayrıca
temiz enerji olarak da tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı küresel ısınma,
iklim değişiklikleri gibi sorunların önüne geçilmesinde en önemli etkenlerden birisidir. Bu
çerçevede Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için 2005
yılında ilk yasal düzenlemeler yapılmaya başlamıştır. Yapılan yasal düzenlemelerin amacı
özellikle yenilenebilir enerji piyasasına yatırımcı çekmek ve dolayısıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını arttırmaktır. 2011 yılında "Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması (YEKDEM)" uygulanmaya başlanmış, YEKDEM' in yanı sıra
Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi ve çeşitli destek unsurları izleyen yıllarda
uygulanmaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasasındaki
yatırımcıların yapılan bu yasal düzenlemeleri ve teşvik sistemindeki işleyişi nasıl
değerlendirdiklerini tespit etmek ve daha başarılı bir teşvik sisteminin nasıl
oluşturulabileceği konusunda yatırımcılardan görüş almaktır. Bu Doğrultuda YEKDEM
(yenilenebilir enerji kaynakları destek mekanizması) çerçevesinde yayınlanan 2017 yek
(yenilenebilir enerji kaynakları) nihai listesindeki 647 (hidrolik, rüzgar, jeotermal, biyokütle)
şirkete ve tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını çalışmaya dahil etmek adına Ekonomi
Bakanlığı 2017 yılı yatırım teşvik listesinde yayınlanan güneş enerjisi yatırımı yapan
şirketlere anket uygulanmıştır. Ancak çalışma kapsamında anket uygulanacak şirketler
belirlenmeden önce her iki listede de şirket bazında anakütlede daraltma yapılması
gerekmiştir. Çünkü listeler genel itibariyle santral adına düzenlenmiş, bu da aynı şirketin
birden fazla kez listelerde bulunmasına neden olmuştur. Listelerde bu eleme yapıldıktan
sonra tesadüfi örneklem yoluyla belirlediğimiz 128 şirketin yöneticileri ile anketler
yapılmıştır. Anketler yardımıyla Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanan
desteklerin yatırımcılar açısından bakıldığında mevcut durumun nasıl göründüğü, sorunların
neler olduğu ve hangi çözüm önerilerinin getirildiği ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan
uygulama ile elde edilen ampirik bulgular doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına
uygulanan teşviklerin yatırımcı gözüyle etkinliği diğer bir ifade ile yeterliliği ve başarısı
sınanmak istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre yatırımcılar özellikle “mevcut durum ve
sorunlar” konusunda sahip oldukları tutumlar açısından yakın görüştedirler. Çalışmada bunu
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destekler nitelikte bir başka sonuç da teşvik sistemi hakkında getirilen öneriler açısından
katılımcıların yaklaşık %75'inin "katılıyorum" ifadesini kullanmış olmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, teşvikler, enerji kaynakları
JEL Sınflama Kodları: H22, H29, H32
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Abstract
Energy sources are basically split two as renewable and non-renewable energy sources. Nonrenewable energy sources include oil, natural gas and coal, also known as fossil fuels. The
use of these energy sources has a few disadvantages that can be counted as fundamental. The
first one is to have limited reserves, that means they will be exhausted one day. This situation
is seen as a serious problem when it is considered as the elimination of the energy demand in
the world. The second is that in each country there are no reserves of fossil fuels, so it makes
the countries dependent on the outside. The third disadvantage is that these fuels are being
used for environmental problems such as global warming and climate change. These
disadvantages of non-renewable energy sources have led countries to seek alternative energy
sources. Renewable energy sources come into play at this point. Water, wind, sun, geothermal
and biomass are the main renewable energy sources. The increase in the use of these sources
will both reduce foreign dependency of countries on energy and prevent the current account
deficit which can be resulted in energy imports. In addition, the use of renewable energy
sources which is also known as clean energy is considered as one of the important factors to
deal with problems such as global warming and climate changing. Within this framework, in
order to increase the use of renewable energy sources in Turkey, the early legislative
regulations have been conducted in 2005. The aim of the legislative regulations is to
encourage the investors to renewable energy market and so to enhance the use of renewable
energy sources. In 2011, “Renewable Energy Sources Support Mechanism (YEKDEM)” has
come into effect. Along with YEKDEM, investment incentive system of Ministry of
Economics and several incentives mechanism have been carried into effect following years.
The aim of the study is to determine how these legislative regulations and process in incentive
mechanism are evaluated by investors acting in renewable energy market in Turkey, and to
take their opinion to create more successful incentive system. In this direction, questionnaires
were applied to 647 (hydraulic, wind, geothermal, biomass) companies in the final list of
2017 (renewable energy sources) published in the framework of YEKDEM (renewable
energy sources support mechanism) and to include all renewable energy sources a survey
was conducted on companies investing in solar energy published on the investment incentive
list of the Ministry of Economy 2017. However, both lists had to be narrowed down on a
company basis before the companies to be surveyed were determined within the scope of the
study. Because the lists are generally organized in the name of the energy central, that causes
the same company to be listed more than once. After these screenings were made on the lists,
we used random sampling surveys with the managers of the 128 companies. With the help of
questionnaires we tried to measure that what are the the perspectives of how the current
situation, what is the problem and what has to be measured by the introduction of solutions
in renewable energy sources in Turkey according to investors. It is aimed to test the adequacy
and success of the incentives applied to renewable energy sources in terms of the investor's
perspective with the selected samples of the application. According to the findings, investors
are particularly close to the "current situation and problems" in terms of attitudes that they
have. Another consequence of this study is that about 75% of the participants have used the
phrase "I agree" in terms of suggestions that about incentive system.
Keywords: yenilenebilir enerji, teşvikler, enerji kaynakları
JEL Codes: H22, H29, H32
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Türklerin “PENS” Çinlilerin “GO” Oyunlarının Ülkelerin
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Özet
“GO” doğu Asya ve özellikle Çin de antik çağlardan bu yana oynana gelmektedir. Çin deki
ismi Wei Qin olarak bilinmektedir. İçerdiği derin strateji ve felsefesinden dolayı 1970’lerden
itibaren Batı dünyasında da popülerlik kazanmıştır. “Çivi”,” veya “Saplamaç” olarak da
bilinen “Pens“ oyunu ise Türkiye de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve kısmen de İç
Anadolu bölgelerinde oynanan bir oyundur. GO oyunun aksine Pens oyunu maalesef sadece
sınırlı bir bölgede oynanmakta ve Türkiye’nin bir çok bölgesinde bilinmemektedir. GO ve
Pens oyunlarının oynanış biçimleri, oyun için gereken araç-gereç ve oyun alanları arasında
bir çok farklılık bulunmasına rağmen oyunların hedefleri benzerdir. Her iki oyunun da amacı
düşmanı veya rakibi yok etmek değil sınırlamalar koyarak mümkün olduğunca etkisiz hale
getirmektir. Kazanan belirli bir sayı üstünlüğü ile veya karşı tarafın yok olması ile
belirlenmez. Her iki oyununda amacı rakibi yok etmekden ziyade daha fazla avantaj elde
etmektir. GO oyunu hakkında geçmişten günümüze gelen çok güçlü bir literatür ve yazılı
kaynak bulunmasına rağmen Pens oyunu için böyle bir kaynak ve altyapı mevcut değildir.
GO ve Pens oyunları ortaya çıkış, oynanış biçimleri ve oyunun amaç ve yöntemleri itibarıyla
kendi kültürlerini yansıtmaktadırlar. Her iki oyunun da temel felsefesi kazanmak için karşı
tarafın yok olmasına gerek duyulmamasıdır. Karşı tarafı yok etmemekle beraber rakibin
hareketlerini sınırlamak, yeri geldiğinde kendi oyununu da oynamasına izin verecek imkanı
tanımak iki oyunun da göze çarpan temel özelliklerdir. Bu çalışmanın amacı GO ve Pens
oyunlarının tarihsel gelişimini, oynanış biçimi ve felsefelerindeki benzer ve farklı yanlarını
ortaya koyarak oyunlardaki temel prensiplerin ülkelerin politik ve kültürel alandaki
kararlarına olan yansımalarını göstermektir.
Anahtar Kelimeler: go, pens, türkiye, çin
JEL Sınflama Kodları: z10, z19
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Abstract
“GO” has been played since ancient times in Eastern Asia and especially in China. It’s name
is known as Wei Qin in China. Owing to it’s deep strategy and philosophy it has gained
popularity in Western World since 1970. “Pens”, which is also known as “Çivi” or
“Saplamaç”, is played especially in Eastern Anatolia and partly in Central Anatolia regions
of Turkey. In contrast to the GO, Pens is played in a very restricted region unfortunately and
it is not known in many parts of Turkey. Even though the gameplay, required materials and
game zones are very different both games have similar objectives. Objective of both games
is not to eradicate the rival or the enemy but incapacitate the enemy as much as possible by
introducing restrictions. Winner is not decided by superiority of points or eradication of the
opponent. The objective of both games is gaining further advantage rather than eradicating
the rival. There is a very profound lore and written sources on the game of GO while there is
no such source and infrastructure for the game of Pens. Games of GO and Pens reflect their
own cultures in terms of emergence, gameplay and objectives and methods of the games.
Main philosophy of both games is that there is no need to eradicate the opponent in order to
win. Alongside not eradicating the opponent, restricting the moves of the opponent and
allowing the opponent to play his/her own game are the main notable features of both games.
Aim of this study is to show the reflection of both games’ main principals in the decisions of
those countries’ in political and cultural fields by asserting the historical development,
gameplay and similarities and differences
Keywords: go, pens, türkiye, çin
JEL Codes: z10, z19
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Özet
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in “yüzyılın projesi” olarak adlandırdığı Kuşak ve Yol
Girişimi (One Belt One Road-OBOR) 2013 yılının Eylül ayında Jinping’in Kazakistan
ziyareti sırasında Çin ve Orta Asya arasında iş birliği yapılmasını önermesiyle birlikte ilk kez
stratejik bir vizyon olarak anılmıştır Kuşak ve Yol Girişimi iki proje halinde tasarlanmıştır.
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı; karayolu, demiryolu, enerji nakil hatları ve diğer altyapı
projelerinin yer aldığı kara ulaştırma ağından oluşmaktadır. Deniz İpek Yolu kuşağı ise,
Asya’dan Afrika ve Akdeniz’e kadar uzanan bölgede planlanmış liman ve diğer kıyı
yapılarını kapsamaktadır. Girişim başladığından bu yana yaklaşık 300 milyar usd lik altyapı
yatırımı yapılmıştır ve önümüzdeki 20 yılda bu tutarın bir trilyon usd olması planlanmaktadır.
Kuşak ve Yol Girişimi sadece ekonomik boyutları olan bir proje olarak düşünülmemelidir.
Bu girişimin temelindeki felsefe (karşılıklı fayda, karşılıklı öğrenme ve iş birliği) göz önüne
alındığında yeni bir dünya düzeni kurma amacını taşıdığı görülmektedir. Batı dünyasının
uzun yüzyıllar boyunca süren üstünlüğü karşı tarafı asimile etmeye ve sömürmeye dayalı
iken Çinin Kuşak ve Yol Girişiminin manifestosuna bakıldığında birlikte bir dünya inşa
etmenin ve yeni bir dünya düzeni oluşturma fikrinin ayak izleri görülebilir. Kuşak ve Yol
Girişimi; Çinin var olan tek kutuplu dünyaya karşı çok kutuplu yeni dünya perspektifi
önermesi dünyanın hegemonik gücü olan A.B.D’ ye karşı bir meydan okumadır. Geçtiğimiz
şubat ayında Davos da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuşan Pakistan
başbakanı Shadid Khaqan Abbasi’nin sözleri ile “Kuşak ve Yol Girişimi parçalanmış
dünyadan adilce paylaşılan dünyayı inşa edecektir. Bu girişim ülkeler arasında iş birliğinin
fiziksel manifestosudur ve insanların, malların, fikirlerin, kültürlerin serbestçe hareket
etmesine olanak tanıyacaktır”. Bu çalışmanın amacı Kuşak ve Yol Girişiminin sadece
ekonomik boyutlarını değil sosyal ve kültürelaçılardan da dünyada küresel boyutta ortaya
çıkacak değişiklikleri analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Kuşak Ve Yol Girişimi, Çin, çok kutupluluk
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Abstract
Belt and Road Initiative (Bir Kuşak Bir Yol-BKBY) which is called the “project of the
century” by China’s President Xi Jinping, was first viewed as a strategic vision after Jinping
suggested cooperation between China and Middle Asia during his Kazakhstan visit in the
September of 2013. Belt and Road Initiative was designed as two projects. Silk Road
Economic Belt consists of roads, railroads, energy transfer lines and land transportation
network which includes other infrastructure projects while Maritime Silk Road Project
consists of ports and land structures planned in the region that covers from Asia to Africa and
Mediterranean. Nearly 300 billion USD’s has been invested since the start of the project and
this amount is expected to reach a trillion dollars in the next 20 years. Belt and Road Initiative
should not be regarded as a project which includes solely economic aspects. When we
consider the underlying philosophy of this initiative (mutual benefit, mutual learning and
cooperation) it is evident that it aims to establish a new world order. While the long lasting
superiority of the Western World is based on assimilating and exploiting the opposite party,
when we look at the manifest of the Belt and Road Initiative of China we see the footprints
of the idea of building a world together and establishing a new world order. Belt and Road
Project; China’s proposition of a new multipolar word perspective instead of the current
monopolar world is a challenge against the hegemonic power of the world: the U.S.A.
According to the statements of Pakistan’s President Shadid Khaqan, at the World Economic
Forum held in Davos last January: “Belt and Road Initiative will build a shared world out of
the fragmented one. This initiative is the physical manifestation of the cooperation between
the countries and it will allow the people, goods, ideas, and cultures to move freely.” Aim of
this study is to analyze not only the economic aspects but also the social and cultural changes
it will create in the World in global scale.
Keywords: Kuşak Ve Yol Girişimi, Çin, çok kutupluluk
JEL Codes: f02, f10, f21, f60, n70, o50
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Özet
Anayasal bir hak olan sağlık hizmetinin sunumu mesleki eğitim gerektiren ve ikamesi kolay
olmayan bir meslek grubu tarafından yerine getirilmektedir. Ülke bütçesinde çok büyük bir
paya sahip olan sağlığın kaliteli, etkili ve verimli olması sağlık çalışanlarının sistem içinde
göz ardı edilmemelerine bağlıdır. Sağlık sektöründe girdi-süreçler-çıktı döngüsü üzerinden
yola çıkıldığında tüm süreçlerin merkezinde insan faktörünün yer aldığı görülmektedir.
Sağlık çalışanı bu sürecin her aşamasında yoğun insan ilişkilerine, ağır iş yüküne, stresli
çalışma ortamına maruz kalmaktadır. Sağlık politikalarının ciddi bir bileşeni olan sağlık
çalışanının maruz kaldığı bu unsurlardan olumsuz etkilenmemesi dikkate alınması gereken
önemli bir konudur. Sürekli gelişen ve yenilenen teknoloji her ne kadar sağlık hizmetinin
sunumunda kolaylıklar sağlasa da sağlık çalışanın verimliliği diğer bütün kaynakları
etkilemektedir. Ülkemizde özellikle sağlık alanındaki kamu kurumlarında gözlemlenen uzun
çalışma süreleri, vardiyalı çalışma ve personel yetersizliği gibi temel sebeplerden dolayı artan
iş yükü, sağlık çalışanlarının sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sağlık
hizmeti sunan kurumlarda yapılan işin niteliği; bu sektördeki işgücü kaybının en az oranda
olması gerekliliğini taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmamız Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının rapor kullanım oranını temel
alarak gerçekleştirilmiştir. Ocak-Aralık 2017 yılına ait personel kayıtlarından elde edilen
veriler analiz edilmiştir. 1150 yatak kapasitesi, 35 yıllık geçmişi ve 1600 civarı çalışanı ile
oldukça büyük bir örnekleme sahip olan çalışma alanımız, farklı istihdam türlerini de
bünyesinde barındırmaktadır. Sağlık personelinin rapor kullanım oranları yıl bazında
hesaplanarak, bu oranlara bağlı işgücü kayıplarının istihdam türüne, yapılan işin türüne,
cinsiyete ve rapor türüne göre incelenmiştir. Çalışmanın sonunda incelenmiş olan
değişkenlerin işgücü kaybına sebep olma nedenleri ile bu oranların makul düzeye
çekilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi büyüklüğü, yoğunluğu ve sağlık hizmeti sunumunda sağlık sistemi içindeki yeri
göz önünde bulundurulduğunda ikamesi zor olan sağlık çalışanlarının işgücünden en etkin
şekilde yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır. Elde edilen veriler özellikle sağlık sorunları
kaynaklı öngörülemeyen işgücü kayıplarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.
Bu veriler doğrultusunda rapor kullanımında yaşanan maddi kayıplara rağmen çalışanların
sık rapor kullanımının altında yatan sebeplerin çalışma psikolojisi açısından da incelenmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rapor kullanım oranı, işgücü kaybı, istihdam türü
JEL Sınflama Kodları: M50, M59
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Abstract
Health service, which is a constitutional right, is provided by an occupational group who
need to have vocational training and cannot be easily replaced. Having a big share in the
national budget, a qualified, effective and efficient health system depends on health
employees’ not being ignored in the system. Based on input-process-output cycle of the
health sector, human factor is at the core of all processes. Health employees are exposed to
intensive communication with people, heavy work load, and stressful job environment in
every phase of this process. As being a major component of health policies, health
employees’ not being negatively affected by these factors is an important issue to be taken
into consideration. Although ever growing and renewed technology facilitates health services
to be offered, efficiency of health employees affects all other resources. Heavy work load
increased by main reasons such as long working hours, shift working and insufficient
personnel which can be observed especially in public health institutions in our country has a
negative influence on health of health employees. Due to the qualification of the work in the
institutions providing health service, it is necessary for this sector to have minimum loss of
workforce. From this point of view, this study is conducted based on the rate of use of sick
leave among health employees working in Dokuz Eylul University Hospital. Data obtained
from staff record between January – December 2017 are analyzed. Our field of study whose
sample is quite large with 1150 bed capacity, 35 years of experience and about 1600
employees includes different types of employment, as well. Rates of use of sick leave among
health employees are calculated and loss of workforce depending on these rates is analyzed
according to type of employment, type of work done, gender and type of sick leave. At the
end of the study, the reasons of loss of work force caused by variables analyzed and proposals
are put forward in order to decrease these rates to a reasonable level. Considering its size,
circulation of patients and its situation in the health system, Dokuz Eylul University Hospital
needs to benefit from workforce of health employees-who are difficult to be replaced- in the
most effective way possible. Data obtained show that unpredictable loss of workforce
particularly due to health problems is high. In accordance with these data, reasons behind
frequent use of sick leave among employees despite pecuniary loss need to be studied in
terms of work psychology.
Keywords: Rapor kullanım oranı, işgücü kaybı, istihdam türü
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Abstract
Over the last two decades the amount of data collect by enterprises has grown to tremendous
levels. As the amount of data has grown, the need to develop techniques that process that
data quickly and efficiently has also grown. One of these techniques, data mining, consists
in finding patterns in large sets of data. Association rule mining, also known as frequent item
set mining, is a descriptive data mining technique which uses specific probabilities,
especially those known as support and confidence, to find significant associations among
items in transactional data. An association rule is a conditional statement that gives
predictions on the occurrence of an item set given the occurrence of other items in a particular
transaction set. These kinds of rules are often used for basket analysis in marketing
applications. The associations are converted into rules, if their probabilities are above the
thresholds determined at the beginning of the analysis. The analysis can produce far more
rules than can be easily managed. Thus, a common problem for association rule mining is
that the number of association rules found are still too large to be of use to decision makers.
This largely stems from the fact that association rule mining generates many redundant rules,
but it is also because the rules are generated in a logically simple form which makes it
impossible to abstract multiple rules into a single rule. In this paper we propose a heuristic
algorithm for simplifying the rules generated by association rule mining algorithms. Our
algorithm first introduces a very simple and effective method of eliminating redundant rules.
We then show that by rewriting the rules in a higher order logic, we can often further reduce
the rules. Student preferences in the elective courses in a faculty of business and sample
public data on supermarket baskets are used as sample application of our method. With the
proposed heuristic algorithm, the association rules are drastically simplified and it is easy to
see that these results are generalization to other data sets. The FP-Growth algorithm is used
as a starting point to extract the frequent item sets based on support values. Association rules
are then obtained through confidence values calculated over the frequent items sets.
Additional metrics such as lift and p-s ratio are also used to detect the significance of the
associations. Although we apply the FP-Growth algorithm to extract the rules, the proposed
approach for reducing the number of rules is independent from the algorithm that is used to
obtain associations.
Keywords: Association Rule Mining, Rule Reduction, Heuristic Algorithm.
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Özet
Anayasalar, iktidarı sınırlandırmak ve temel hakları güvence altına almak için yapılan toplum
sözleşmeleridir. Anayasayı yapan ve değiştiren iktidar “kurucu iktidar” olarak adlandırılır.
Kurucu iktidar bu anlamda anayasayı en baştan yapan (asli kurucu) ve mevcut anayasayı belli
kurallar çerçevesinde değiştiren (türev kurucu) iktidar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Osmanlı’da Anayasacılık hareketleri, 19. yüzyıl başında iktidarın sınırlandırılması amacıyla
başlamış ve ilk yazılı anayasa ise Avrupa’ya kıyasla, yüzyıla yakın bir gecikmeyle ortaya
çıkmıştır. İktidarın tam anlamıyla sınırlandırılması ve temel hakların güvencelenmesi ise,
ancak 1909’da türev kurucu iktidarın ortaya çıkması sonucunda olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldığı anayasacılık mirasını, 1921 Anayasa’sı
yapımında ortaya çıkardığı kurucu meclisle daha da ileriye taşımıştır. 1921 Anayasası’nı
ortaya çıkaran kurucu iktidar, Osmanlı-Türk Anayasal tarihinde o ana kadar meydana çıkan
en demokratik iradedir. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından yeni devletin ilk kazuistik
anayasası olan 1924 Anayasası ise, kurucu bir meclisin iradesiyle yazılmamasına rağmen,
yine bir asli kurucu iktidarın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Devletin köklü reformları sadece
asli kurucu iktidar eliyle değil, türev kurucu iktidar eliyle de hayata geçirilmiştir. 1961 ve
1982 Anayasaları ise, asli kurucu iktidarın darbe sonrası ortaya çıkışına örnektir. 1961
Anayasası, 1982 Anayasası’na kıyasla, kolektif anayasa yapımı ve sivil toplum
kuruluşlarının aktif katılımı bakımından daha demokratik bir paydada yer almaktadır. Ancak
türev kurucu iktidarın ortaya çıkışı bakımından, 1982 Anayasası, Osmanlı-Türk Anayasal
tarihinde en çok değişiklik geçiren anayasa metnidir. Sadece değiştirilen metinler değil, türev
kurucu iktidarın sınırını belirleyen 175. madde de, usul açısından birçok kez tartışma konusu
olmuş ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeni bir teamülün doğmasına sebep
olmuştur. Çalışmada, Osmanlı-Türk Anayasal tarihinde, anayasaların yapımında başat rol
oynayan sebepler ve anayasa yapım yöntemleriyle birlikte, türev kurucu iktidarı ortaya
çıkaran nedenler incelenecektir. Ardından, kurucu iktidarın yapısal bir değişime uğrayıp
uğramadığı, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kurucu İktidar, Anayasa yapımı, Anayasanın değiştirilmesi, OsmanlıTürk Anayasal Hareketi.
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Abstract
Constitutions are social contracts that are designed to limit power and guarantee fundamental
rights. The power that makes and changes the constitution is called "constitutive power". The
constituent power in this sense is divided into two, the one that makes the constitution from
the beginning (the original founder) and the one that changes the current constitution within
the framework of certain rules (the derivative founder). Constitutional movements in the
Ottoman Empire began in the beginning of the 19th century with the aim of limiting power,
and the first written constitution, with a delay close to one hundred years, compared to
Europe. The full limitation of power and the guarantee of fundamental rights, however, were
the result of the emergence of derivative power in 1909. The Republic of Turkey has received
from constitutional heritage of the Ottoman Empire, founding in 1921 the Constitution of the
construction has been revealed bicameral to move forward. The constitutional power that
unveiled the 1921 Constitution is the most democratic power that has ever existed in the
Ottoman-Turkish Constitutional history. The 1924 Constitution, the first constitution of the
new state after the foundation of the Republic, emerged as the product of an original
constituent power, although it was not written by the constituent assembly. The fundamental
reforms of the state have not only been passed by the original constituent power, but also by
the power of derivative power. The 1961 and 1982 Constitutions are examples of the
emergence of the original constituent power after the coup. The 1961 Constitution is more
democratic than the 1982 Constitution in terms of the collective constitution making and the
active involvement of non-governmental organizations. However, in terms of the emergence
of derivative power, the 1982 Constitution is the most amended constitutional text in the
Ottoman-Turkish Constitutional history. Not only amended texts but also Article 175, which
sets the boundary of the derivative power, has been a subject of debate many times in terms
of procedural and has led to the emergence of a new custom in the direction of the
Constitutional Court's decisions. In the study, the reasons leading to the derivation founder
power will be examined together with the reasons and the constitution making methods which
played a leading role in the constitutional history of the Ottoman-Turkish constitutional
history. Then, whether the constituent power has undergone a structural change will be
determined in line with the decisions of the Constitutional Court.
Keywords: Kurucu İktidar, Anayasa yapımı, Anayasanın değiştirilmesi, Osmanlı-Türk
Anayasal Hareketi.
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Özet
İş Yargılamasında yapılan reform akabinde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk
müessesesi Türk hukuk sistemine alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak dahil olmuştur.
Arabuluculuk müessesesi temelde tarafların serbest iradeleri ile tarafsız bir katılımcı
nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlığı gizlilik prensip çerçevesinde çözmeleri amacını
taşımaktadır. Ayrıca iş yargılamasında ortaya çıkan aksaklıklar ve gecikmeler iş hukukunda
arabuluculuk müessesesinin zorunlu olarak uygulanmasını gündeme getirmiştir. 7036 sayılı
Yasanın 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren hükmü uyarınca, Kanuna, bireysel veya toplu
iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan
davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmüştür. Arabuluculuk
anlaşmasının içeriği bakımından Kanunda ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu
durum uygulamada özellikle zorunlu arabuluculuk görüşmeleri sonucunda akdedilen
anlaşmanın içeriğinde yer alan alacak ve tazminatların vergilendirilmesinde belirsizlik ve
sorunlara yol açmaktadır. İşbu çalışmada gerek arabuluculuk anlaşmalarının içeriğinde
yeknesaklığın sağlanması gerekse de Devletin vergi kaybının önüne geçilmesi için stopaj
temelli bir çözüm önerisi sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, vergilendirme, işçilik alacakları ve tazminatları, iş
yargılaması, stopaj
JEL Sınflama Kodları: K31, K34, H20
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Abstract
With the reform occurred on the labor procedure, the mediation institution on civil disputes
has been included into the Turkish legal system as an alternative dispute resolution. The
mediation institution mainly aims the solving the conflicts between the parties attendance
with a neutral third party pursuant to parties will within the principle of confidentiality.
Moreover, the defects and delays that arise in the labor procedure system have forced the
mediation institution to apply as mandatory in labor law. According to the related Article of
Act No. 7036 which is entered into force on 01.01.2018, mediation becomes a condition
precedent to litigation in the disputes related to the employee or employer receivables and
compensation and reinstatement claims arising from law, labor or collective labor
agreements. An arrangement related to the content of the mediation agreement has not been
detailed in Act. This leads to uncertainty and problems in practice in the taxation of
receivables and compensations that have been written in the context of the agreement
concluded after the mandatory mediation negotiations. In this work, a stoppage-based
solution proposal will be presented to uniform the content of mediation agreements and to
prevent the tax loss of the State.
Keywords: Arabuluculuk, vergilendirme, işçilik alacakları ve tazminatları, iş yargılaması,
stopaj
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Özet
Günümüzde iklim değişikliği hiç şüphesiz en önemli çevre sorunlarından birisi olarak ortaya
çıkmakta ve giderilmesi adına gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çeşitli adımlar
atılmaktadır. İklim değişikliği içinde farklı boyutlar barındırmakta ve bu boyutların bir
ayağını yoksulluk oluşturmaktadır. İklim değişikliği ve yoksulluk birbiriyle bağlantılı küresel
düzeydeki en önemli sorunlardandır. Zira iklim değişikliğinin neden olacağı çevresel
etkilerin yanı sıra bunlara zincirleme olarak yaşanacak sosyo-ekonomik etkiler de göz ardı
edilemeyecek kadar önemlidir. Bu noktada öne çıkan vurgu iklim değişikliğinin kalkınma
sorununa dönüşebileceği ve yoksulluğu da beraberinde getirebileceğidir. Kaldı ki iklim
değişikliğinin toplumsal cinsiyet boyutunu öne çıkaran kadın yoksulluğu ile olan ilişkisi de
tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü kadınlar iklim değişikliğinden en çok etkilenen
nüfus arasındadır. İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik koşulları olumsuz etkilemekte ve bu
da kadınların yoksulluğuna neden olmaktadır. Bu noktada iklim değişikliğinin kadınların
üzerinde etkilerinin ve de iklim değişikliğiyle mücadele kadınların üstleneceği rollerin
belirlenmesi önemlidir. Türkiye de iklim değişikliğinin etkileri açısından risk grubu
ülkelerden biridir. İklim değişikliğiyle ve yoksullukla mücadele birlikte çözüm önerilerinin
geliştirilmesini gerektirmektedir. Nüfusun yaklaşık yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde,
iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Çalışmada
iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkileri değerlendirilecek ve kadınların üstlendiği
rollerin iklim değişikliği mücadelesindeki yeri tartışılacaktır. Çalışma yerli ve yabancı
literatür taramasına dayanmaktadır.
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Abstract
Climate change is undoubtedly one of the most significant environmental problems of our
time and various steps have being taken on both the national and international level in order
to eliminate it. The issue of climate change involves various dimensions, one of which being
poverty. The linking between climate change and poverty constitutes one of the most
important problems on the global level. Alongside many environmental effects, climate
change will also cause a series of socio-economic problems whose consequences might be
too serious to be neglected. From this perspective, it has been emphasized that climate change
may turn into a developmental problem and bring along poverty. The relationship between
climate change and women’s poverty, an issue which highlights the dimension of gender,
comes into prominence at this point. Women are part of the population that has been most
affected by climate change. Social and economic conditions have been adversely affected by
climate change, which leads to poverty among women. It is important to identify how exactly
women have been and will be affected by climate change and what roles they can play in the
climate change struggle. Turkey is one of the risk group countries in terms of the effects of
climate change. Therefore, it is necessary to come up with solutions which will struggle
against both climate change and poverty together. Given that half of the population is
constituted by women, their activities have an important place in the climate change struggle.
This study will evaluate the impact of climate change on women and discuss the place of
their roles in the climate change struggle. The study is based on a review of both local and
foreign literature.
Keywords: İklim Değişikliği, Kadın, Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu.
JEL Codes: Q01, Q56
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Abstract
It is getting more difficult to satisfy consumers throughout the world. Consumers purchase
and/or repurchase decisions have become affected by the overall experience a product and/or
service deliver, therefore organizations realize that competing on price is not enough and
drive their attention and resources to differentiate the customer experience created by their
offerings. One way of accomplishing this is fostering innovation which may be an aspect of
an offering which is perceived as new by customers. However, to foster innovation for
differentiating customer experience requires coordination, corporation and thus, good
information flow between all departments of an organization and between the partners in
their supply chain. Therefore, organizations that aim to differentiate customer experience
focus on innovations in their supply chains to reduce costs as well as satisfy their customers.
One of the primary drivers of supply chain innovation is the recent advances in technology
which alters ways of doing business. For instance, advances in transportation and
communication industry aid decreasing costs (e.g. by optimizing routes and reducing the fuel
used which also protects environment) and increasing customer satisfaction (e.g. by allowing
customer to trace their delivery). Furthermore, previous literature provides examples of
supply chain innovations: Radio Frequency Identification, Barcodes, Drones, Driverless
Vehicles, and 3D printing, etc. Although previous literature provides several research on
supply chain innovation, to our knowledge, no study focused on the perceptions of
undergraduate students who are going to work in the field in a few years. These students will
be the ones using and possibly improving these innovations and/or technologies, therefore it
is important to know which of these innovations are more important and more effective
according to them. Therefore, with this study, we aim to shed further light on the perceptions
of undergraduate students who is majoring in Logistics Management, Maritime Business
Administration, and International Business and Trade regarding these innovations. To
accomplish this, we first gave an assignment to twenty-three students regarding the
advantages and disadvantages of these innovations and asked their point of view.
Furthermore, we applied a free association technique by asking seventy-seven students to
name the three most important innovations in logistics and supply chain. According to the
initial results, these innovations help companies to increase overall efficiency, reduce costs,
provide identification and tracking (e.g. in transportation and inventory management), and
enable real time information sharing. The most repeated innovations by students are drones,
robots used in warehouses (e.g. Amazon), bar-coding, electronic data interchange, 3D
printers and smart sensors.
Keywords: innovation, logistics, supply chain management,
JEL Codes: O32, Z
1
2

262

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

La médiation en droit turc de la concurrence
Serkan ODAMAN1 Zeynep TUNCER2
1

professor at the University of Dokuz Eylul, Turquie
2
Attorney at law at Koyuncu Law Office, Turquie
1
odamanserkan@yahoo.com 2tuncerz@hotmail.com
Résumé
La médiation qui est une méthode alternative à la résolution des conflits de droit privé a vu
le jour, en droit turc, en 2013, avec l’entrée en vigueur de la Loi noº 6325 sur la médiation
dans les conflits de droit privé (la «Loi sur la médiation»). Depuis, des milliers de conflits
ont été résolus par la médiation, dont 16.056 en 2017. Toutefois, aucun de ces conflits n’est
relatif au droit turc de la concurrence. Ceci est certainement dû au fait que le droit de la
concurrence est admis, pour la plupart, comme une discipline plutôt relative au droit public
qu’au droit privé et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une procédure de médiation. Toutefois,
il est clairement indiqué, dans la Loi sur la médiation, qu’il peut être recouru à la médiation
dans les conflits de droit privé avec l’administration qui est habilitée à conclure des contrats
de droit privé dans les limites qui lui sont reconnues dans la législation et/ou dans la
jurisprudence. Étant donné que l’Autorité de la concurrence est une autorité administrative
indépendante, il est tout à fait possible de recourir à la médiation dans le cadre des conflits
qui pourraient résulter des contrats de droit privé que l’Autorité de la concurrence aurait
conclue. D’autre part, le champs d’application de la Loi sur la médiation est relatif aux
conflits de droit privé pouvant émaner de tous les domaines du droit, y compris le droit de la
concurrence. Dans ce cadre, bien que les actes et actions contraires au droit de la concurrence
tels que les ententes et les abus de position dominante ne peuvent être résolus via la médiation
dû au fait que l’Autorité de la concurrence est, à travers le Conseil de la concurrence, l’organe
qui est exclusivement compétent concernant l’application des règles de la concurrence (ce
qui signifie que ces conflits sont des conflits d’ordre public), les demandes d’indemnité qui
peuvent être introduites par les personnes tierces au motif qu’elles ont subi des pertes
économiques en raison desdits actes et actions contraires au droit de la concurrence, pourront
être résolues par la médiation. Similairement, le seul organe compétant dans le cadre du
contrôle des concentrations est aussi l’Autorité de la concurrence. Le recours à une procédure
de médiation n’est donc pas possible étant donné qu’il y a l’intervention de l’état à travers
l’Autorité de la concurrence. Or, il n’y a aucune intervention étatique dans la détermination
des mesures correctives et la résolution des conflits qui peuvent résulter de ces mesures
correctives. Les conflits qui pourraient donc résulter des mesures correctives pourront être
résolus par la médiation. A la lumière des informations susmentionnées, il est clair que le
recours à la médiation, dans le cadre du droit turc de la concurrence, n’est pas per se interdit.
En effet, il y a de nombreux domaines relatifs au droit privé dans le cadre du droit turc de la
concurrence qui peuvent faire l’objet d’une procédure de médiation.
Mots clés: médiation, concurrence, contrôle des concentrations, mesures correctives,
indemnité
Codes De Classification JEL: 196
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Abstract
The Law on Mediation in Civil Disputes No. 6325 (the “Law on Mediation”) has introduced.
mediation as an alternative method for the resolution of conflicts related to the private law in
2013.Since then, thousands of conflicts, 16.056 of them being in 2017, have been resolved
through mediation. However, none of these conflicts is related to the Turkish competition
law. This is certainly due to the fact that the competition law is accepted, by most people, as
a field of public law rather than a field of private law, and for this reason thereof, cannot be
subject to a mediation procedure. Nevertheless, the Law on Mediation clearly stipulates that
mediation can be applied within the scope of private law conflicts with the administration,
which is empowered to enter into private law contracts within the limits set forth in the
legislation and/or the jurisprudence. Considering that the Competition Authority is an
independent administrative authority, it is entirely possible to apply to mediation for the
conflicts which may arise from private law contracts concluded by the Competition
Authority. On the other hand, the scope of application of the Law on Mediation covers the
private law conflicts which may arise from all fields of law, including the competition law.
In this extent, even if acts and actions contrary to the competition law, such as agreements
and abuses of dominant position, cannot be resolved through mediation; considering that the
Competition Authority, which, through the Competition Board, acts as the exclusive
competent authority to implement the competition rules (which means that such disputes of
public law), indemnity claims which can be made by third persons on the ground that they
have suffered economic damages due to the said acts and actions, can be resolved by
mediation. Similarly, the Competition Authority is also the only competent authority having
control over the concentrations. In such case, application to mediation is not possible, since
there is a state intervention trough the Competition Authority. However, there is no state
intervention regarding the determination of remedies, and the resolution of conflicts which
can arise out of these remedies. Accordingly, conflicts arising from remedies can be resolved
through mediation. In the light of the foregoing, it is clear that the application to mediation
within the scope of the Turkish competition law is not per se prohibited. Indeed, there are
multiple fields related to the private law under the Turkish competition law which can be put
through a mediation procedure.
Keywords: médiation, concurrence, contrôle des concentrations, mesures correctives,
indemnité
JEL Codes: 196
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Özet
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal piyasalarda yatırım kararları alırken sıklıkla
kullandıkları analizler temel analiz ve teknik analiz şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Temel
analiz; makroekonomik gidişatı, sektörel gelişmeleri ve spesifik olarak yatırım yapılacak
varlığın finansal göstergelerini dikkate alırken, teknik analiz; finansal varlıkların geçmiş fiyat
hareketlerinden yola çıkarak bu finansal varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini
tahminlemeye çalışmaktadır. Teorik altyapısı Dow Teorisine dayanan ve “finansal varlığın
geçmiş fiyat hareketleri zamanla tekrarlanacaktır” gibi bir takım varsayımlar barındıran
teknik analiz yöntemine göre yatırım kararı alınırken çeşitli indikatörler, osilatörler ve
formasyonlar
kullanılmaktadır.
Bu
göstergelerden
Hareketli
Ortalamaların
Yakınsaması/Uzaklaşması (Moving Average Convergence Divergence - MACD), Bollinger
Bant (Bollinger Band - BB), Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index - RSI)
yatırımcıların sıklıkla kullandıkları göstergeler arasındadır. Bu çalışmada 2014-2018 Bitcoin
(BTC), Ethereum (ETH) günlük fiyat verisi kullanılarak MACD, BB ve RSI test edilmiş,
BTC ve ETH Al/Sat kararları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde
kripto paraların yatırımcılara sağlayacağı getiriler hesaplanmıştır. Finansal piyasalarda en
fazla işlem gören kripto paraların analiz edildiği çalışmada, yatırım kararlarında teknik
analizin ne derece etkili olduğu ve bu yatırımlardan teknik analiz kullanılarak herhangi bir
getiri sağlanıp sağlanamayacağı irdelenmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular Etkin
Piyasalar Hipotezi (Effective Market Hypothesis- EMH) çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknik Analiz, Hareketli Ortalamaların Yakınsaması/Uzaklaşması
(MACD), Bollinger Bant (BB), Göreceli Güç Endeksi (RSI)
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Abstract
Analyzes that are frequently used by individual and institutional investors when making
investment decisions in financial markets are divided into fundamental analysis and technical
analysis. While fundamental analysis evaluating financial instruments based on
macroeconomic factors, sectoral developments, and financial data of the instruments,
technical analysis; tries to forecast the future price of this financial instrument using its
historical price movements. The theoretical background of the technical analysis is based on
the Dow Theory and there are some assumptions such as “historical price movements of
financial assets will be repeated over time”. There are also some indicators such as Moving
Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Band (BB), and the Relative Strength
Index (RSI) frequently used by investors. In this study, MACD, BB and RSI tested using
2014-2018 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) daily price data. BTC and ETH Buy / Sell
decisions have been tried to be estimated and the return of the cryptocurrencies to investors
has been calculated. Analyzing the most frequently traded cryptocurrencies in financial
markets, it has been examined how effective the technical analysis is in investment decisions
and whether any returns can be obtained by using technical analysis from these investments.
The findings from analyzes were evaluated within the framework of the Effective Market
Hypothesis (EMH).
Keywords: Teknik Analiz, Hareketli Ortalamaların Yakınsaması/Uzaklaşması (MACD),
Bollinger Bant (BB), Göreceli Güç Endeksi (RSI)
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Özet
Yurt dışına giden Türk işçileri, çoğu zaman, hem Türkiye'ye hem de ikamet ettikleri ülkeye
ait iki farklı sosyal güvenlik sisteminin parçası olmuşlardır. Bu durum işçiler açısından çifte
yükümlülük doğmasına ve gelirlerinden fazla kesinti yapılmasına sebep olmuştur. Birçok
sosyal güvenlik sisteminde haklardan yararlanmak açısından belirli bir süre prim ödeme
koşulu bulunduğundan, bir ülkeden diğer ülkeye göç eden bu işçilerin, önceki ikamet
ülkelerinde geçirdikleri süreler silinmiş, bu sebeple ciddi hak kayıpları yaşanmıştır. Özellikle
uzun vadeli sigorta dalları açısından kişinin önceki çalışmalarının göz ardı edilmesi tamamı
ile hak sahibi olma imkânlarını ortadan kaldıran sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca ifade
edilmelidir ki, Türk işçilerin emekli olup serbest dolaşıma girmesi ve bu durumda edimlerin
transferi meselesi Sosyal Güvenlik Kurumu bakımından da çözülmesi gereken bir husus
haline gelmiştir. Ortaya çıkan tüm bu sorunların çözümü için 28 ülke ile ikili sosyal güvenlik
sözleşmeleri imzalanmıştır. Türkiye'nin ikili sözleşme imzaladığı 14 Avrupa Birliği üyesi
ülke bulunmaktadır. Bunlar, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya,
İsveç, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Romanya, Hırvatistan, Slovakya, İtalya'dır.
Türkiye'nin ikili sözleşme akdetmediği İspanya ve Portekiz’de çalışmaya giden
vatandaşlarımız için Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanmaktadır. Ancak ikili
sosyal güvenlik sözleşmeleri ile çözülemeyen sorunlar bulunmaktadır. Bağıtlanan
sözleşmelerin çalışanların sorunlarını ne ölçüde çözdüğünün saptanması gerekmektedir.
Ayrıca birbiriyle paralel hükümler içermeyen ikili sözleşmeler faklı uygulamalara neden
olmaktadır. Bunun yanında, Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Tüzükleri ve Ortaklık Konseyi
Kararlarının devreye girmesiyle sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda, mevzuat
içinde yer alan çelişkileri çözmekte yol gösterici olması amacıyla somut öneriler ortaya
konacaktır. Ayrıca çalışmamızda, Avrupa Adalet Divanı kararları ile Yargıtay kararları
ışığında yerleşik veya serbest dolaşım içinde yer alan Türk işçilerinin uzun vadeli sigorta
dallarından doğan hakları ile ilgili uygulamanın kullanabileceği somut kriterler ortaya
koymak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Sosyal Güvenlik Hukuku, yurt dışı çalışma, ikili sosyal
güvenlik sözleşmesi
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Abstract
Turkish workers who went abroad, most of the time have been part of two different social
security systems. This situation has caused double obligations for the workers and more
deductions than their income. In many social security systems, there is a certain period of
time to pay premiums in order to benefit from the rights. Those workers who had migrated
from one country to the other had their time spent in their former residence. For this reason
serious loss of rights has been experienced. It should also be stated that,to releaseinto free
movement after retirement of the Turkish workers and in this situation the transfer of the
execution has become a matter to be solved in terms of the Social Security Institution.
Bilateral social security agreements have been signed with 28 countries to solve all these
problems. Turkey signed a bilateral agreement that there are 14 member states of the
European Union. These are Germany, France, Netherlands, Belgium, Denmark, Austria,
Sweden, United Kingdom, Czech Republic, Luxembourg, Romania, Croatia, Slovakia, Italy.
Turkey does not conclude bilateral agreements with Spain and the European Convention on
Social Security for our citizens who went to work in Portugal are implemented. However,
bilateral social security agreements have problems that can not be solved. In addition, the
contracts that do not contain parallel provisions to each other cause different applications. In
addition, the European Union Social Security Regulations and Association Council
resolutions are being tried to solve the problems. . In our study concrete proposals will be put
forward in order to guide the solution of contradictions in the legislation. It is also intended
to set out concrete criteria that our employer can use in the practice of the rights of long-term
insurance branches of Turkish workers who are either resident or in free movement in the
light of decisions of the European Court of Justice and Court of Cassation decisions.
Keywords: Avrupa Sosyal Güvenlik Hukuku, yurt dışı çalışma, ikili sosyal güvenlik
sözleşmesi
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Özet
Geçmişteki olaylar, günümüzdeki uygulamaların zeminini hazırlamaktadır. Muhasebenin
hangi aşamalardan bugünlere geldiğini bilmek, geleceğin aydınlatılmasına ışık tutar.
Muhasebe, gereksinimleri ortaya çıktıkça gelişmiş ve muhasebe teknik ve kavramlarındaki
değişiklikler geçmişteki birikime dayanarak oluşmuştur. Muhasebenin de gelişen ve değişen
dünya koşullarında saygın bir meslek olarak yer almaya başladığı andan itibaren bu mesleğe
yönelik mesleği tercih eden insanların sayısında da artış olmuştur. Mesleğe giriş şartları ilk
yıllara göre ağırlaşmış, eleyici bir hal almıştır. Muhasebe meslek mensupları arasındaki
rekabet giderek artmaya başlamıştır. İşte tam olarak bu noktada mükellefler için belirleyici
olan faktör kalitedir. Kalite, rekabetin vazgeçilmez parçası haline gelmiş, geçmişte ekstra
maliyet olarak görülmesine karşın günümüzde artık olmazsa olmaz bir hal almıştır. Bu durum
sadece üretim işletmelerinde değil hizmet üreten işletmelerde de kendini göstermeye
başlamıştır. Muhasebe meslek mensupları, devlet, toplum ve meslektaşlar üçgeninde çok
önemli bir yere sahiptir. Faaliyetlerini icra ederken yerine getirmesi gereken sorumlulukları
vardır. Mükellefler meslek mensuplarından sadece görevlerini yerine getirmelerini
istemezler, sözleşmede yer almayan birçok beklentilerinin de karşılanmasını isterler.
İstenilen kalite seviyesine ulaşmak için birçok önleme maliyetine katlanmaktadırlar.
Seviyeye ulaşılmaması durumunda da yine birçok istenmeyen kalite maliyetine katlanmak
zorunda kalırlar. Bildirinin amacı, son yıllarda tüm kişi ve kurumları etkileyen kalite
maliyetlerinin muhasebe mesleğini icra eden kişileri ne derecede etkilediğini ortaya koymak,
meslek mensuplarının kalite maliyetlerini algılama düzeylerini ölçmektir. Bu ölçümlemeler
için meslek mensupları üzerinde anket çalışması yapılmış, sonuçları özetlenmiştir. Anket
formları, Aydın SMMMO’ ya kayıtlı SMMM’ lere uygulanmıştır ve anket sonuçlarından
yararlanılarak SMMM’lerin kalite kavramı ve kalite maliyetleri algı düzeyleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. T testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Ki-Kare testi
ve Madde analizi yapılarak elde edilen bilgiler ışığında SMMM’ lerin kalite maliyetleri algı
düzeyleri ile demografik özellikleri ve fonksiyonel değişkenler arasında ilişki olup olmadığı
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar SMMM’ lerin yaşlarına, bağımlı veya bağımsız çalışma
şekillerine, gelir ve gider durumlarına, cinsiyetlerine, eğitim durumlarına göre farklılık
göstermektedir. Bu farklılıkların içinde bulunulan durum, kültürel sebepler, anket sorularını
yanıtlarken sahip olunan psikoloji vb. sebeplerden kaynaklandığı söylenilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Maliyet, Kalite Maliyetleri, Muhasebe, Muhasebe Mesleği.
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Abstract
Accountants play important roles among the state, the society and the colleagues. They have
responsibilities to undertake while practing their activites. Taxpayers do not only expect from
the accountants to fulfill their duties but also expect to fulfill their many other expectations
which are not even existing in the contracts. Accountants bear many prevention costs in order
to reach the desired quality level. Unless they reach that level, they have to bear the cost of
quality. The purpose of this master’s dissertation is to put forward how the costs of quality
affect the Accountants job and to measure their perception levels of these costs of quality. To
be able to make these measuresments, a survey was conducted and its results were
summarised.
Keywords: Kalite, Maliyet, Kalite Maliyetleri, Muhasebe, Muhasebe Mesleği.
JEL Codes: M40, M41, M49
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Özet
Özet Üretim işletmelerinde yapılan işlerin insandan bağımsız olarak sürdürülemediği her
durumda işgücünün sağlığı ve güvenliğinin düşünülmesi gerekmektedir. Çalışanların
emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları işletme hedefleri içerisinde olup,
kuruluşların günümüzün rekabet ortamlarında ayakta kalabilmesi ve işlerliğini devam
ettirebilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar
yürütmeleri beklenmektedir. İş ortamında risk değerlendirmesinin yapılması bu çalışmaların
temel noktasıdır. Risk değerlendirmesi ile riskler tespit edilebilmekte, bu risklerin işletme
bölümlerindeki dağılımları ve risk etmenleri incelenebilmektedir. Hata Türü ve Etki Analizi
(FMEA), hem nitel hem de nicel risk değerlendirme özelliğini taşıyan karma risk
değerlendirmesi yöntemidir. Risk puanlama ise uygulamada en sık rastlanan olasılık ve
şiddet tabanlı risk derecelendirme yöntemidir. Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde risk
analizi yapılırken bu iki yöntem uygulanmıştır ve uygulama sonuçları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk Analizi, FMEA
JEL Sınflama Kodları: M10, M11
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Risk Assessment in Occupational Health and Safety: An
Application of Failure Mode and Effect Analysis and Risk
Scoring Methods in A Manufacturing Enterprise
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Abstract
The health and safety of the workforce must be considered in all cases where the work can
not be carried out independently from the people in the production enterprises. Employees
are required to have a safe and healthy working environment within the scope of their
business objectives, and employees are expected to carry out planned and systematic work
on occupational health and safety so that they can survive and maintain their operations in
today's competitive environment. Risk assessment in the business environment is the main
point of these studies. Risks can be identified through risk assessment, and the distribution
of these risks in business segments and risk factors can be examined. Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) is a mixed method that carries both qualitative and quantitative risk
assessment. Risk scoring is the most common method that implies probability and severitybased in practice. In this study, these two methods are applied when risk analysis is performed
in a production operation and the results of application are compared.
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği, Risk Analizi, FMEA
JEL Codes: M10, M11
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Le système d’innovation et les PME en Algérie
Hind OUGUENOUNE1
Maître de Conférences HDR, Université Oran 2, Faculté des Sciences Economiques,
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1
hindouguenoune@gmail.com
Résumé
L’innovation met en mouvement l’économie dans son ensemble. Cet acte est complexe car
il fait participer une multitude d’acteurs économiques: entreprises, institutions publiques,
individus. Bien qu’il soit difficile de parler de politique d’innovation en Algérie, les pouvoirs
publics ont compris la nécessité de mettre en place un cadre où pourrait agir toutes les
interactions (recherche-entreprise- structures intermédiaires) de son système d’innovation.
Dans ce dernier, les PME occupent une place particulière car c’est par leur capacité
d’innovation que peut s’opérer la diversification de l’économie nationale et l’amélioration de
sa compétitivité. La recherche scientifique constitue un vecteur important également mais
qui risque de rester stérile pour le développement économique s’il n’est pas possible de
greffer ses apports sur l’entreprise. En Algérie, les sphères du système national d’innovation
demeurent faiblement intégrées les unes aux autres malgré les efforts des pouvoirs publics.
Ce système est encore incomplet et désarticulé et les interactions entre ces différentes
composantes sont très limitées. Or, ces interactions sont essentielles pour le processus
d’apprentissage et de création de connaissances, qui sont en lien direct avec la reproduction
et la diffusion de l’innovation d’une part et les performances économiques de l’autre.
Mots clés: système d'innovation, PME, management, Algérie
Codes De Classification JEL: O
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Abstract
Innovation starts moving the economy as a whole. This act is complex because it involves a
multitude of economic actors: companies, public institutions, individuals. Although it is
difficult to talk about in Algeria innovation policy, governments have realized the need to
establish a framework which could act all interactions (research company- intermediate
structures) of its innovation system. In this system, SMEs occupy a special place because it
is through their capacity for innovation that can operate the diversification of the national
economy and enhancing its competitiveness. Scientific research is an important vector but
also likely to remain sterile for economic development if it is not possible to graft his
contributions to the company. In Algeria, spheres NIS remain poorly integrated with each
other despite the efforts of the authorities. SNI is still incomplete and disjointed, and the
interactions between these various components are very limited. However, these interactions
are critical to the process of learning and knowledge creation, which are directly related to
the reproduction and dissemination of innovation on the one hand and economic performance
on the other.
Keywords: système d'innovation, PME, management, Algérie
JEL Codes: O
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Özet
Bu çalışmada Gümrük Birliği üyesi ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan
Türkiye’nin, Birlik üyesi ülkelerle yapılan ticarette, Türk şirketlerinin yaşadığı eş etkili,
ayrımcı vergilendirme uygulamalarını, Türk teşebbüslerinin hakları ve Türk Ticaretinin
Avrupa Birliği’nde payının arttırılması için nelerin yapılması tartışılacaktır. Başta Ankara
Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Roma Anlaşması ve Gümrük Birliği Yükümlülüklerinin
Uygulanmaya Konulmasına İlişkin 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı, Avrupa
Birliğinin İşleyişine Dair Anlaşma olmak üzere Avrupa Birliği müktesebatı, Avrupa Birliği
Adalet Divanı Kararları ve ilkeleri esas alınarak; konu ile ilgili İstanbul Lojistiğin kararı
üzerinden tüme varım yolu ile sonuç çıkarılacaktır. 2015 yılında Macar ulusal otoriteleri,
Türkiye’den Almanya’ya tekstil ürünleri taşıyan ve Macaristan’dan geçmek durumunda olan
İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şirketi’ne ödemeleri gerektiği iddia edilen motorlu
taşıt vergilerini ödeme çağrısında bulunup; firma tarafından reddedilmesi üzerine 60 bin
Macar forinti (Hungarian Forint-HUF) yani yaklaşık 200 avro vergiye ek olarak bunun 10
katı olan 600 bin HUF yani 2 bin avro civarında bir ceza bedeli kesilmesinin ardından
gündeme geldi. Şirketin Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada firma,
söz konusu cezai yaptırımın gümrük vergisine eşdeğer olduğunu, bunun Ortaklık
Anlaşması’nın 5’inci Maddesi’nde hükme bağlanan ortaklık ilişkilerinin Gümrük Birliği’ne
dayalı son döneminin uygulanmasına yönelik 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile
yasaklandığı iddiasında bulunmuştur. Macar hâkim davayı, kendi yargı yetkisini aştığı
gerekçesiyle Avrupa Birliği Adalet Divanına taşıdı. Bu sorun aslında bazı Birlik üyelerinin
Türk şirketlere uyguladığı kota sorunundan kaynaklanmaktadır. 15 ülke ülkemize kota
uygulamakta belli bir miktar üstü tır giriş yaptığında çeşitli isimler adı altında transit geçiş
ücreti alınmaktadır. Bu da Gümrük Birliği’nin temel prensibi olan malların serbest dolaşımı
ilkesini ihlal etmektedir. Kota uygulaması sonucu transit geçişte alınan vergiler ve cezalar
Türk lojistik sektörünün rekabet edebilirliğini engelleyen ayrımcı nitelikte uygulamalardır.
Macaristan’da Türk TIR’larından alınan geçiş ücretinin gümrük vergisiyle eş nitelikte
olduğunu ve alınmaması gerektiğine dair karar, 19 Ekim 2017 tarihinde ABAD tarafından
açıklanmıştır. 2015 yılı Türkiye-AB Karayolu Yük Taşımacılığı Anlaşması Etki Analizi’nde,
kotalardan dolayı Türk teşebbüslerine uygulanan ayrımcı vergilerin Türkiye-AB ticaretinde
yıllık 3,5 milyar avro zarara yol açtığı açıklanmıştır. Kota engeline takılmayan başka ülke
teşebbüsleri ise Türk lojistik teşebbüslerinin hem kazancını engellemekte hem de Türk
lojistik teşebbüslerinin rekabet etme hakkını elinden almaktadır. Türkiye ticaretinin yüzde
41’inin gerçekleştirildiği Avrupa Birliği, Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağı olduğu ve
Birlik ticaretinde de yüzde 4’lük payına sahip Türkiye’nin, AB’nin en büyük beşinci ticaret
ortağıdır. Bu durumda ülkemiz ve Türk lojistik teşebbüslerinin imzaladığımız ve uymamız
gereken müktesebat gereği yükümlülüklerimiz olduğu kadar talep edeceğimiz haklar olduğu
gibi Birlik ve Birlik üyesi ülkelerin Türk lojistik teşebbüsleri ile ilgili uymaları gereken
yükümlülükler vardır. Bir Türk lojistik şirketinin açtığı davadan yola çıkarak; Avrupa Birliği
ve Gümrük Birliği kapsamında, Birlik üyesi ülkelerin ülkemize yönelik yükümlülüklerinin
güncellenmesi, hukuksal anlamda farkındalık yaratılması, rekabet edebilmemizi engelleyen
etmenlerin neler olduğu ve mücadele etme konularına yönelik çözüm önerileri getirilecektir.
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Abstract
In this study, discriminatory taxation and rights of Turkish enterprises in trade with EU
member countries as a member of the Customs Union and during the European Union to
Turkey's full membership process will be discussed. The conclusion will be reached through
the decision of European Union Court of Justice about Istanbul Logistic with thinking Ankara
Agreement, Treaty on the Functioning of the European Union, all the European Union acquis
and decisions and principles of the European Union Court of Justice. Hungarian national
authorities in 2015, Istanbul Logistics Limited Company’s trucks with textiles from Turkey
to Germany and Hungary, which passes through was called for payment of motor vehicle
taxes that are allegedly required to pay; 60,000 Hungarian Forint (HUF). The company bring
this tax penalties against the Hungarian National Tax and Customs Administration and
notified that the penal sanction is equivalent to the customs duty, since this is a membership
of Custom Union for the implementation of the last period of the partnership relations based
on the Customs Union The Council found that it was forbidden by decision. The Hungarian
judge brought the case to the Court of Justice of the European Union on the grounds of its
jurisdiction. This problem is actually caused by the quota problem that some Union members
apply to Turkish companies. 15 countries applied quota, a transit fee is taken under various
names. This case violation of the principle of free movement of goods, which is the basic
principle of the Customs Union. Taxes and penalties imposed on transit passing after the
quota application are discriminatory practices that hinder the competitiveness of the Turkish
logistics sector. On 19 October 2017, according to decision of the Court of Justice of the
European Union the necessity that the transfer fee from Turkish Trucks in Hungary is
equivalent to the customs duty. In 2015 Turkey-EU Agreement on Road Transportation
Impact Analysis, 3.5 billion euros losses occured because of the discriminatory taxes
imposed on the Turkish attempt caused by annual quota in EU-Turkey trade Other state
logistic companies do not have quota and also take the advantage of Turkish logistics
enterprises as well as the right to compete by Turkish logistics enterprises. The European
Union in which 41 percent of Turkey's trade is Turkey's number one trading partner. Turkey
shares of 4 percent is the EU's fifth largest trading partner. In this case, the Union and the
member states have obligations to comply with the Turkish logistics undertakings. Starting
out as a Turkish logistics company's case, the updating of obligations of the member countries
of the Union, creation of awareness in the legal sense, suggestions for solutions to the
problems that prevent the competition and what are the obstacles to competing will be
brought up.
Keywords: Ayrımcı vergilendirme, Lojistik, rekabet, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Adalet
Divanı
JEL Codes: H25, K34, K33, L91
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Özet
Dışa açık ekonomi kuralları altında 1980 sonrası yıllarda serbest piyasa ekonomisi
deneyimine sahip olan Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğumuz dönemde; küresel
konjonktüre bağlı olarak fiili enflasyondaki artışla karşı karşıya kalması daha ziyade döviz
kurundaki geçişkenlik ile açıklanabilmektedir. Bu konuda teorik birikim referans alınarak
literatür tartışması değerlendirilmekte; küresel ekonomiler bağlamında, gelişmekte olan ülke
ekonomisi içinde Türkiye’nin yerini benzer ülkeler konumundan ayrıştırılmakta ve Türkiye
özelinde karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı döviz kurundaki
değişkenliğin enflasyon üzerine olan geçişkenliğinin derecesini ölçmektir. Başka bir ifadeyle
Türkiye ekonomisi örnekleminden hareketle döviz kuru - enflasyon geçişkenliğini test
etmektedir. Burada 2003 – 2018 yılları arasındaki TÜİK ve TCMB veri tabanından
yararlanılarak, çok değişkenli zaman serisi analizleri yardımıyla geçişkenlik parametreleri
elde edilmektedir. Bu bağlamda tüketim ekonomisinin hızlandırdığı fiyat enflasyonunu
açıklayan betimsel göstergeler ile çalışmada kullanılan modelinin tahmincileri arasındaki
tutarlılık analiz edilmektedir. Özetle, Türkiye ekonomisi politika yapımcılarına politika
önermesi geliştirmek için erişilen bulgular yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon, Tüketim Ekonomisi
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Abstract
The fact that the Turkish economy, with its free market experience since 1980, is facing an
increase in inflation in the current period can be explained by the exchange rate pass-through.
In this study, where previous studies are analyzed within the framework of theoretical
knowledge, comparative analyses are made by separating the dynamics of the Turkish
economy from the other emerging economies. The main purpose of this study is to measure
the degree of pass-through of exchange rate volatility on the expected inflation. In other
words, the study is testing the exchange rate pass through to inflation using Turkey's example.
Using the TURKSTAT and CBRT database between 2003 and 2018, parameters are obtained
with the help of multivariate time series analysis. In this context, the consistency between the
descriptive indicators explaining the price inflation accelerated by the consumption economy
and the estimators of the model used in the study are analyzed. In summary, the findings are
used to provide policy recommendations based on the results of the study.
Keywords: Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon, Tüketim Ekonomisi
JEL Codes: D11, D12, C30
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Özet
Üniversiteler, öğretim elemanları, idari personeller ve öğrencilerin eğitim faaliyetleri için bir
araya geldiği birçok farklı birimin çeşitli hizmetler sağladığı kurumlardır. Üniversite
kampüsleri fiziksel olarak çok basit yapıda olabildiği gibi oldukça kompleks yapıya da sahip
olabilmektedir. Bu durum kampüs içerisindeki bir birim, akademik bölüm ya da herhangi bir
eğitmenin odasını bulmanın zorluğunu artırmaktadır. Kampüs içerisindeki yönlendirme
sistemleri, öğrenci, eğitmen, idari personel ya da misafirlerin aradıkları konumları sorunsuz
şekilde ve kolaylıkla bulmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. Geleneksel
yönlendirme sistemleri fiziksel tabelalar ve birtakım yönlendirme işaretlerinden
oluşmaktadır. Ancak bu fiziksel nesnelerin birçok nedenle yoğun şekilde kullanımı mümkün
olmamakta ve ayrıca gelişen teknoloji ortamında yetersiz görülebilmektedir. Endüstri 4.0 ve
nesnelerin interneti kavramları, bu tip geleneksel yaklaşımlar yerine teknolojinin yoğun
şekilde kullanıldığı sistem modellerini önermektedir. Bu durum, fiziksel ürün bağımlılığını
azaltırken birçok farklı özelliğin sistem tarafından kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu tip
bir sistem sayesinde bir öğrenci veya vatandaş kampüs içerisindeki belirli bir noktadan
aradığı herhangi bir eğitmenin/personelin/birimin odasını kolaylıkla öğrenebilmekte ya da
kişiye direkt olarak mesaj bırakabilmektedir. Bu çalışmanın temelini teşkil eden teknolojik
yapılarda, kullanıcı, aradığı eğitmenin o anda hangi derslikte ders verdiği, bu dersin hangi
zaman aralıklarında olduğu ve bu dersliğe gidiş rotası gibi bilgileri kolaylıkla
öğrenebilmektedir. Bu tip bir sistem modeli, özellikle kampüs içerisinde gerçekleştirilen
büyük çaplı organizasyonların konumunu kolaylıkla tarif etmek için kullanılabilmektedir. Bir
öğrenci ya da herhangi bir kullanıcı bu tip bir sisteme organizasyonun konumunu
sorduğunda, sistem sesli olarak cevap verebilmekte ve ayrıca organizasyonun yerini belirten
küçük bir basılı materyali de kullanıcıya sunabilmektedir. Bu çalışma, fiziksel bir üniversite
kampüsünde kullanılmak üzere geliştirilmiş teknolojik bir sistem modelinin ve bu modelde
kullanılan farklı modüllerin kullanımı üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu modelin tasarımında,
sistem geliştirme yaşam döngüsü metodolojisi kullanılarak, geliştirilen sistemin etkin ve
verimli şekilde kullanıcıya hizmet etmesi sağlanmıştır. Özellikle üniversite kampüsünde
uygulama testleri yapılan sistemin herhangi başka bir kampüse kolaylıkla entegrasyonunu
sağlamak amacı ile yerleşik programlama yerine web-tabanlı programlama kullanılmıştır.
Amaç kampüsün farklı noktalarına konulan kiosk tabanlı bilgisayar veya tabletler ile etkin
bir yönlendirmenin yanında sağlıklı bir iletişim aracı olarak da sistemin kullanılmasıdır.
Çalışmada, web programlama dilleri olarak HTML5, PHP, Javascript ve CSS, mobil
uygulama için JAVA dili ve Android Studio platformu, veritabanı olarakda MySQL
kullanılmıştır. Henüz yeni bir teknoloji sayılan iBeacon teknolojisi, sistem içerisine entegre
edilmiş ve mobil cihazlarda kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu çalışma, gelişen teknolojik
ilerlemeye uygun olarak bir kampüs içerisindeki yönlendirme sisteminin inşasında hangi
adımların izlendiği ve bu sistemin tanıtımı temelinde hazırlanmıştır. Sadece kampüste var
olan kiosklarla değil geliştirilen mobil uygulama ile de kişilerin bulundukları konumdan
gidecekleri alanlara yönlendirilmesi yapılabilmekte ve iletişim sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mobil Teknolojiler, iBeacon, İletişim Teknolojileri, Endüstri 4.0
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Abstract
Universities are institutions that provide various services for academicians, administrative
staff and students, who come together for educational activities. University campuses can be
very simple or very complex structure. This condition increases difficulty about find services,
academical department or any academicians in campus. The campus direction systems are
developed to enable students, academicions, administrative staff or guests to find the
locations they are looking for easily. Conventional direction systems consist with some
physical signages and some direction signs. But these tools can not be used very effectivelly
for many reasons and also can be considered inadequate in developed technology
environment. Internet of things and Industry 4.0 concepts suggest system models, which are
used more technological instead of conventional aproachings. While this condition cause that
reduce physical product dependencies, it allows the system to use many various features.
This kind of system allows that a student or person obtain information about
academician/staff/units room location from in any point of the campus and also leaves digital
message for anyone, who looking for. In the technological structures that consist base of this
study, the user can easily obtain the information such as which classroom he / she has taught,
the time interval of this course, and the route of the course. This kind of system can be used
to easily guidance, especially the location of large-scale organizations within the campus.
When a student or any person asks location of this kind of organization within the campus,
the system answers the question by voice and also give a small printed material that shows
the location of the organization. This study is based on the use of a technological system
model developed for use on any physical university campus and the different modules used
in this model. System development lifecycle methodology was used for designing of the
system and it provided that the system serves to user efficiently and efficiently. In order to
provide easy integration for any university campus vith the system, web-based programming
was prefered instead of conventional programming. Main object of this study is beside
effective direction method, provides that the system uses as a healthy communication tool
via kiosk based computers or tablets, which located in different areas of the campus. In this
study, HTML5, PHP, Javascript and CSS are used as web programming languages, JAVA
language and Android Studio platform are used for mobile application and MySQL is used
as a database. The iBeacon technology, which is considered a new technology, has been
integrated to the system and ready for use in the users mobile phones. This study is based on
the introduction of the system and the steps taken in the system construction in a campus,
accordance with the technological progress. Not only with the kiosks that existing on the
campus but also with the mobile application, users can be directed to the areas they are
looking for and communication is being provided successfully.
Keywords: Mobil Teknolojiler, iBeacon, İletişim Teknolojileri, Endüstri 4.0
JEL Codes: C800, D83, O32
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Özet
Çocuk ve kadın kavramları devletler arası ilişkilerde yeni bir konudur. Bölgeselleşme ve
küreselleşmenin getirisi insan haklarında belli standartlar getirilmesine ve belli kuralların
koyulması, denetimi sürecini hızlandırmıştır. Çalışmada ülkemizin de üye olduğu Avrupa
Konseyi’nin çeşitli anlaşmaları, anlaşmaların oluşturduğu uzmanlar komiteleri ve Konsey’in
yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre çocuk kavramı, çocuk istismarına
ilişkin bakış açısı, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşmeler ve yargı yetkisini tanıdığı
mahkeme kararlarına göre çocuk istismarında ne yapmamız gerektiği tartışılacaktır.
Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları doğrultusunda yapılan ve yapılması gerekenler somut vakalardan soyut önermeler
ve çözüm yolları belirlenecektir. Ülkemiz, çocuk haklarına ilişkin; Kadınlara Yönelik
Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadele Edilmesine Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve
İhtiyarı Protokol, CEDAW ve İhtiyari Protokol, Avrupa Sosyal Haklar Bildirgesi, Çocuk
Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel
Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzorote Sözleşmesi), İnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (AİHS), Siber Suçlara dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi, İnsan Ticaretine Karşı Eyleme dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi gibi
sözleşmelere imza atmıştır Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki çocuk tanımı
ve kavramından esinlenilen, 18 yaş altı her insanın çocuk olduğu yaklaşımı; Avrupa Birliği
Hukuku ve Avrupa Konseyi Sözleşmelerinde de kabul edilmiştir. Özellikle Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nde çocuk tanımı olmasa da madde 14’te düzenlenen ayrımcılık yasağı
düzenlemesiyle çocukların sözleşme kapsamında olması sağlanmıştır. Ülkemiz için Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinden çocuk istismarına ilişkin kararlar çıkmaya başlamıştır. G.U.
versus Türkiye (2016) kararı önemli bir milattır. Bunun yanı sıra Opuz versus Türkiye (2009)
kararı ve daha sonraki yıllarda çıkan Civek versus Türkiye (2016), Kılıç versus Türkiye
(2016) kararları da kadınlar (beraberindeki çocuklar) için ne yapılması gerektiğinin tespiti
niteliğindedir. Özellikle de G.U. v. Türkiye Kararı, ülkemizdeki çocuklar için ne yapılması
gerektiği konusunda örnek bir yol haritasıdır. Başta aile olmak üzere okul, yatılı okul, yurt,
işyeri gibi yerlerde çocuklara yönelik şiddet giderek artmakta ve bunun yanı sıra da
farkındalık ve hukuki mücadele de devam etmektedir. Uluslararası örgütler, uluslararası
ilişkilerde devletlerle birlikte özne konumundadır. Ancak uluslararası ilişkiler günümüzde
salt devlet merkezli bakış açısına sahip değildir. Çocuklar, kadınlar, mülteciler de uluslararası
ilişkilerin konuları arasındadır. Dezavantajlı guruplara ilişkin kuralları ve denetim getirilmek
istenmektedir. İnsan haklarının türevlendiği günümüzde kadınlar, çocuklar ve mülteciler
artık uluslararası ilişkilerin en önemli konularından olduğu gibi öznesi olma yolunda
ilerlemektedir. Uluslararası hukukun, özellikle de ülkemizin imzaladığı Avrupa Konseyi
Sözleşmeleri’nin çocuklarla ilgili yükümlülüklerin, çocukların (aile, okul, işyeri, mülteci,
kayıp çocuklar etc.) istismardan korunması için 4 P Prensibi (prevention-önleme, protectingkoruma, prosecution-soruşturma, koğuşturma ve policy-uygun politika üretmek) için nelerin
yapılması gerektiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: çocuk hakları, çocuk istismarı, insan hakları, avrupa insan hakalrı
mahkemesi, avrupa konseyi
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Abstract
The concept of child and woman is a new issue in internatinal relations. The arising of
regionalization and globalization has accelerated the process of setting certain standards and
putting certain rules in human rights. Turkey signed lots of conventions about children like
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and
Sexual Abuse, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence, Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings, Convention on Contact concerning Children, Convention on Cybercrime,
European Social Charter, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms,UN Convention on The Rights of Child etc. The definition and concept of the child
derived from UN Convention on The Rights of Child.The other Council of Europe
Conventions and European Union Law also recognized this definition. For our country, the
European Court of Human Rights has started to make decisions about sexual abuse of the
children. G.U. versus Turkey (2016) decision is an important milestone. Also Opuz versus
Turkey (2009) , Civek versus Turkye(2016), Kılıç versus Turkey (2016) decisions are routes
fot what we can do for children preventing and protecting from sexual abuse. Also these
decisions are the routes for our national law what we can do in prosecution process.
International organizations are the subject of international relations with states. However,
international relations today are not purely state-centered. Children, women and refugees are
among the issues of international relations. It is desirable to provide rules and control for the
rights of disadvantaged groups. Today, women, children and refugees are now on the path of
becoming subjects, as they are the most important issues of international relations. In order
to protect the obligations of the international law, especially of the Council of Europe
Conventions, which our country has signed, on the children, from abuse of children (family,
school, workplace, refugee, lost children etc.) 4 P Principles (prevention, protection,
prosecution, and to create a policy-appropriate policy) will be discussed. In this presentation,
4 P Principle will be discussed in national law preventing child abuse (family, school, work
etc), protecting children in a national policy.
Keywords: çocuk hakları, çocuk istismarı, insan hakları, avrupa insan hakalrı mahkemesi,
avrupa konseyi
JEL Codes: K33, K38, F53
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Özet
Dünya ülkelerinin genelinde olumsuz etkisini oldukça hissettiren işsizlik olgusu özellikle
gençleri etkisi altına almaktadır. Bu süreçte ülkeler çeşitli istihdam politikaları uygulasa da
uygulanan politikaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Genç işsizlikle mücadele
sürecinde Türkiye aktif ve pasif istihdam politikalarından yararlanmakta fakat uygulanan
politikaların kısa vadeli çözümler ürettiği, uzun dönemde etkisinin yeterli düzeyde olmadığı
görülmektedir. Bu çalışmada bugünün Türkiye’sinde genç işsizlik olgusu ele alınarak,
Türkiye’nin genç işsizlikle mücadele sürecinde uyguladığı politikalarda ne kadar etkili
olduğu vurgulanmaya çalışılacaktır. Ardından uzun dönemde genç işsizliğin en aza
indirilmesi konusunda etkili olabilecek önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Genç İşsizlik, İstihdam Politikaları, Gençlik
JEL Sınflama Kodları: J64, J21, J13
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Abstract
The phenomenon of unemployment, which makes a lot of negative impacts in the world's
countries in general, especially affects young people. In this process, it is seen that the
policies applied by the countries in various employment policies are not sufficient. Youth
unemployment challenge in Turkey to leverage their active and passive employment policies,
but the policies that produce short-term solutions, it is observed that lack of adequate longterm effects. In this study, youth unemployment by taking the case in today's Turkey,
Turkey's young in the fight against unemployment will be applied in the process of policy
that tries to emphasize how effective. Then, in the long term, there will be a recommended
place for young unemployment to be the most effective.
Keywords: Genç İşsizlik, İstihdam Politikaları, Gençlik
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İnanç Turizmi Organizasyonlarında Hizmet Kalitesini
Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği
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Özet
Hizmet işletmelerinin faaliyet ve başarılarında rol gösteren en önemli etken hizmetin kaliteli
olması ve bunun en iyi şekilde sunulmasıdır. Bir işletmenin başarı göstergesi hizmet
işlevlerinin başarılı olmasıyla değil, müşterinin yapılan işlevlerden verilen hizmetten
beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı ile bağdaşmaktadır. Bu bağlamda hizmet sektörünün
önemli bir kolu olan turizm ve alternatif turizm çeşitlerinden biri olarak tanımladığımız inanç
turizminin yapılan organizasyonlarında hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin nasıl bir
etkileşim içerisinde olduğunu, bu sektördeki hizmet kalitesinin müşteriler tarafından beklenti
ve algı düzeyleri amaçlanmaktadır. Bu çalışmada SERVQUAL modelinde bulunan beş
boyutlu ölçek kullanılarak Kahramanmaraş’ta inanç turizm organizasyonlarından hizmet
alan vatandaşların yapılan hizmete yönelik algılanan hizmet kalitesinin ölçümlenmesi,
algılanan hizmet kalitesi bakımından demografik özelliklere göre farklılıkların
irdelenmesidir. Araştırma modelinin test edilebilmesi ve olası problemlerin saptanması
amacıyla SERVQUAL ölçeği boyutları demografik özelliklerle karşılaştırılmış, inanç turizm
organizasyonunda hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.
Araştırma amaçlarına uygun olarak, empati, heveslilik, güven, güvenirlilik ve fiziksel
özellikler olmak üzere beş boyutta algılanan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik 52’li likert
tipte toplam 26 soru oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu Kahramanmaraş ilinde
yaşayan vatandaşlardan oluşturulmuştur. Çalışmada inanç turizm organizasyonunun hizmet
kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek için 26 maddelik bir anket kullanılmış ve rastsal
örnekleme ile 1.096.610 nüfuslu Kahramanmaraş ili için % 5 örnekleme hatası payı ile 384
örnekleme ulaşılması amaçlanmıştır. Saha çalışması sonucunda toplam 440 gözleme
ulaşılmıştır. Bu bağlamda SERVQUAL modeli kullanılarak Kahramanmaraş ilinde bulunan
inanç turizm organizasyonunda hizmet kalitesi puanlaması, kalite boyutları arasındaki
ilişkiler, vatandaşların demografik özelliklerine göre hizmet kalitesi kıyaslamaları
yapılmıştır. Bu araştırmada toplanan verilerle demografik özellikler boyutlara göre
incelendiğinde, kadın ve erkek katılımcılar arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleşen inanç
turizm organizasyonlarında algılanan hizmet kalitesi ve bileşenleri bakımından fark
bulunmamaktadır. Demografik özelliklere göre tüm alt boyutlar ve ölçek oranı 0,05’den
büyük çıkmakta olup; empati, fiziksel özellik, güvenirlilik, heveslilik ve güven alt boyutu
algılanan hizmet kalitesi ölçeği bakımından kadın ve erkek katılımcılar arasında %95
düzeyinde aynı oran çıkmakta ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulgulanmamaktadır.
Alt boyut ve ölçek ortalamalarına bakıldığında ise en yüksek ortalama empati altboyutu
(3.2727), en düşük ise fiziksel özellikler (2,9914) altboyutudur. Diğer altboyut ortalamalarına
bakıldığında ise güvenirlilik 3,2644, güven 3,1005, heveslilik ise 3,0933 olarak
bulunmaktadır. İnanç turizmi algılanana hizmet kalitesi ölçeği ortalaması ise 3,144’dür.
Kahramanmaraş’a inanç turizmi algılanan hizmet kalitesinin ortalama değer olan 2,5 in
üzerinde olması da katılımcılara göre iyi durumda olduğunu göstermektedir. Farklılık
analizlerinde empati, fiziksel özellik, güven, güvenirlilik ve heveslilik altboyutları
bakımından bir fark bulgulanamamıştır. Altboyutlarla ve ölçek ortalamaları demografik
özelliklerle karşılaştırıldığında empati, güven, güvenirlilik ve heveslilik boyutunun yüksek
çıkması bölgede yaşayan insanların yardımsever, hoşgörü, güvenli konaklama ve ulaşım,
hizmet konusundaki heveslilik, isteklilik, güvenli ve bilgilendirici olması, esnaf ve halkın
dürüstlüğü, sektör çalışanlarının turistlerde oluşan güven duygusunun ön planda olduğunu,
ortalama değerin üstünde olmasına rağmen fiziksel özellikler altboyutunun düşük seviyede
çıkması ise modern konaklama tesislerinin azlığını, ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğunu,
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turizm kaynaklarının ve ziyaret edilecek yerlerin yeterli sayıda olmadığını, turistik yerlerin
korunamadığını ve hizmeti sunan sektörün yeterli donanıma sahip olmadığını
göstermektedir. *Bu çalışma, Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA danışmanlığında, Sebiha
ÖZKARS tarafından hazırlanan “İnanç Turizmi Organizasyonlarında Hizmet Kalitesini
Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği" isimli Yüksek Lisans Tezinden uyarlanmıştır
** Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadî İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep, Türkiye ***
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Gaziantep,
Türkiye
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Abstract
The most important impact that show role in the activities and achievement of service
businesses is service always be quality and it is presented in the best. The success indicator
of an operator is not the success of the service functions but the level of expectations of the
customer from the services provided by the functions performed. In this context is aimed of
that, we can see how the factors affecting the quality of service in the organization of faith
tourism, which we define as one of the tourism and alternative tourism varieties, expectations
and perception levels of service quality in this sector. In this study, the measurement of the
perceived service quality of the service performed by the faith tourism organizations in
Kahramanmaras using SERVQUAL five dimensional scale is to investigate the differences
according to the demographic characteristics in terms of perceived service quality. It is
formed that a total of 26 questions of 52 likert types were developed to measure the perceived
service quality in five dimensions as empathy, enthusiasm, trust, reliability and physical
characteristics in accordance with research purposes. It has been aimed that in the reseach a
26-item questionnaire was used to determine the factors affecting the quality of service of
faith tourism organization and 384 sampling with Kahramanmaraş province with a
population of 1.096.610 with 5% sampling error share. It has been reached a total of 440
observations were obtained as a result of field work. It has been made of with using the
SERVEQUAL model in this context, rating of service quality, relations between quality
dimensions, service quality comparisons according to demographic characteristics of citizens
in the faith tourism organizations of in the Kahramanmaraş. In this study there is no
difference in perceived service quality and components between male and female participants
in the faith torusim organizations belief that in Kahramanmaraş, when collected
demographics are analyzed according to dimensions. According to demographic
characteristics, all sub-dimensions and scale ratios are larger than 0.05; empathy, physical
trait, reliability, enthusiasm and trust subscale were found the same rate at 95% between male
and female participants so it has been no founded statistically significant difference. When
the subscale and scale mean are examined the lowest average empathy subscale (3.2727) and
the lowest physical characteristics subscale (2.9914). When the other subscale averages are
examined, the reliability is 3,2644, the confidence is 3,1005 and the enthusiasm is 3,0933.
Faith tourism is perceived as a service quality scale average of 3,144. According to the
participants it is show that good condition to faith tourism have a perceived quality of service
above the average value of more than 2.5 in the Kahramanmaraş. There has been no
differences finding that in the analysis of differences with regard to the subscales of empathy,
physical characteristics, trust, reliability and enthusiasm. As a result of this study, it shows
that the living of people in the region helpful, tolerant, secure accommodation and transport,
on service responsiveness, willingness, to be safe and informative, craftsmen and public
honesty, industry employees and tourists is at the forefront of confidence that occur however
high dimension of empathy, trust, reliability and enthusiasm when comparing subscales and
scale averages to demographics although the physical characteristics are lower than average
thus it shows that the lower level of the physical properties indicates that the lack of modern
accommodation facilities, the limited accessibility of the facilities, the lack of sufficient
tourism resources and places to visit, lack of tourism places and the sector that provides
services do not have adequate equipment.
Keywords: Tourism, faith tourism, service quality, servqual
JEL Codes: M14, A13, Z32
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Özet
İletişim sorunlarının yaşanması öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki ilişkileri
olumsuz etkiler. Bu araştırmanın temel amacı, Afşin Meslek Yüksekokullarında görev yapan
öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi engelleyen unsurları tespit etmek,
öğretim elemanları açısından iletişimin nasıl algılandığını ve öğrenciler açısından iletişimin
nasıl algılandığını yani karşılıklı olarak her iki tarafında iletişimde yaşadığı sorunlar ortaya
koyulmaktadır. Bu çalışma da niteliksel bir araştırma ile öğretim elemanları ve öğrencilerin
kişiler arası iletişim sorunları hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Bu çalışmamızda,
yöntem olarak kütüphane araştırmasına dayanmakta olup yönteme ek olarak kitap, makale,
dergi, internet ve örnek tezler de incelenmiştir. Çalışmada sınıflama, sıralama, sınama, sıra
düzeninde tümden gelim yöntemi uygulanacaktır. Ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilere
anket çalışması uygulanacak ve elde edilen veriler SPSS programı üzerinden girilerek veriler
analiz edilmiştir. Çalışmada konuyla alakalı literatür çalışması yapılmış ve alan araştırması
yapmak içinde veri toplama aracı olan anket yöntemi seçilmiştir. Anketler ile toplanan veriler
SPSS programına girişleri ve gerekleri analizleri yapılarak ortaya çıkan bulgular
yorumlanmıştır. Hazırlanan ve öğrencilere uygulanacak olan anketimiz 2 bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler yer alırken ikinci bölümde ise iletişimin
doyumunu ölçen iletişim ölçeği yer almaktadır. Anketin tamamının demografik bölümünde
6 ve iletişim bölümünde ise 20 olmak üzere toplamda 26 sorudan oluşmaktadır. Öncelikle
anketler güvenirlik analizlerinde geçmiş olup Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı tespit
edilmiş ve daha sonra SPSS istatistik programı üzerinden değerlendirilmiştir. Katılımcıların
tamamı büro yönetimi bölümünde öğrenim görmektedir. Araştırmada demografik bulgulara
bakıldığında öğrencilerin %26,5’i 1. Sınıfta öğrenim görürken, %71,4’ü 2. Sınıfta öğrenim
görmektedir. Bunun %40,8’ini erkek oluştururken, %55,1’i bayandır. Ankete katılanların yaş
ortalamaları ise öğrenci işlerinden alınan bilgiler doğrultusunda 24 çıkması cevapların
güvenilir nitelikte olduğunu kanıtlamaktadır. Katılımcıların ailelerinin ekonomik düzeyleri
çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve cevapsız olarak sınıflandırıldığında ise bir kişi
cevapsız kalırken çoğunluk orta cevabını vermekte ve bunun neye dayanarak söylendiği de
ayrıca tartışılır bir konu olarak üzerinde durulacağı düşünülmektedir. Katılımcıların anne ve
babalarının eğitim düzeylerine bakılmış %50’nin üzerinde ilkokul mezunu olarak saptanmış
ve ailenin eğitim düzeyi çocukların iletişim üzerinde etkisi tartışmaya açık bir konu olarak
Crostabb analizi ile incelenecektir. Öğrencilerin iletişim becerilerine ilişkin bulgulara
bakıldığında ise bazı önermelere karşılık olarak verilen cevaplarda öğretim görevlilerinin ses
tonlarının iletişimi olumsuz yönde etkilemediğini, diğer taraftan öğretim görevlilerinin
iletişime açık olduğunu, öğrencilerin öğretim elemanlarının mutluluğunu anlayabilmelerini,
öğrencilerin öğretim elemanlarına güven sağlamasını ve ikili diyaloglarda konular arasındaki
geçişlerin iyi yapılması öğrencilerinin algılarının kapanmaması için önem arz ettiği
vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmada öğretim elemanları ve öğrencilerin etkili iletişimin
etkin ve sistemli kurulması, öğretim elemanlarının biçimsel iletişimin iyi olması ve
öğrencilerin öğretim elemanları ile iletişimlerinde kendilerini ifade edebildikleri
görülmüştür. Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimin ve öğretim elemanları ile öğrencilerin
kendi aralarındaki iletişiminin de iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KSÜ, Afşin, Öğretim Elemanı, Öğrenci, İletişim
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Abstract
Living the communication problems negatively affects relations between instructors and
students. The main purpose of the research, Afşin Vocational School Faculty who work in
the elemnets and to identify communication barriers elements among students, faculty
communicate how they perceived in terms of how how the communicate in terms of
perceived and students are put forward issues where both sides. In this study, it was aimed to
obtain information about the communication problems between the instructors and the
students. It has been examined in this study, the method is based on library research at in
addition to the methodology, books, articles, magazines, internet and sample theses are also
examined. It will be implemented classification, sorting, testing, deduction method in
sequence in this study. Also it will be implemented questionnaire work to instructors and
students and it has been analysis by entering data over the SPSS Programme. It has been
made work of related literature on the subject and it has been choose survey method which
is data collection tool for to do field research in this study. It has been reviewed data by
analyzing the inputs and the resulting over the SPSS programme. Our prepared questionnaire
which will be applied to the students consists of 2 parts. While the demographic features are
included in the first part, the communication scale which measures the satisfaction of the
communication is included in the second part. The questionnaire consists of 26 questions in
total, 6 in the demographic section and 20 in the communication section. First of all, the
surveys are passed in their reliability analysis and is determined the Cronbach's Alpha
reliability coefficient and then it has been evaluated by the SPSS statistical program.
Participants are all studying in the office management department. When the looking
demographic findings in the research while 26.5% of the students are studying at the first
level, 71.4% are studying at the second level. While of this 40.8% are male, 55.1% are female.
It proves to be reliable of the response the average age of the respondents is 24 in the direction
of information received from student affairs. Economic levels of participants' families are
classified too low, low, medium, high, very high and unanswered and while the one person
unanswered majority give the middle answer also it is considered discussed as a controversial
subject. It is seen that the level of education of participant's parents is more than 50% of
primary school graduates and it will be examined by Crosstab analysis as a clear issue to
discuss about affect of the educational level of the family. When the findings related to the
communication skills of the students are examined, it can be said that the voices of the
instructors do not affect communication in a negative way in response to some of the
suggestions and that the communication of the instructors is open to the other, that the
students can understand the happiness of the instructors, it is emphasized that the perceptions
are important for not closing. The work done by academic staff and the students communicate
effectively in an effective and systematic establishment of formal communicationis good
communication with the teaching staff and lecturers, students were found to express
themselves. Teacher- student communication between faculty and students with the
communication between them has also concluded that good. But better results will be useful
in the practice are considered in this study in order to obtain several school.
Keywords: KSÜ, Afşin, Öğretim Elemanı, Öğrenci, İletişim
JEL Codes: I21, M14, I29
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Özet
Gelişmekte olan pek çok ülkenin ekonomik ve mali durumları incelendiğinde, kronik, sürekli
ve neredeyse kalıcı hale gelen bütçe açıklarının olduğu görülmektedir. Bütçe açıkları; kamu
gelirleri ile kamu giderleri arasındaki dengesizlik durumunu ifade etmekte olup, kamu
giderlerinin kamu gelirlerini aştığı durumda ortaya çıkmaktadır. Bütçe açıklarının birçok
belirleyicisi bulunmaktadır. Bunların önemli bir bölümü ekonomik (büyüme, enflasyon, faiz,
finansal serbestlik vd. gibi) ve mali (borçlanma, vergisel indirimler, teşvikler, istisna ve
muafiyetler, aflar vd. gibi) faktörlerden oluşmaktadır. Bütçe açıkları üzerinde, siyasal ve
sosyal (politik rejim tipi, yönetim şekli, ülkenin gelişmişlik durumu, sosyal yapısı ve
öncelikleri vd. gibi) faktörlerin de belirleyici olduğu görülmektedir. Literatürde, her bir
belirleyicinin bütçe açıkları üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, her bir
faktörün bütçe açıkları ile doğrudan veya dolaylı, pozitif veya negatif etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Kısacası, bütçe açıkları başta sadece makroekonomik bir olgu
olarak görülse de, 1980’lerde politik iktisadın da yükselişe geçmesiyle birlikte, politik
faktörlerin de bütçe açıkları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle kamu maliyesi
yazınında ekonomik ve politik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi pek çok çalışmaya
konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, OECD’ye üye olan ülkelerde politik, kurumsal ve
ekonomik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda, 34
OECD ülkesinin 1995-2016 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi
yardımıyla ampirik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada panel veri yönteminden
yararlanılmasının nedeni, zaman serisi ve yatay kesit verilerinin bir arada kullanılmasına
imkan sağlaması, hem dönemlere hem de birimlere ilişkin daha fazla bilgi kullanımı
sağlamasıdır. Ele alınan dönemin kısıtlı olması ise, politik faktörlere ilişkin değişkenlerin
1995’ten başlamasıdır. Çalışmada, bağımlı değişken olarak bütçe açığı, bağımsız değişkenler
olarak ise; kişi başına düşen GSYİH, ticari açıklık, enflasyon oranı, demokrasi düzeyi, kamu
borcu, politik istikrar, hukuk sisteminin etkinliği, kamusal regülasyonlar gibi politik,
ekonomik ve kurumsal değişkenler kullanılmıştır. Bütçe açığı verisi OECD veri tabanından;
kişi başı GSYİH, ticari açıklık, enflasyon oranı verileri Dünya Bankası veri tabanından;
politik istikrar, hukuk sisteminin etkinliği, kamusal regülasyonlar Worldwide Governance
Indicators veri setinden, demokrasi düzeyi verisi ise Marshall and Jaegger’s Polity’s 4 veri
setinden elde edilmiştir. Elde edilen ampirik analiz sonuçlarına göre, bütçe açıkları üzerinde
politik ve kurumsal faktörlerin de ekonomik faktörler kadar etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Ekonomik ve Politik Faktörler, Panel Veri
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Abstract
When economic and financial conditions of many emerging economies are examined, it
appears that there are budget deficits that become chronic, permanent and almost permanent.
Budget deficits; refers to the imbalance between public revenues and public expenditures and
arises when public expenditures exceed public revenues. There are many determinants of
budget deficits. A significant part of them consist of factors such as economic (growth,
inflation, interest, financial freedom etc.) and financial (borrowing, tax deductions,
incentives, exceptions and exemptions, amnesties etc.). On budget deficits, it is also seen that
factors such as political and social (political regime type, management style, development
status of the country, social structure and priorities etc.) are also determinants. In the
literature, the impact of each determinant on budget deficits is discussed. In the studies done,
each factor is directly or indirectly affected by budget deficits as a positive or negative effect.
In short, while budget deficits are seen primarily as a macroeconomic phenomenon, political
factors have also been seen to have an impact on budget deficits, as well as political economic
upheavals in the 1980s. For this reason, the impact of economic and political factors on
budget deficits in public finance literature has been the subject of many studies. The aim of
this study is to investigate the impact of political, institutional and economic factors on
budget deficits in OECD member countries. In this direction, an empirical study was
conducted with the help of panel data analysis using annual data of 34 OECD countries
between 1995-2016. The reason for the use of panel data method in the study is that it allows
the use of time series and horizontal section data in combination so that more information on
both periods and units can be used. The restricted period is the beginning of the variables
related to political factors from 1995. In study, budget deficit as dependent variable and as
independent variables; political, economic and institutional variables such as per capita GDP,
commercial openness, inflation rate, level of democracy, public debt, political stability,
efficiency of the legal system, and public regulations. The budget deficit data is obtained
from the OECD database; per capita GDP, trade openness, inflation rate data is obtained from
the World Bank database; political stability, effectiveness of the legal system, public
regulations from the Worldwide Governance Indicators dataset, and that democracy level
data from Marshall and Jaegger's Polity's 4 data sets. According to the results of empirical
analysis, political and institutional factors on budget deficits are found to be as effective as
economic factors.
Keywords: Bütçe Açığı, Ekonomik ve Politik Faktörler, Panel Veri
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Özet
Doğrudan yabancı yatırımlar, genel olarak küresel ekonomik entegrasyonun temel bir itici
gücü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin,
ekonomik getiriler, finansal güç, istihdam yaratma, üretim bilgisi sağlama ve teknolojik
yenilikler açısından, doğrudan yabancı yatırımlara daha çok ağırlık verdiği görülmektedir.
Ancak son dönemlerde yaşanan Merkantilizm anlayışına dayalı yeni yaklaşımlar doğrudan
yabancı yatırımların ülke ekonomilerindeki katkılarının reel gerçekliğini ve uzun vadede
ülkenin kendi iç dinamiklerini kullanması noktasındaki etkilerin ne yönde olduğunu
belirleme ihtiyacı doğurmuştur. Türkiye’de 2007 yılında rekor (22 milyar ABD doları)
seviyesine ulaşan doğrudan yabancı yatırımların, 2017 yılında 10,8 milyar ABD dolarına
gerilediği görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlarda görülen bu gerilemeye rağmen,
2017 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımları son 8 yılın en yüksek seviyesinde
gerçekleşmiştir. Aynı dönem içerisinde (2007–2017) Türkiye ekonomisi yıllık ortalama
yüzde 4 seviyelerinde büyüyerek, toplamda yüzde 43,1 oranında büyüme göstermiştir.
Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye, işsizlik ve enflasyon oranlarının
azalmasına katkı sağlaması beklenirken bunun yanında teknolojik gelişmelerin ve üretim
bilgisinin de artması beklenir. Tüm bu süreçlerin sonunda ülke ekonomisinin kendi kendine
yeter bir düzeye gelmesi temel hedeftir. Bu hedefe ulaşılmasında doğrudan yabancı
yatırımların ülke ekonomisine sağladığı teknoloji transferleri ile paylaştığı know-how süreci
büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin küresel rekabet endeksine bakıldığında, 2012–2017
yılları arasında 43. sıradan 53. sıraya gerilediği görülmektedir. ‘Yenilik’ (inovasyon),
‘teknolojik hazırlık’ ve ‘iş dünyasının yetkinliği’ başta olmak üzere endekse dayanak teşkil
eden önemli bileşenlerdeki gerileme daha da fazladır. Bu durum, Türkiye’deki doğrudan
yabancı yatırımların ülke ekonomisine sağladığı katkıların yeniden sorgulanması ihtiyacını
doğurmuştur. Bu nedenle, çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlarınTürkiye’nin ekonomik
büyümesi, ihracat ve ithalatta teknoloji yoğun ürünlerin payı ile geleneksel beklentiler içinde
yer alan işgücü ve enflasyon oranlarının iyileşmesindeki etkisini belirlemek amacıyla 2007
– 2017yılları arasındaki çeyrek dönemleri kapsayan veriler kullanılarak, nedensellik
ilişkisinin, Granger ve Asimetriknedensellik analiz yöntemleri ile test edilmesi ve elde edilen
bulguların
literatürdeki
diğer
çalışmalarla
karşılaştırılarak
değerlendirilmesi
planlanmaktadır.
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Abstract
Foreign direct investment is generally regarded as a driving force for global economic
integration. In this context, developing countries such as Turkey, economic returns, financial
strength, job creation, in terms of production and technological innovations to provide
information, it appears that give more weight to foreign direct investment. However, recent
approaches based on mercantilism, which have been lived in recent years, have necessitated
the determination of the real reality of the contributions of direct foreign investments to the
country's economy and the effects of the long-term use of the country's own internal
dynamics. Turkey, which reached record levels in 2007(22 billion US dollars), foreign direct
investment, which in 2017 declined to $ 10.8 billion. Despite this decline seen in foreign
direct investments, foreign investors' real estate investments in 2017 were at the highest level
in the last 8 years. During the same period (2007-2017) in Turkey's economy grew by an
annual average of 4 percent, it showed a growth of 43.1 percent in total. It is expected that
foreign direct investments will contribute to economic growth, decrease in unemployment
and inflation rates, while technological developments and production knowledge are
expected to increase. At the end of all these processes, the main objective of the country's
economy is to reach a self sufficient level. n achieving this goal, the know-how process that
foreign direct investments provide to the country's economy and which they share through
technology transfers is of great importance. When we look at Turkey's global competitiveness
index, between the years 2012-2017 decreased by 43 ordinary 53rd place. The decline in key
components that constitute the indispensable basis, especially in the areas of 'innovation',
'technological preparation' and 'competence of the business world' is even greater. In this
case, foreign direct investment in Turkey has resulted in the need to re-questioned the
contribution it makes to the national economy. Therefore, foreign direct investment in the
study, Turkey's economic growth, share of technology-intensive products in export and
import, in order to determine its effect on the recovery of traditional expectations within the
workforce and inflation rates, using data covering a quarter between 2000-2017 years, of
causality, Granger and asymmetric causality analysis methods and to compare the findings
with other studies in the literature.
Keywords: Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik büyüme, Asimetrik nedensellik
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı endüstri 4.0 ve imalat sanayi katma değeri arasındaki ilişkiyi
analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda gelişmekte olan on dört ülkenin 2005-2014 yılları
arası verisi Panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag – Otoregresif Gecikmeleri
Dağıtılmış Model) yöntemi ile incelenmiştir. 4. Endüstri Devrimi olarak da bilinen Endüstri
4.0 ilk olarak 2011 yılında Almanya’da adını duyurmuştur. Endüstri 4.0, üretimde insan
gücüne ihtiyaç duymayan tam makineleşme veya robotlaşma olarak adlandırılmaktadır.
Endüstri 4.0’ın temel bir bileşeni olan Araştırma ve Geliştirme, ülkeler için giderek daha
fazla önem kazanmıştır. Buna paralel olarak günümüzde rekabet üstünlüğünü korumak
isteyen ülkelerin endüstrilerinde, araştırma & geliştirmenin yarattığı teknolojinin bir çıktısı
olarak robotlaşma oranı giderek artmıştır. Bu oranın 2020 yılında günümüz oranlarından çok
daha fazla olması öngörülmektedir. Gelişmiş birçok OECD üye ülkesinin, Endüstri 4.0
kapsamında araştırma ve geliştirmedeki artışların ekonomilerine sağlayacağı fırsatları
değerlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca, OECD üye ülkelerine bakıldığında Araştırma ve
Geliştirme Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki oranı gelişmiş ülkelerde oldukça
fazla iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran hala yeteri kadar yüksek değildir. Bunun
yanısıra, araştırma ve geliştirmenin yoğun olduğu yüksek teknolojili ürünler, ülkelerin
sanayisi hakkında etkili bilgi vermektedir. Bu sebeple bu çalışmada Gayri Safi Milli
Hasılaları benzer ve gelişmekte olan on dört ülke seçilmiştir. On dört ülkenin on yıllık verisi
ile yapılan analizlerde imalat sanayi yüksek teknoloji ürün ihracatı temel açıklayıcı değişken
olarak kullanılmıştır. Analizlerde imalat sanayi katma değeri bağımlı değişken ve AR&GE
harcamalarının bir göstergesi olan imalat sanayi yüksek teknoloji ürün ihracatı temel
açıklayıcı değişken olmakla birlikte; doğrudan yabancı yatırımlar, istihdam ve ücretler
kontrol değişkenler olarak kullanılmıştır. Değişkenler arası yatay kesit bağımlılığı ve
heterojenlik tespit edildiği için ikinci jenerasyon birim kök testi Yatay Kesitli Geliştirilmiş
IPS (CIPS) ve ikinci jenerasyon Panel ARDL tahminleyicileri olan Ortalama Grup Etkileri
(CCEMG) ve Ortalama Grup (AMG) kullanılmıştır. Bulgular sonucunda, seçilen on dört
ülkede 2005-2014 yılları arası imalat sanayi yüksek teknoloji ürün ihracatının imalat sanayi
katma değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Katma Değer, Endüstriyel Performans, Panel ARDL
JEL Sınflama Kodları: L60, O14, C33
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Abstract
Main objective of this paper is to demonstrate the relationship between industry 4.0 and
manufacturing industry’s value added for 14 developing countries spanning the period from
2005 to 2014. Industry 4.0, also known as the Fourth Industrial Revolution, firstly revealed
in Germany in 2011. Industry 4.0 is assumed as complete mechanization or robotization
which does not necessarily require human source in production. In this regard, the
robotization rate has increased steadily, as a result of technological developments, in
countries that want to preserve their competitive advantages. It is predicted that the
robotization rate in industry will be much higher in 2020. Many developed OECD countries
tend to place importance on research and development in order to utilizing the opportunities
which will provided by Industry 4.0. In OECD members, the share of Research and
Development Expenditure in the Gross Domestic Product is much higher in developed
countries while this rate is still insufficient in developing countries. Besides, research and
development intensive products, which are called as high-tech products, provide to inform
about countries' industry. For this reason, in this study, data of fourteen developing countries
with similar Gross Domestic Products were used in analyses. The annual data of
manufacturing value added as dependent variable, manufacturing high technology exports as
a proxy for research and development expenditure, foreign direct investments, employment
and wages & salaries are used in analyses. Panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag) is
employed by manufacturing value added as dependent variable, manufacturing high
technology exports as main explanatory variable and the rest of variables as control variables
for balanced panel data set. Since data set consists cross-sectional dependence and
heterogeneity, second generation unit root test Cross-sectional Augmented IPS (CIPS) and
second generation estimators for panel ARDL which are the common correlated effects mean
group (CCEMG) and the augmented mean group (AMG) were utilized in analyses of data.
Results clarified that high technology exports have a statistically significant impact on value
added for selected countries in the period of 2005-2014.
Keywords: Endüstri 4.0, Katma Değer, Endüstriyel Performans, Panel ARDL
JEL Codes: L60, O14, C33
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Rise of ‘the Informals’: Any Chance for MIKTA in Changing
World Order?
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Abstract
Liberal hegemonic world order established after WWII had one of serious blows with the
emergence of global economic crisis since 2008. Most of the thinkers agree that we are
witnessing a transition period from American led world order to a ‘Multiplex World’, in
Acharya’s terms, emphasizing an order in which power and leadership are increasingly
dispersed. In this changing context of international order the struggle between established
powers and emerging powers within regions and global institutions revolves around making
their voices to be heard. Informal groupings such as G-20 and BRICS became platforms of
emerging powers to increase their voices about global governance of many issues and hence
to be accepted important actors in this new multiplex world. MIKTA, as a group of emerging
powers comprised of Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia, emerged in
2013 as a new informal grouping of middle powers in this context. The paper will basically
search for answers to these questions: What are the reasons bringing MIKTA countries
together? What are the potential roles of MIKTA to play in changing world order compared
to other informal groupings of emerging powers? It will discuss that MIKTA has limited role
to play in global governance with a qualitative analysis.
Keywords: Crisis of the Liberal Order, G-20, BRICS, MIKTA
JEL Codes: F5, G01
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Liberalleşme Politikaları Çerçevesinde 2000 Sonrası
Dönemde Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları
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1
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Özet
Liberalizasyon, 20yy sonunda ortaya çıkan küreselleşme olgusunun bir ideolojisidir. Bu olgu
ile beraber tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir ekonomik düzen
anlayışı benimsenmiştir ve bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yeni ekonomik
düzen: ekonomik ve finansal serbestleştirme, deregülasyon, özelleştirme, serbest ticaret,
kamu harcamalarının düşürülmesi ve ekonomide kamu kesimi ağırlığının azaltılması, özel
kesimin önünün açılması, gibi görüşleri kapsamaktadır. Nitekim devletin ekonomik alanda
düzenleme ve kontrollerinin azaltılmasına dayanan özelleştirme kavramı liberal felsefeye
dayanmaktadır. Özelleştirme mantığı iki temel hedefe hizmet eder. Bunlardan ilki, kamu
kesiminin elinde zarar eden ya da yeterince kâr edemeyen şirketleri özel kesime devrederek
bunların kârlı ve verimli çalışmasının sağlanmasıdır. Diğer bir hedefi ise Özelleştirmeden
elde edilecek gelirlerle kamu kesimi finansman açıklarının azaltılmasını sağlamaktır. Fakat
özelleştirmenin temel hedefi hiçbir zaman sadece gelir elde etmek olarak görülmemelidir.
Özelleştirme ekonomik boyutunun yanında sosyal boyutu da olan önemli bir olgudur. Bu
çalışmada ilk olarak liberal iktisadi doktrin çerçevesinde devletin ekonomideki yeri ele
alınacaktır. Daha sonra ise özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya konulacak, 2000
sonrası dönemde Türkiye’de yapılan özelleştirme uygulamalarına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Özelleştirme Uygulamaları
JEL Sınflama Kodları: P10, P19
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Turkey Privatization Applications
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Abstract
Liberalization is an ideology of the phenomenon of globalization that emerged at the end of
the 20th century. With this phenomenon in Turkey, as in all countries of the world, it adopted
a new economic order approach and in this direction, various regulations were made. The
new economic order includes: economic and financial liberalization, deregulation,
privatization, free trade, reducing public expenditure and reducing public sector weight in
the economy, opening the private sector. Indeed, the notion of privatization, based on the
reduction of the state's economic regulation and control, is based on liberal philosophy. The
first of these is ensuring that profitable and productive works by transferring the private sector
to the loss-making companies in the hands of the public sector. Another goal is to reduce
public sector financing deficits with privatization revenues. But the main objective of
privatization should never be seen as just to get revenues. The privatization is an important
factor that has a social dimension besides the economic dimension. In this work, firstly, the
position of the state in the economy will be dealt with in the framework of liberal economic
doctrine. Then, the definition and reasons of privatization will be revealed, in the period after
2000 will be mentioned privatization process carried out in Turkey
Keywords: Liberalizm, Özelleştirme Uygulamaları
JEL Codes: P10, P19
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Özet
Geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde farklı dönemlerde orta vadeli programlar
ve kalkınma planları hazırlanmıştır. Bu planların bir kısmında kısmi olarak başarı
sağlanırken, büyük bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Son seksen yıllık Türkiye
tarihinde farklı projelerle ekonomik kalkınma hedefine ivme kazandırılmak istenmiştir. Bu
süre içerisinde yerli uçak, yerli otomobil, yerli motor ve benzeri girişimlerle ekonomik
kalkınmanın önü açılmak istenmiş, ancak farklı nedenlerle bu girişimler başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Son dönemde ekonomik kalkınma hedefinde yeniden yerli ve milli üretime
yönelme olmuş, buna bağlı olarak, farklı alanlarda projeler başlatılmıştır. Yerli otomobil
üretimi bu projelerden biridir. Dünya piyasalarında belirli bir doygunluk seviyesine gelen
otomotiv sektöründe, rekabet edilebilir bir fiyat düzeyinde, gerekli tüm yenilikçi donanımları
barındıran bir otomobil üretimin yapılması planlanmaktadır. Amerika, Avrupa ve gelişmiş
ya da gelişmekte olan birçok Asya ülkesi, kendi otomobil üretimini gerçekleştirmekte ve
ürettiği bu otomobilleri birçok dünya ülkesine pazarlayabilmektedir. Doksana yakın araba
markasından yarısına yakını Türkiye pazarında kendine yer bulmuştur. Özellikle Avrupa,
Amerika, Japonya ve Kore menşeili markaların Türkiye otomotiv sektöründen aldığı pay
oldukça yüksektir. Orta düzeyli teknoloji ile üretimi sağlanacak olan otomobil ile hem dışa
bağımlılığın önü kesilmek istenmekte hem de elde edilecek teknolojik düzey ile kalkınma
hamlesinde teknoloji yoğun üretimin artırılması hedeflenmektedir. Ancak üretilmesi
planlanan yerli otomobilin kalkınma hedefinde istenen başarıyı sağlaması ve uluslararası
rekabet koşullarından zarar görmemesi için, üretimde ihtiyaç duyulan alt yapının dikkatle
planlanması gerekmektedir. Yerli otomobilin fiyat ve teknolojik yenilikler açısından rekabet
gücü elde etmesi ve beklenen katma değeri yaratması için üretiminde kullanılan girdilerin ne
şekilde tedarik edileceği, tedarik süreci ve tedarik süresi büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’de, sanayi sektörü üretiminde çoğunlukla düşük teknoloji gerektiren ürünler
üretilmektedir. Bu durumda yerli otomobil üretiminde gereken teknolojik alt yapının
sağlanmasında zorluk yaşanması muhtemeldir. Bu çalışmada, otomobil üretiminin
maliyetinde önemli bir yere sahip olan girdi bileşenlerinin temininde ve üretiminde
Türkiye’nin mevcut durumu ele alınarak, otomobil üretiminde istenen başarının elde edilmesi
için hangi sektörlerin desteklenmesi gerektiği tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerli Otomobil Projesi, Ekonomik Kalkınma
JEL Sınflama Kodları: E0, O0, O4
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Abstract
Medium-term programs and development plans have been prepared in different periods from
the past to the present day. While some of these plans have been partially successful, a great
deal has failed. On the last eighty years, Turkey has requested to accelerating economic
development projects with different goals. During this period, local airplanes, domestic
automobiles, domestic engines and similar initiatives were sought to open the way for
economic development, but these initiatives failed for different reasons. In recent years, there
has been a reorientation of domestic and national production in the aim of economic
development, and accordingly, projects have been started in different fields. Domestic car
production is one of these projects. In the automotive sector, which has reached a certain
saturation level in the world market, it is planned to produce a car with all necessary
innovative equipment at a competitive price level. The Americas, Europe and many Asian
countries are able to manufacture their own automobiles and market these automobiles to
many world countries. Nearly half of the brand car close to the nineties, has found its place
in Turkey market. Especially in Europe, America, Japan and Korea share in the origin of the
brand from the automotive sector in Turkey is very high. With the automobile which will be
produced with the medium level technology, it is aimed to cut both the external dependency
and to increase the technology intensive production with the technological level to be
achieved. However, it is necessary to carefully plan the sub-structure needed for production
so that the domestic automobile planned to be produced will achieve the desired performance
in the development target and not be harmed by international competition conditions. In order
for the domestic automobile to gain competitive power in terms of price and technological
innovations and to create the expected added value, how to supply the inputs used in
production, procurement process and duration of supply are very important. In Turkey, the
industrial sector is mostly manufactured products that require low technology. In this case, it
may be difficult to provide the necessary technological infrastructure for domestic
automobile production. In this study, the provision of the input component has an important
place in the cost of car production and by considering Turkey's current status in the
production, the promotion of which sectors to achieve the success required in automobile
production will be determined as needed.
Keywords: Yerli Otomobil Projesi, Ekonomik Kalkınma
JEL Codes: E0, O0, O4
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Özet
Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyüme için kaynakların daha etkin kullanımı giderek
önem kazanmaktadır. Kaynak kullanımdaki etkinliği sağlamak için stratejik planlamaya
dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi ortaya çıkarılmıştır. Anglosakson yaklaşımıyla
oluşturulan Performans esaslı bütçeleme sistemi, ülkemizde 2006 yılından itibaren fiilen
uygulanmaya alınmıştır. Aradan geçen süre zarfında uygulamanın ortaya çıkardığı sonuçlar
ve ülkemizde gelinen durum bu çalışmada değerlendirilmiş, sorunlara yönelik çözüm
önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe, Stratejik Planlama
JEL Sınflama Kodları: H11, H61, H83
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Abstract
Today, more effective use of resources is becoming increasingly important for sustainable
economic growth. A performance-based budgeting system based on strategic planning has
been developed to provide efficiency in resource use. The performance-based budgeting
system created by the Anglo-Saxon approach has actually been implemented in our country
since 2006. The results of the implementation and the situation in our country have been
evaluated during this period and solutions for the problems have been presented.
Keywords: Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe, Stratejik Planlama
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Özet
Organizasyondaki Yönetici Mevkilere İsim Vermenin Temeli Bir organizasyondaki yönetici
pozisyonu, belirli işlerin toplandığı bir iş merkezi gibidir. Bu pozisyona atanan kişi,
tanımlanmış bulunan bu işleri yapmaktan sorumludur. Dolayısıyla her pozisyonun bir
fonksiyonu (yapacağı işler) vardır. Bu nedenle o pozisyona verilecek ünvan, o pozisyonun
fonksiyonunu da göstermelidir. Askeri organizasyon mensubu olan her kişi bir "rütbe" taşır.
Bu rütbe o kişinin statüsünü, prestijini ve diğer kişilere olan karşılaştırmalı yerini ifade eder.
Rütbe ile fonksiyon birbirinden ayrılmıştır. Unvan (Title) Nedir? Bu konuda, ülkemizde
Devrim Yasaları arasında sayılan 26.11.1934 tarih ve 2590 sayılı "Efendi, Bey, Paşa gibi
lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun" ile "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Bey,
Efendi, Beyefendi, Hanımefendi, Hazretleri" gibi unvanların kullanılmasının yasaklanmış
olması bir örnektir. Ancak, toplumlar, kendi sosyal bünyeleri içinde kişiler arasındaki
farklılıkları ifade edecek unvanlardan vazgeçmemektedir. Güç ile İlgili Temel Kavramlar
Otorite: “Otorite; yasalara dayanan, meşru olan ve fiziksel zorlama olmaksızın kullanılan bir
güç kaynağıdır” Politik Davranış: Kişisel amaçlara ulaşmak için başkasının davranışlarını
etkileme süreçleridir. Etkileme: Genel anlamda bir kişinin gücünü kullanırken yararlandığı
süreçtir; Baskı: Bir kişinin belirli bir durumda bir başka kişi veya grup üzerinde sonuç alma
girişiminde bulunarak iletişimsel bir operasyon yapması” olarak tanımlamıştır. İktidar: Kişis
üzerinde fizik veya mekanik bir kaynağa dayalı sosyal etkiyi ifade etmektedir. İktidar servet,
fiziksel güç, siyasî güç gibi itaati sağlayacak araçlarla yürütülmektedir. 1. Pozisyona Dayalı
Maliyet ve Faydalar Maliyet kavramı en temel biçimde belirli bir amaca ulaşmak için
katlanılan fedakarlıkların parasal ifadesidir. Fayda kavramı ise en temel biçimde belirli bir
amaç için gerçekleştirildiğinde elde edilen getirilerin parasal ifadesidir. Maliyet ile bir
"külfet" fayda ile bir "nimet" kastedilmektedir. Maliyet fayda analizinden söz edebilmek için
külfet ile nimetlerin parasal olarak ölçülüyor olması gerekir. Parasal olmayan külfet ve
nimetler de olabilir. Çalışmanın ileriki aşamasında bu tanımlar üzerinde de durulacaktır. a)
Parasal Maliyet ve Faydalar Parasal maliyet ve faydalara ilişkin aşağıdaki örnek verilebilir.
Örneğin bir idareci (pozisyon sahibi) idarecilik görevini yaparken (bürokratik bir görev)
aşağıdaki maliyetlere katlanarak görevini sürdürebilir. Maliyetler: • İşyerinde görevini
sürdürürken ödediği yıllık yemek maliyeti • Görev gereği giymesi gereken giysi ayakkabı vb.
malzemenin yıllık maliyeti • Haberleşme için kullandığı özel telefon un yıllık maliyeti • İşe
gidiş geliş için ulaşımın yıllık maliyeti Faydalar: • İşgal ettiği pozisyon gereği kazandığı yıllık
ücret (maaş) toplamı • Pozisyon gereği verilmesi söz konusu olduğunda aldığı yıllık primler
• Pozisyon gereği münferiden ortağa çıkan bazı görevler (bilirkişilik, sınav komisyonu
üyeliği vb.) gereği elde edilen ücretler Anahtar kelimeler: Fayda Maliyet Analizi, İdari
pozisyonlar
Anahtar Kelimeler: Fayda Maliyet Analizi, İdari pozisyonlar
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1

304

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Cost Benefit Analysis of Managerial Positions
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Abstract
Managerial positions consist of plenty of crucial tasks. On 26th of November 1934 in Turkey,
some titles (such as Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Bey, Efendi, Beyefendi, Hanımefendi,
Hazretleri) were forbidden. Some business titles are classified as occupational and
managerial titles. Titles such as “Manager” and “Executive” are extensively used for
managerial positions. According to Mannheim, power is the social pressure which is applied
on a person to encourage a desired behaviour regardless of time and space. Some basic
concepts related to power are authority, political behaviour, influence, pressure and potency.
In this study, monetary and non-monetary analyses are performed for the cost and benefit
analysis of a conjectural managerial position.
Keywords: Fayda Maliyet Analizi, İdari pozisyonlar
JEL Codes: M41
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Amme Alacağının Cebren Tahsili
Hakan BAY1
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Türkiye
1
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Özet
Devlet ya da diğer kamu tüzelkişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında,
genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan
ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler kamu hizmeti olarak adlandırılır.
Bu hizmetlerin sürekliliği esastır. Durum böyle olmakla birlikte sunulan kamu hizmetlerinin
devam ettirilmesi hizmetlerin finansmanına da bağlıdır. Hizmetlerin finansmanı amme
alacaklarından sağlanır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre amme alacağı Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; vergi, resim, harç,
mahkeme masrafları, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar, gecikme zammı, faiz, zam,
pişmanlık zammı gibi asli alacaklar üzerinden hesaplanan fer’i alacaklar ve aynı idarelerin
akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesinden kaynaklanan alacaklar ile mahiyetleri ne olursa olsun özel kanunlarında bu
Kanuna göre tahsil edileceği belirtilen alacaklardan oluşur. Amme alacaklarına ilişkin yasal
düzenlemelerde bu alacakların ödeme süreleri belirtilmiştir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen
amme alacakları tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre
cebir, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise alacağın zorla, zor
kullanılarak tahsil edilmesini ifade eder. Amme alacağının cebren tahsili ise; amme borçlusu
tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi, amme
borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi veya
gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi şekillerinden birinin
uygulanması suretiyle olur. Bu çalışmada son yapılan değişiklikler de dikkate alınarak amme
alacağının cebri tahsil şekilleri, ortaya çıkan sorunlar ve sonuçları incelenmiştir. Amme
alacağının sınırları çizildikten sonra cebri tahsili usulleri ve özellik arz eden hususlar üzerinde
durulmuş, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amme Alacağı, Cebren Tahsil, Haciz, Ödeme Emri, Teminat ve Mal
Bildirimi.
JEL Sınflama Kodları: H20, H29, K34, K40.
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Abstract
Continuous and regular activities that are carried out and provided for the society by the State
or other public legal entities, or under their supervision in order to meet the general and
common requirements, to ensure they serve for public interest are described as public
services. It is essential to ensure the continuity of these services. That being the case, the
continuity of these public services depends on the financing, as well. The finance of these
services is provided from public receivables. According to the Collection Procedures of
Public Receivables Law no.: 6183, the public receivables comprise of secondary receivables
calculated based on the primary receivables like taxes, fees, charges, legal charges, tax
penalties, fines, default interest, interest, price rise, repentance increase, as well as the
receivables that are not involved in the acts, tortious acts and usurpation by the same
administrative bodies, but rather arising out of fulfilling the public services, and also the
receivables – no matter what their natures are - which are prescribed by specific laws to be
collected in line with this law. The payment terms are specified for these receivables in the
legal regulations concerning the public receivables. The public receivables that are not paid
in due time are collected by the collection office by force. According to the Turkish Language
Society’s dictionary, “by force” means “obligatory”, “compulsory”. Collection by force can
be described as the collection of receivables by force. Collection of public receivables by
force, on the other hand, is carried out by means of monetizing the security or surety
proceeding, monetizing the properties of public receivable debtor against the receivables via
distraint, or declaration of bankruptcy of debtor where the respective conditions are met,
provided that the public receivable debtor provides collateral. Considering the latest
amendments, the collection procedure manners of public receivables by force, including the
consequences and the problems faced are analyzed in this study. After setting the borders for
public receivables, the collection procedures by force, including the specific matters are
discussed, while trying to bring into solution suggestions.
Keywords: Amme Alacağı, Cebren Tahsil, Haciz, Ödeme Emri, Teminat ve Mal Bildirimi.
JEL Codes: H20, H29, K34, K40.
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Hayata Dokunan Teknolojiler: Sosyal Bilimlerde Endüstri
4.0 Uygulamaları
Vahap TECİM1
Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Türkiye
1
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Özet
Günümüz teknolojisi, insan hatalarını en aza indirip mümkün olduğunca elektronik aletlerin
hatasız çalışmalarına imkan sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine olanak
sağlamaktadır. Her sektörde ve her seviyede yönetici sorumluluk ve ilgi alanına bağlı olarak
kararlar almak zorundadır. Gerek sosyal ve gerekse teknik anlamda karar vermek insanların
en çok yüz yüze oldukları durumlardır. Bu ortamlarda doğru karar vermek, risklerden
hasarsız veya en az hasarla kurtulmayı sağlamak karar vericinin kişisel yeteneği yanında
kendisine gelen bilgilere bağlı olmaktadır. Teknolojik gelişimlere paralel olarak ortaya çıkan
Endüstri 4.0 kavramı, sanayide akıllı fabrika sistemi ile özdeşlemiş olmasına karşın sosyal
alanlarda da üretim ve hizmet faaliyetlerinin modern otomasyon sistemlerine dönüşmesini,
veri alışverişinde yeni yöntemlerin kullanılmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda nesnelerin
interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler yeni oluşumun temel yapılarını
oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada, Endüstri 4.0 olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin
bileşenleri olan Otonom Robotlar, Büyük Veri, Simülasyon, Sistem Entegrasyonu, Siber
Güvenlik, Bulut Bilişim, 3 Boyutlu Yazıcılar, Arttırılmış Gerçeklik konuları ele alınarak,
sosyal bilimlerin faaliyet gösterdiği alanlarda bu teknolojilerin kullanım şekilleri ortaya
konulmaktadır. Her gün onlarca farklı problemle karşı karşıya olan yöneticiler sosyal bir
ortamda olmalarına karşın birçok problemi teknik olarak çözmek zorunda kalmaktadırlar.
Yöneticilerin bilişim teknolojilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaları, sorunlarını
en hızlı ve doğru olarak çözmelerini, durumlara bağlı olarak günlük-haftalık-aylık-yıllık
verilerin belli matematiksel modellerle analiz edilip gelecek dönemler için tahminler
yapılması gibi bir çok konu artık sadece bilgisayar mühendislerinin ilgi alanına
girmemektedir. Bu konular son yıllarda genel olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
bünyelerinde kurulan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinin ilgi ve uygulama alanlarına
girmektedir. Hayatı kolaylaştırmak için her türlü sosyal probleme bilişim tabanlı çözümler
sunmak amacıyla yazılım, donanım ve sistem entegrasyonunun biraraya geldiği YBS alanı,
Endüstri 4.0’ın belirtmiş olduğu tüm bileşenleri kullanan ve sorunlara verimlilik, etkinlik ve
kullanılabilirlik açışından çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış
nedenleri olan inovasyon, esneklik ve verimlilik anlayışı ile sosyal bilimler için YBS
tarafından üretilen ve uygulamaya sokulan birçok teknolojinin planlama, analiz, tasarım,
kodlama ve uygulama aşamaları bu çalışmada detaylı olarak anlatılacaktır. Teknolojinin
insan hayatını kolaylaştırma prensibinden hareket edilerek ortaya konan birçok uygulamanın
sosyal hayatı olumlu yönde etkilediği, yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırdığı ve her
açıdan olumlu motivasyon ile hayatı yaşanabilir kılmaya çalıştığı bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yönetim bilişim sistemleri, sistem
entegrasyonu, bilişim teknolojileri
JEL Sınflama Kodları: C800, D83, O32
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Abstract
Today's technology allows to pass the worst of human errors and to minimize the mistakes
of the applications that enable the electronic devices to work without errors as much as
possible. In every sector and every level, all managers must make decisions based on their
responsibilities and interests. In Both social and technical meaning, decision making is the
most common conditions for all people. Make the right decision in these conditions, to be
able to get rid of damage with non or minimal damage are depend on both the personal ability
of the decision maker and the information that comes to him/her. The concept of Industry 4.0
that emerged in parallel with technological developments, includes the using of new methods
in data exchange, while the manufacturing industry and the service activities in social areas
are transformed into modern automation systems, even though they are identified with the
intelligent factory system in the industry. Consequently, internet of things, internet of
services and cyber-physical systems are basic structures of the new trend. In this study, be
examined the components of technological developments related to industry 4.0 such as
Autonomous Robots, Big Data, Simulation, System Integration, Cyber Security, Cloud
Computing, 3D Printers and Augmented Reality and also pointed out the using methods of
these technologies in social science area. Managers, who face many problems every day,
have to solve these problems via technical despite they are in social areas. Many concepts
such as managers using information technologies for their purposes, solving these problems
fastest and correctly, analyzing daily-weekly-monthly-yearly data with some mathematical
models and estimate for future periods are not only interested in computer engineers. These
concepts are related to interest and application areas of Management Information Systems
(MIS), which have been established in the Faculty of Economics and Administrative
Sciences. The MIS field, where software, hardware and system integration come together to
provide all sorts of social problems and information based solutions to facilitate life via using
all the components mentioned in Industry 4.0, aims to bring solutions to the problems in
terms of efficiency, effectiveness and usability. In this study, planning, analyze, design,
coding and implementation levels which are created by the MIS for social science with
innovation, flexibility and productivity, which are the reason for rise of Industry 4.0 concept,
will be explained in details. It is real that many implementations of the technology are based
on the principle of facilitating human life, affect social life positively, facilitating that
managers make decision better and trying to make life viable with positive motivation from
all angles.
Keywords: Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yönetim bilişim sistemleri, sistem
entegrasyonu, bilişim teknolojileri
JEL Codes: C800, D83, O32
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Uluslararası Finansal Piyasalarda Farklı Frekans
Dalgalanmalarının Analizi: Mist Ülkeleri
Öznur TAŞDÖKEN1
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Özet
Ulusal ve uluslararası yatırımcıların finansal piyasalarda yatırım tercihlerini belirleyen iki
temel değişken piyasanın getiri oranı ve piyasa oynaklığıdır. Ancak piyasaların
küreselleşmesi, teknolojik yapının gelişmesi, makroekonomik yapı, beklenmedik olaylar ve
politik kararlar piyasadaki riskin bir ölçüsü olan oynaklığı önemli ölçüde etkilemektedir.
Bundan dolayı hisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın yüksek olması getiri düzeyinde aşırı bir
dalgalanmanın olduğu yönünde bilgi sağlamaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan risk ve
belirsizlik yatırımcıların yatırım kararını olumsuz şekilde etkilemektedir. Oynaklık yayılımı
belirlemek amacıyla literatürde farklı yöntemler geliştirilmiştir. 1980’lı yıllarda finansal
piyasalardaki oynaklığı belirlemek amacıyla standart sapma ve varyans analizleri
kullanılmıştır. Ancak, varyansın zamana bağlı olarak değişkenlik gösterdiği konusunda
geliştirilen yaklaşım risk getiri ilişkisinin zaman boyutunda ele alınmasını sağlamıştır.
Zamana göre değişen varyansın analiz edilmesi için Engle (1982) tarafından otoregresif
koşullu değişen varyans (autoregresif conditional heteroskedasticity-ARCH) tekniği
geliştirilmiştir. Bu tekniğin varyansın taşıması gerekli olan pozitiflik koşulunu sağlamadığı
görülmüştür. Bu durum Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) tekniğiyle ortadan kalkmıştır. Bu tekniğin
önemli bir özelliği zamana göre risk düzeyinin belirsizliğini göstermesidir. Bu çalışmada;
Temmuz 2013-Ağustos 2018 dönemlerini günlük verileri kullanılarak, MIST (Türkiye,
Meksika, Endonezya, Güney Kore) ülkeleri finansal piyasaları arasındaki oynaklık yayılımı
ilişkisi frekans alanında frekans değişimlerinin olmasına bağlı olarak tahminlenecektir. Bu
amaçla frekans değişiminin etkisinin analizi için Dalgacık Analizi (Wavelet Analysis)
yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece dalgacık analiziyle zaman serilerini ayrıştırılmasında
durağanlık koşulunun da sağlanması zorunluluğuna gerek kalmamıştır. Bu çalışma da MIST
ülkeleri finansal piyasalarında yüksek frekanslı ve düşük frekanslı dalgalanmalar arasındaki
ilişki analiz edilmektedir. Bu yolla düşük ve yüksek frekans da kalıcı ve geçici şokların
yayılımı analiz edilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: MIST, Dalgacık Analizi, Oynaklık Yayılı, Frekans Analizi
JEL Sınflama Kodları: C5, G1, G17
1

310

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Analysis of Different Frequency Waves In International
Financial Markets: Mist Countries
Öznur TAŞDÖKEN1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Turkey
1
oz.nur35@hotmail.com
Abstract
The two fundamental variables that determine the investment preferences of national and
international investors in financial markets are the market rate of return and market volatility.
However, the globalization of markets, the development of technological structure, the
macroeconomic structure, the unexpected events and the political decisions have
considerably affected the volatility that is a measure of risk in the market. Hence, information
on the high level of volatility in stock prices suggests that there is excessive fluctuation in
the level of return. The resulting risk and uncertainty affect investment decisions negatively.
Different methods have been developed in the literature to determine volatility spillovers. In
the 1980s, standard deviations and variance analyzes were used to determine the volatility in
financial markets. However, the approach developed that the variance varies with time
provided the risk-return relation in the time dimension. An autoregressive conditional
heteroskedasticity (ARCH) technique was developed by Engle (1982) to analyze time
varying variance. It seems that this technique haven’t provided necessarily positivity of the
variance. This situation has been raised by the GARCH (Generalized Autoregressive
Conditional Heteroskedasticity) technique developed by Bollerslev (1986). An important
feature of this technique is that the level of risk by time is uncertain. In this study; July 2013August 2018 period using daily data, MISTER (Turkey, Mexico, Indonesia, South Korea)
countries will be estimated depending on the frequency change in the frequency domain
correlation between the spread volatility of financial markets. For this purpose, Wavelet
Analysis approach is used for analyzing the effect of frequency variation. Thus, it is not
necessary to provide the stationary condition for decomposing time series by wavelet
analysis. This study analyzes the relationship between high frequency and low frequency
fluctuations in financial markets of MIST countries. In this way, both low and high frequency
will be analyzed for permanent and transient shock propagation.
Keywords: MIST, Dalgacık Analizi, Oynaklık Yayılı, Frekans Analizi
JEL Codes: C5, G1, G17
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Türk Tipi Bir Hükümet Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin Amerikan Başkanlık Rejiminden
Farklı Özellikleri
Serdar NARİN1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, serdarnarins@hotmail.com
Özet
Türkiye’de 70’li yılların sonu ve 80’li yılların başından itibaren, Türkiye için istikrarlı ve
güçlü bir hükümet sitemine ilişkin anayasal dönüşüm tartışılmıştır. Özellikle 1961 Anayasası
döneminde yaşanan hükümet sistemi ile bağlantılı siyasal krizler 12 Eylül askeri darbesinin
de en temel sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. Türkiye için yeni bir hükümet sistemi
arayışının altında yatan neden olarak hükümet sistemi değişikliğini savunanlar, parlamenter
hükümet sisteminin yarattığı güçlü olmayan koalisyon hükümetlerini ve parlamenter sistemin
doğasından kaynaklanan vesayetçi bürokratik yapının yarattığı sıkıntıları ve ortam
hazırladığı siyasal krizleri dile getirmişlerdir. Hükümet sistemlerinin sınıflandırılmasında
yasama ve yürütme arasındaki ilişkiler değerlendirilirken, çağdaş anayasal demokrasilerde
yargı erki her zaman kural olarak bu tasnifin dışında tutulur. Kuvvetlerin yürütmede birleştiği
sistemler diktatörlükler ve mutlak monarşiler olurken; kuvvetlerin yasamada birleştiği
sistemler meclis hükümeti sistemleridir. Günümüzde demokratik siyasal sistemler kuvvetler
ayrılığı prensibini kabul ederler. Kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayrılığı sistemine
parlamenter hükümet sistemi denirken; kuvvetlerin sert ayrılığına dayalı hükümet
sistemlerine başkanlık rejimleri adı verilmektedir. Bu iki sistemin bazı özelliklerini
bünyesinde birlikte içeren sisteme ise yarı başkanlık sistemi denir. Türkiye Osmanlı Türk
Anayasal gelişmelerinin ilk anayasası olan Kanun-i Esas-i ile ve özellikle de 1909 anayasa
değişiklikleri ile Meşrutiyet rejimine geçmiş ve aslında parlamenter hükümet sistemi yolunda
ilk adımlarını atmıştır. Milli Mücadele ile 1921 Anayasası döneminde Kurtuluş Savaşı’nın
olağanüstü koşulları gereği meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. 1924 Anayasası
döneminde ise meclis hükümeti sistemi ile parlamenter hükümet sisteminin karışımından
oluşan karma bir hükümet modeli uygulanırken, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası tam
anlamıyla saf parlamenter hükümet sistemini kabul etmişlerdir. 1982 Anayasası 2007 yılında
yapılan ve Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliği ile
yarı başkanlık rejimine yaklaşırken, 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilen anayasa
değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk Milleti’nin iradesi ile kabul
edilmiştir. Yeni hükümet sisteminin uygulandığı ilk seçimler 24 Haziran 2018‘de yapılmış
olup, Türk anayasa ve siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan Türk tipi yeni bir hükümet
modeline geçilmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin Amerikan tipi başkanlık rejimine
benzeyen yönleri olduğu gibi ayrışan yönleri de vardır. Özellikle başkanlık sistemlerinde
sistemi rejim krizlerine sokan etmenlere karşı çözüm önerileri düşünülmüştür. Başkanlık
rejimlerinde yaşanan katılık sorununu aşabilecek hukuki mekanizmalar oluşturulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde siyasal kutuplaşmayı önleyici hukuksal normatif
düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de yaşanan hükümet sistemi kaynaklı siyasal kriz
deneyimleri karşısında; Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve yapısal
özelikleri ile uyumlu yeni bir Türk tipi hükümet sistemi modeli yaratılmıştır. Yasama ve
yürütme organlarının birlikte yenilenebilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve
Cumhurbaşkanlarının hukuki ve cezai sorumluluk alanına ilişkin yeni anayasal kurum ve
kavramlar hükümet sistemi değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal demokratik
siyasal rejimine ve hukuki idari yönetim sistemine kazandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: parlamenter hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi,
başkanlık hükümeti sistemi
JEL Sınflama Kodları: K10, H83
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Abstract
Since 70’s in Turkey and the beginning of the 80’s, constitutional transformation has been
discussed for a stable and a strong government for Turkey. In particular, the political crises
linked to the government system of the 1961 Constitution were seen as one of the most
fundamental reasons for the September 12 military coup. As the underlying cause of the quest
for a new system of government system of government proponents of the change in Turkey
was the weak coalition governments created by the parliamentary government system and
the politics created by the bureaucratic structure that arises from the nature of the
parliamentary system. Judicial power in contemporary constitutional democracies is always
excluded from this classification as a rule, while the relations between legislative and
executive in the classification of government systems are assessed. While the systems that
the forces united with the administration were dictatorships and absolute monarchs, the
systems that the forces join in parliaments are the systems of the council government. Today,
democratic political systems accept the principle of separation of forces. While the soft and
balanced separation of forces is called the parliamentary government system, government
systems based on the rigid separation of forces are called presidential regimes. The system
which contains some features of these two systems is called the semi-presidential system.
With the the first constitution of the Ottoman Turkish Constitutional developments called the
Kanun-i Esas-i and constitutional changes of 1909, Turkey passed to the Constitutional
Monarchy and actually took the first steps towards the parliamentary government system.
During the National Struggle and the Constitution of 1921, the Council Government System
was applied in accordance with the extraordinary conditions of the War of Independence. In
the period of the 1924 Constitution, a government model consisting of a mixture of the
Council Government System and the Parliamentary Government System was implemented.
The 1961 Constitution and the 1982 Constitution fully accepted the system of pure
parliamentary government. The constitutional amendment, which was held in 2007 and
regulated the election of the President by the people led the 1982 Constution’s government
system to approach to semi-presidential regime and with the constitutional amendment
adopted by the Referendum of April 16, 2017, the Presidential Government System was
accepted by the Turkish Nation. The first elections in which the new government system was
implemented were held on 24 June 2018 and a new type of Turkish government, which is a
milestone in the Turkish constitution and political history, has been adopted. Just as this new
government system is similar to the American presidential regime, there are also diverging
aspects. Especially in the presidential system, against the factors that put the system into
regime crises, the solution proposal has been considered by the Turkish model. The legal
mechanisms that can overcome the problem of solidity in the presidential regimes have been
established also in the Turkish Presidential Government System; legal normative
arrangements were made to prevent political polarization. Since the government-induced
political crisis experienced in Turkey, a new model of Turkish-style system of government
was created. compatible with Turkey's political, social, cultural and structural characteristics
Renewal of the legislative and executive organs, new constitutional institutions and concepts
related to the presidential decrees and the legal and criminal responsibility of the presidents
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has been introduced into The Republic of Turkey's constitutional democratic political regime
and the legal administrative system with this change of government system
Keywords: parlamenter hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık
hükümeti sistemi
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Özet
Bakım masrafları, işletmelerin bütçesini etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Bu
maliyetleri azaltmaya yönelik girişimler, zaman içinde birçok bakım stratejisi ve çözümünün
geliştirilmesine yol açmıştır. Dört ortak bakım paradigması, düzeltici, önleyici, kestirimci ve
proaktif bakımdır. Kestirimci makine bakımı, ürün kalitesini garantilemek, tam zamanında
bakım yapmak, ekipman duruşlarını en aza indirgemek ve beklenmeyen arızaları önleme
becerisi kazandırmaktadır. Kestirimci bakım genellikle duruma bağlı bakım olarak anılır.
Özellikle bakım, belirli bir ekipman durumuna tepki olarak başlatılır. Tahmini bakım
koşullarında, ekipmanın sıcaklık, titreşim, gürültü, yağlama ve korozyon gibi fiziksel
durumunu ölçmek için teşhis ekipmanı kullanılır. Bu göstergelerden biri belirlenmiş bir
seviyeye ulaştığında, ekipmanın uygun bir duruma getirilmesi için çalışma yapılır. Kestirici
bakım, makinenin durumunu belirlemek ve başarısız olma ihtimalini ve ne zaman olacağını
tahmin etmek için izleme ve tahmini modellemeyi kullanır. Tek tek düzeltilmiş bakım
aralığının aksine, aynı bakımın yapıldığı ancak zaman veya kilometre içerisinde geriye veya
ileriye kaydırıldığı bu yaklaşım, neyin onarılacağı veya bakımının yapılacağını da belirler.
Kestirici bakım, var olanları teşhis etmek yerine, gelecekteki arızaları önceden tahmin ederek
bu bir adım daha ileriye götürür. Bir endüstriyel ekipmanın mevcut durumunu ve Kalan
Faydalı Ömrünü tahmin edebilen tahmini modeller, özellikle bakım stratejilerini optimize
edebilen imalat şirketleri için büyük önem taşır. Endüstriyel tesisler, artık ekipman
arızalarının ancak belirli bir sabit zaman süresinden sonra gerçekleşeceğini varsaymamalıdır;
herhangi bir hatanın herhangi bir zamanda oluşabileceğini varsayan tahmini ve çevrimiçi
bakım stratejilerini kullanmalıdırlar. Nesnelerin İnterneti kavramı, internet ağını kullanan
akıllı cihazların bağlantısı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde şirketler maliyetleri ve
bakım faaliyetlerinin sıklığını azaltmak için bir çözüm olarak kestirimci bakım için farklı
yaklaşımlar denenmektedir. IoT platformları, farklı makinelerden ve imalat sistemlerinden
gelen bilgileri entegre edebildiği için kestirimci bakım için iyi bir seçenek olmaktadır. Üretim
alanındaki artan makine ve sistem ağı sayesinde büyük veri setleri üretilmektedir. Ayrıca,
üretim ve bakım optimizasyonu amacıyla veri elde etmek için üretim sistemlerine daha fazla
harici sensör monte edilmektedir. Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti teknolojilerine dayalı
olarak kestirimci bakım sistemi için veri toplanması için mini bilgisayarları ve sensörleri
kullanarak bir prototip oluşturulacaktır. Elde edilen veriler ile sürekli kalite güvencesi için
süreç izleme ve plansız arıza sürelerini önlemek için durum izlemesi çevrimiçi olarak
yapılacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma, çevrimiçi izleme ve endüstriyel ekipmanların
kestirimci bakımı için yeni ve basit bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntem, yapılan prototipin
üretimde kullanılan makineler ile entegrasyonuna dayanır ve farklı endüstriyel ekipmanların
verilerini çevrimiçi ortama aktarmak bir prosedür içerir, böylece endüstriyel sistemlerde
kestirimci bakımı verimli bir şekilde gerçekleştirmenin bir yolunu oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Kestirimci Bakım
JEL Sınflama Kodları: M11, M15
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Abstract
Maintenance costs are one of the biggest factors affecting the budget of the enterprises.
Initiatives to reduce these costs have led to the development of many maintenance strategies
and solutions over time. The four common care paradigms are corrective, preventative,
predictive and proactive maintenance. Predictive machine maintenance assures product
quality, timely maintenance, minimizes equipment stalls, and improves the ability to prevent
unexpected failures. Predictive maintenance is often referred to as conditional maintenance.
In particular, maintenance is initiated in response to the condition of a particular equipment.
Under predicted maintenance conditions, diagnostic equipment is used to measure the
physical condition of the equipment such as temperature, vibration, noise, lubrication, and
corrosion. When one of these indicators reaches a specified level, work is done to bring the
equipment to a suitable state. Predictive maintenance uses the monitoring and forecasting
model to predict the machine's condition and to predict when and when it will fail. This
approach, which, unlike the individually adjusted maintenance interval, in which the same
maintenance is performed but is shifted backwards or forwards in time or kilometers, also
specifies what to repair or maintain. Predictive care takes this one step further, predicting
future failures, rather than diagnosing existing ones. Estimated models that can predict the
current state of an industrial equipment and the Remaining Useful Lifetime are of particular
importance for manufacturing companies that can optimize maintenance strategies. Industrial
plants should not assume that equipment failures will only occur after a certain fixed period
of time; they should use predictive and online maintenance strategies that assume that any
error may occur at any time. The concept of Internet of things is defined as the connection of
intelligent devices that use the internet network. Today, different approaches have been tried
for predictive maintenance as a solution to reduce the cost of companies and the frequency
of maintenance activities. IoT platforms are a good option for predictive maintenance
because they can integrate information from different machines and manufacturing systems.
Large data sets are produced thanks to the growing machine and system network in the
production area. In addition, more external sensors are installed in production systems to
obtain data for production and maintenance optimization. In this study, a prototype will be
created using mini-computers and sensors to collect data for the predcitive system based on
the technologies of the Internet of Things. With the data obtained, process monitoring for
continuous quality assurance and condition monitoring will be done online to prevent
unplanned downtime. In this context, this work presents a new and simple method for online
monitoring and predictive maintenance of industrial equipment. This method is based on the
integration of the prototype with the machines used in production, and includes a procedure
for transferring the data of different industrial equipments to the online environment, thus
providing a way of achieving predictive maintenance efficiently in industrial systems.
Keywords: Nesnelerin İnterneti, Kestirimci Bakım
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Özet
Finansal sağlamlık genellikle bankaların istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Bankalarda finansal sağlamlık göstergesi olarak kabul edilen
sermaye yeterliliği oranı özellikle kriz dönemlerinde etkin bir yönetim imkânı sağlayarak,
gerek banka müşterilerinin korunması gerekse sağlıklı bir bankacılık sisteminin
oluşturulması noktasında önemli katkılarda bulunmaktadır. Bankaların sermaye yapısı ile
alınan riskler arasındaki ilişkiyi kontrol altına alınan sermaye yeterliliği oranı Basel kriterleri
ile birlikte küresel bir nitelik kazanmıştır. Özellikle 2008 küresel kriz sonrasında finansal
konjoktürde yaşanan dalgalanmalar tüm dünyayı etkilemektedir. Dolayısıyla küresel ölçekte
etki gösteren 2008 finansal krizinin de etkisi ile ekonomik aktivite ile finansal piyasalarda
gerçekleşen kırılganlık arasındaki ilişkilerin analizi araştırmacılar tarafından her geçen gün
daha fazla ilgi görmektedir. Bu çerçevede Türkiye’ de finansal yapının çoğunluğunu
oluşturan Bankacılık sektörünün sağlamlık yapısı, etkin işleyen finansal istikrarı sağlaması
kadar reel sektörün küresel şoklardan olumsuz etkilenmemesi veya darboğaza düşülmemesi
açısından politika yapıcıların karar almasında önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de
Borsa İstanbul’da sürekli faaliyet gösteren 10 mevduat bankasının 2010-2017 yılları arasında
finansal sağlamlık yapılarına etki eden bankaya özgü faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Hem zaman hem de kesit verileri kullanarak analiz yapılmasını sağlayan panel veri analizi
yönteminden yararlanılan çalışmada, finansal sağlamlık göstergesi olarak sermaye yeterliliği
oranı kullanılırken; bankaya özgü değişkenler olarak aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı, banka
büyüklüğü, likidite oranı, net faiz dışı gelirler ve finansal kaldıraç oranlarından
yararlanılmıştır. Sermaye yeterlilik oranı esas alınarak oluşturulan modelde finansal kaldıraç
ve öz kaynak karlılığı ile finansal sağlamlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif
ilişki beklenirken; net faiz dışı gelirler, likitide oranı ve banka büyüklüğü ile finansal
sağlamlık arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki beklenmektedir. Elde
edilecek bulgular sonucunda küresel kriz sonrasında Türkiye’de sürekli faaliyet gösteren
mevduat bankalarının finansal yapıları hakkında bilgi sahibi olunacak ve bu doğrultuda
politika önermeleri yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Sağlamlık, Mevduat Bankaları, Sermaye Yeterlilik Oranı,
Türkiye.
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Abstract
Financial solidity is often defined as the ability of banks to operate steadily. The capital
adequacy ratio, which is accepted as a financial strength indicator in the banks, is an
important contributor to the formation of a healthy banking system by providing effective
management especially in times of crisis and protecting bank customers. The capital
adequacy ratio under the control of the relationship between the capital structure of the banks
and the risks taken has gained a global character with the Basel criteria. Especially the
fluctuations in the financial conjuncture after the 2008 global crisis affect the whole world.
Therefore, the analysis of the relationship between the impact of the global financial crisis of
2008 and the fragility of financial activity and financial activity is getting more and more
popular by researchers. In this context, Turkey 'also constitute the majority of the financial
structure solidity structure of the banking sector, the effective functioning financial stability
until the real sector policymakers for not less adversely affected or bottlenecks of global
shocks is important in decision making. This study aimed to determine the Borsa Istanbul in
Turkey of the 10 deposit banks operating in continuous between the years of 2010 to 2017
bank-specific factors affecting the financial strength of the structure. While the capital
adequacy ratio is used as a indicator of financial solidity in the study using the panel data
analysis method that enables us to analyze both time and cross-section data, bank-specific
variables were asset profitability, equity return, bank size, liquidity ratio, net non-interest
income and financial leverage ratios. In the model based on capital adequacy ratio,
statistically significant and negative relation is expected between financial leverage and
equity profitability and financial stability; a statistically significant and positive relationship
is expected between net non-interest income, liquidity ratio and bank size and financial
solidity. The findings of results to be obtained after the global crisis in Turkey will have
information about the financial structure of deposit banks will be made in accordance with
this policy consistently and propositions.
Keywords: Finansal Sağlamlık, Mevduat Bankaları, Sermaye Yeterlilik Oranı, Türkiye.
JEL Codes: G21, F01
1

2

318

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Positioning Women in the Public Sphere in Bosnia and
Herzegovina – Impact of the Social Environment and the
Media Presentation
Medina MUJIĆ1 Lamija SUBAŠIĆ2
Dr. sc. Medina Mujić, Bosnia and Herzegovina, Foundation CURE, Bosnia and
Herzegovina
2
Prof., Lamija Subašić, Entrepreneurship and Innovation Centre of the University of
Zenica, Bosnia and Herzegovina
1
medinax27@yahoo.com 2sklamija@hotmail.com
Abstract
Women in Bosnia and Herzegovina are facing an unequal and stigmatising treatment in the
public sphere of action, specially in regard to the transition from the patryarchy to a status of
equality between men and women. Post-war transition usually is only an excuse for putting
aside the issue of respecting women's human rights. Various economic, social, political,
cultural, security and other issues in the state always take priority over women's human rights.
Women as equal members and the majority of population should be a constitutive segment
of all mentioned areas, which build the society of BiH. After the war 1992-1995, many
significant shifts happend towards full gender equality in BiH. In the first place, mechanisms
were established on the legislative and executive authority levels, including the constitutional
and legal guarantees of gender equality, the process of bringing various strategies and action
plans, and as well establishing a whole range of legislative and executive bodies at all levels
of the government. In addition, BiH ratified many international conventions and documents
on gender equality, and within it, obliged itself to fulfill certain obligations. Still, within
political structures, women are given low-level positions, only created to indulge a legal
obligation of having 40% of women participating in the legislative and executive power. The
quota fixed by the law helped more pervasive presence of women in the world of politics,
and more forceful emantipation of women in the political processes. However, today, women
still do not have an equal status in the society, and political processes, while they are not
totaly accepted, what is a result of not having enough women at the power positions. This
phenomenon can be considered from the point of its cause-effect feature, since it expends on
many social environments which represent obstacles on the road to undiscrupted public
action of women. Socio-political environments can be divided into several categories:
economic, political and cultural environment in which the emantipation of women takes
place. One of cross-sections were all these environments meet and operate is the academic
community and, therefore, it is examined more closely in this paper. Its empirical part refers
to the research conducted at one public university (the University of Zenica), which employes
approximately 350 persons. The questionnary, composed for the purposes of this research,
was sent to and fulfilled by the female employees with university background, who are
engaged in the teaching process (i.e. the administrative workers were excepted) at, in total,
eight faculties of this University. Given the guiding idea that both male and female employees
have dedicated a significant number of years to their education and career development, the
research aimed to explore the ways how careers, advancements and successes of men and
women are percepted, on the one side, and the relevant statistical data, on the other. The
research showed women are less likely to recognize obstacles on paths of professional
advancement in their home institutions or to admit their current unfavourable positions. Also,
the majority do not see themselves in HEIs' management positions.
Keywords: women, employment, labor discrimination, inequality
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Özet
Günümüz artan rekabet koşullarında işletmeler kaynaklarını optimal şekilde kullanarak,
performanslarını üst düzeye çekmelidirler. İşletme performansının en önemli
göstergelerinden biri olan finansal performansın ölçülmesi, aynı sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu çalışmanın amacı Borsa
İstanbul’da (BİST) işlem gören ve aynı zamanda bilişim sektöründe yer alan 16 firmanın
finansal performans ölçümünü gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda belirlenen finansal
performans ölçütlerine ilişkin önem ağırlıkları objektif bir değerlendirme tekniği olan
Entropi yöntemiyle belirlenmiştir. Hesaplanan ağırlıklar bir sonraki aşamada kullanılarak,
ele alınan işletmelerin performansları TOPSIS yöntemiyle ölçülmüştür. Entropi ve TOPSIS
yöntemlerinden oluşan bütünleşik bu yaklaşımın, finansal performansın ölçülmesinde karar
vericilere yardımcı olacak bir yöntem olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi, TOPSIS
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Abstract
In today's increasingly competitive conditions, businesses must maximize their performance
by optimally using their resources. Measuring financial performance, one of the most
important indicators of business performance, will enable businesses operating in the same
sector to compare with each other. The aim of this study is to carry out financial performance
measurement of 16 firms which are traded in Borsa Istanbul (BİST) and also operate in the
information sector. The importance weights of the financial performance measures
determined in this direction are determined by the objective evaluation method Entropy
method. Using the calculated weights in the next stage, the performances of the enterprises
surveyed are measured by the TOPSIS method. This integrated approach of entropy and
TOPSIS methods is seen as a method to help decision makers in measuring financial
performance.
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Özet
Klasik iktisattan bu zamana kadar birçok ekonomist uluslar arası ticaretin nedenleri,
sonuçları ve faydaları hakkında birçok teori üretmişler ve ülkelerin kayıp ve kazançlarını
oluşturan faktörler hakkında açıklama yapmaya, ticaret ve büyüme arasındaki ilişkiyi
açıklamaya çalışmışlardır. Bu teorilerden biri “Yoksullaştıran Büyüme” teorisidir. Az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihracata dayalı büyüme gerçekleştirmesi sonucunda dış
ticaret hadlerinde bozulmaların görülmesi ve bu bozulmanın zaman içinde ülkenin aleyhine
dönerek, ülkede refah kaybının yaşanması durumunu anlatan bu tez, ilk olarak 1894 yılında
ünlü iktisatçı Edgeworth tarafından gözlemlenmiştir. Daha sonrasında ise 1958 yılında
Bhagwati tarafından geliştirilerek kuramsal temelleri atılmıştır. Dünya ticaretinde yaşanan
gelişmeler ve ekonometrik analizlerin çeşitlenmesi ile bu teori tekrar ele alınmaya
başlanmıştır. Bhagwati sonrasında Yoksullaştıran Büyüme olgusu, yurtdışında da birçok
ekonomist tarafından çalışılmaya devam edilmiştir. (1967-Johnson, 1969- Melvin, 1977Brecherr ve Alejandro, 1991-Matsuyama, 1995-Neary) Aynı zamanda Türkiye’de de bu teori
için benzer çalışmalar yapılmıştır. 1999 yılında yapılan çalışmada (Erk vd.) Türkiye’nin AB
ülkeleri ile olan ticareti ele alınmış ve sonuç olarak bu teorinin geçerli olmadığına
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra 2007 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre (Ateş ve Bostan),
Türkiye’de 1989 – 2004 verileriyle yaptıkları analizde bu paradoksun geçerli olduğuna dair
bulgular elde etmişlerdir. 2014 yılında Türkiye verileri ile tarım ve sanayi sektörü üzerine
yapılan bir başka çalışmaya göre (Akıncı vd.) yoksullaştıran büyüme olgusunun tarım
sektörü için geçerli, sanayi sektörü için geçersiz olduğunu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın
temel amacı ihracatı büyümenin lokomotifi olarak gören ve gelişmekte olan ülkeler (ya da
yükselen piyasalar) sınıfında bulunan Türkiye’de yoksullaştıran büyüme hipotezinin
geçerliliğini sınamaktır. Bu amaçla dış ticaret hacmi ve dış ticaret hadleri değişkenleri
kullanılmıştır. Veriler çeyreklik frekansta olup 2003:Q1 – 2018:Q2 dönemini kapsamaktadır.
Mevsimsel düzeltmeye tabi tutulan değişkenler logaritmik dönüşüm ile ekonometrik
analizlere hazır hale getirilmiştir. Hipotezi sınamak üzere Granger Nedensellik analizi
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre teorinin öngördüğü gibi dış ticaret hacminden dış
ticaret hadlerine doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Yine teoriye göre beklenen
durum dış ticaret hacmindeki büyümenin dış ticaret hadlerini bozmasıdır. Bu argümanın
sınanabilmesi için de VAR Modeline dayalı etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılmıştır.
Sonuçlara göre dış ticaret hacminde meydana gelen pozitif bir şok dış ticaret hadlerini
yaklaşık 4,5 aylık bir gecikme ile negatif yönde etkilemektedir ve bu negatif yönlü etki
yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir. Bu sonuçlar Türkiye’nin yoksullaştıran büyüme hipotezine
örnek bir ekonomiye sahip olduğu yönündeki tartışmaları destekler niteliktedir.
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Abstract
Many theories are asserted about the reasons, results and benefits of the international trade
by economists since Classical Economics time. Economists tried to explain the factors cause
losses and gains of the countries and the relationship between of trade and growth. One of
those theories is immiserizing growth theory. As a result of the export leading growth in
underdeveloped and developing countries, distortions are appeared in terms of trade and this
distortion that is turning against the country in time, the statement that reports the situation
of the loss of the wealth of the country, firstly, was observed by Edgeworth in 1894. This
observation is improved by Bhagwati in 1958. Increasing international trade and diversifying
econometrics analyses made this theory revived. After Bhagwati, immiserizing growth
phenomenon is kept being studied all around the World (1967-Johnson, 1969- Melvin, 1977Brecherr ve Alejandro, 1991-Matsuyama, 1995-Neary). Similar researches are made in
Turkey at the same time. In 1999, the trade between EU and Turkey is analyzed (Erk, oth.)and
the results showed that phenomenon is not valid in Turkish economy. But, in another study
made in 2007(Ateş and Bostan), the results with the data collected between 1989 and 2004
showed that, this phenomenon is valid in Turkish economy. According to another research
in 2014 on agriculture and industry sector with Turkey data, Akıncı stated that immiserizing
growth is valid for agriculture sector while it is not valid for industry sector. The main
purpose of this study is to test the validity of the immersizing growth hypothesis for Turkey
which is a member of the developing countries class and accepts export leading growth.
Variables of volume of trade and terms of trade are used for this purpose. The data are
quarterly and covering 2003:Q1 – 2018:Q2 period. The variables used in the study is prepared
for econometric analyze by applying seasonal adjustment and logarithmic transformation. In
order to test the hypothesis Granger Causality analyze was used. According to the results of
the analyze there is a one direction causality from volume of trade trough terms of trade as
expected. Once again according to the theory the situation is volume of trade causes a
distortion on terms of trade as expected. Impulse-response functions based on VAR Model
is used in order to test this argument. According to results, an external positive shock affects
the terms of trade negatively with 4,5 months lag and this negative effect remains for nearly
5 months. These results support arguments that Turkey is one of the countries in which the
immiserizing hypothesis is valid.
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Özet
Bir ülkenin doğal kaynak zenginliğine sahip olması durumunda hükümetler etkin olarak
yönetebileceklerinden çok daha fazla gelir elde etmektedir. Elde edilen gelirin etkin bir
şekilde kullanılamaması durumunda bu ülkelerin büyüme performansları doğal kaynağa
sahip olmayan ülkelerin bile gerisinde kalabilmekte bir başka deyişle ülkeler doğal
kaynaklardan bekledikleri faydadan çok, zarar görebilmektedirler. Bu durum literatürde
olgunun ilk kez Hollanda için kullanılmasına bağlı olarak Hollanda Hastalığı olarak
adlandırılmaktadır. Gerçekte Hollanda hastalığı sadece doğal kaynaklara bağlı olarak ortaya
çıkmamaktadır. Sorunun ortaya çıkışının ilk noktası ülkeye çok fazla döviz girişinin
olmasıdır. Dolayısıyla işçi dövizleri, kar transferleri uluslararası yardımlar ve finansal
sermaye girişi gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.
Ülkeye aşırı döviz girişi reel döviz kurunu yükseltmekte bir başka deyişle ulusal para birimi
değer kazanmakta buna bağlı olarak da ülke zamanla dış ticarette rekabet gücünü
kaybetmektedir. Bu durum zaman içerisinde ülkenin makro ekonomik performansını
olumsuz etkilemekte; büyüme oranı düşmekte, dış ticaret dengesi bozulmakta, imalat sanayi
üretimi düşmekte, işsizlik artmakta ve kaynakların etkinsiz dağılımına neden olmaktadır.
Ayrıca ekonomi bir yandan giderek dışa bağımlı hale gelirken diğer yandan doğal kaynak
kaynaklara bağlı olarak artan bir döviz arzı söz konusu ise bu durumda ekonomi söz konusu
doğal kaynağın dünya piyasalarındaki fiyat değişimlerine daha duyarlı hale gelmektedir.
Doğal kaynak ihracatıyla elde edilen yabancı para; eğitim, Ar-Ge, yatırım ve istihdama
yönlendirilebilirse ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin dolayısıyla Hollanda hastalığının
ortaya çıkma olasılığı azalacaktır. Böylece ülkede yatırımların, istidamın, büyümenin artması
ve yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla Hollanda
hastalığından korunmak mümkündür.
Bilindiği üzere Azerbaycan zengin doğal kaynaklara sahiptir. Doğal kaynakların hem toplam
ihracat içerisindeki payı hem de GSYİH içerisindeki payı yüksektir. Bu durum
Azerbaycan’ın Hollanda hastalığı ile karşı karşıya olma riskini artırmaktadır. Bu çalışmanın
temel amacı Azerbaycan ekonomisinde Hollanda hastalığı’nın varlığının araştırılmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda ekonometrik zaman serisi analizleri kullanılarak analizler
gerçekleştirilecek ve politika önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hollanda Hastalığı, Ham Petrol Fiyatları, Reel Döviz
Kuru
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Abstract
When a country has richness in natural resources, governments can generate more income
than they can effectively manage. If the income obtained can not be used effectively, the
growth performances of these countries could be worse than those that have no natural
resources. In other words, countries can be affected worsely from having natural resources
rather than expected benefit that could be gained by utilizing them. This is called the Dutch
Disease due to the fact that it was first used in the literature in the Netherlands. In fact, Dutch
Disease can stem from various reasons different than having natural resources. The problem
arises from the fact that country absorbs excess amount of capital in the form of foreign
currency. Hence, it can also arise from workers' remittances, excess revenue transfers from
abroad, international aids and financial capital entry.
Excessive foreign currency inflow to the country appreciates the real exchange rate. In other
words, the national currency gains value and, consequently, the country loses its competitive
power in foreign trade over time. This situation has a negative impact on the macroeconomic
performance of the country over time; the rate of growth decreases, the trade balance
deteriorates, manufacturing industry production decreases, unemployment increases and
ineffective distribution of the resources. In addition, the economy is becoming increasingly
dependent on foreign resources, while in the case of an increasing foreign currency supply
due to natural resources, the economy is becoming more sensitive to the price changes of the
natural resources in the world markets.
If foreign currency obtained from natural resource exports can be redirected to education,
R&D, investment and employment, the possibility of the Dutch Disease will be reduced due
to the negative effects on the economy. Thus, investments, employment, growth and
structural transformation will be realized in the country. Therefore, it is possible to avoid
from Dutch Disease.
As it is known, Azerbaijan has rich natural resources. The share of natural resources both in
total exports and in GDP is high. This situation increases the risk of facing the Dutch Disease
of Azerbaijan. The main aim of this study is to investigate the existence of Dutch Disease in
the Azerbaijan economy. To serve the purpose, analyzes will be carried out using
econometric time series analyzes and policy recommendations will be presented.
Keywords: Azerbaycan, Hollanda Hastalığı, Ham Petrol Fiyatları, Reel Döviz Kuru
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Özet
Ekonomik verilerin tahmin edilmesi karar vericiler için gelecek öngörüsünde bulunmak
adına büyük önem arz etmektedir. Zaman serisi tahminlerinde kullanılan doğrusal regresyon
gibi yöntemler bazı zamanlar değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri ortaya koymakta
yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada, çeşitli değişkenler ile döviz kuru arasındaki karmaşık
ilişkiyi modellemek ve tahmin edilen verilerin gerçeğe yakınlık derecesinin en yüksek olduğu
yönteme karar vermek amacıyla için yapay öğrenme kapsamında yapay sinir ağları (YSA)
yöntemi tercih edilmiştir. Yapay öğrenmenin başarısı, büyük ölçüde önceden belirtilmeyen
karmaşık yapıyı keşfetme ve çok esnek fonksiyonel formları basitçe uygulanabilme
yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Yapay öğrenme, yeni ampirik araçlar ile, üzerinde
çalıştığımız sorunların çeşitlerini genişletmeye hizmet etmektedir. Yapay öğrenme
araçlarının artan kullanımı, model tahmini yapan araştırmacıların üzerinde çalıştığı soru
türlerini de değiştirmiştir. Yapay öğrenme araçları sadece yeni veriler veya yeni yöntemler
sunarak değil, yeni sorulara odaklanarak da araştırma kapsamını artırmaktadır. Ampirik
model için öncelikle döviz kurlarına etki eden değişkenler derinlemesine bir literatür
araştırması yaparak saptanmıştır. Seçili değişkenler ile döviz kuru arasındaki ilişki çok
katmanlı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı ile modellenmiş olup USD/TRY ve EUR/TRY
kur değerleri tahmin edilmiştir. Bu çalışmada birbirinden farklı YSA modelleri kullanılmış
ve her bir modelin tahmin performansı karşılaştırılmıştır. Sonuçların gerçek değerlerden
sapma dereceleri Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Kök Kareler Karesi (RMSE) ölçütleri ile
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda yapay öğrenme ile birlikte en iyi tahmin performansını
sağlayan YSA modeli seçilmiş olup, döviz kuru tahminlemesinde kullanılmak üzere yeni bir
model önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Yapay Sinir Ağları, Yapay Öğrenme
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Abstract
Estimation of economic data is crucial for decision makers to anticipate the future. The
methods such as linear regression used in time series estimations may be insufficient for some
time to reveal complex relationships between variables. In this study, artificial neural
networks (ANN) method was chosen as a method of artificial learning for modeling the
complex relationship between various variables and the exchange rate and aim to determine
the method in which the degree of closeness of the estimated data is highest. The success of
artificial learning is due to its ability to discover large, unspecified complex structures and to
simply apply very flexible functional forms. Artificial learning, with new empirical tools,
serves to expand the kinds of problems we are working on. The increased use of artificial
learning tools has also changed the types of questions that researchers working on model
prediction have worked on. Artificial learning tools are increasing the scope of research not
only by offering new data or new methods, but also by focusing on new questions. For the
empirical model, firstly, variables affecting exchange rates are determined by an in-depth
literature search. The relationship between the selected variables and the exchange rate is
modeled by a multilayer feedforward artificial neural network, and USD/TRY and EUR/TRY
exchange rates are estimated. In this study, different ANN models were used, and the
prediction performance of each model was compared. The deviations from the true values of
the results are evaluated by means of the Mean Square Error and the Root Mean Square Error
criteria. In this direction, ANN model which provides the best prediction performance
together with artificial learning was selected and a new model was proposed to be used in the
exchange rate estimation.
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Özet
Dünya’da gelişerek değişen ticari faaliyetlerle birlikte, faaliyetlerin kaydedildiği ve
raporlandığı muhasebe bilgi sistemleri de değişmiştir. Muhasebe bilgi sistemleri bilgi üretim
süreçlerinin temel unsurlarından birisi muhasebe meslek mensuplarıdır. Muhasebe meslek
mensupları eğitim süreçlerinin söz konusu değişimlere uygun olması gerekir. Uluslararası
alanda, meslek mensuplarının eğitim süreçlerinin değişime uygun olarak standartlaşması
gerektiği eğilimleri artmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Uluslararası Muhasebe Eğitimi
Standartları Kurulu (IAESB) tarafından toplam sekiz adet Uluslararası Muhasebe Eğitim
Standartları (UMES) yayınlanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de muhasebe eğitiminin,
Uluslararası Eğitim Standartlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma
kapsamında, Türkiye’de muhasebe eğitiminin ağırlıklı olarak verildiği fakültelerin işletme
bölümleri, örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’deki muhasebe eğitim
durumu UME 2’ye göre değerlendirilmiş olup gerekli öneriler sunulmuştur.
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JEL Sınflama Kodları: M410, M200
1

2

328

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Evaluation of Accounting Education in Turkey according to
International Accounting Education Standards 2: A
Research on Business Departments
Hakan ÖZÇELİK1 Ayşenur ERDOĞAN2
Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Turkey
Süleyman Demirel Ünivertesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı, Turkey
1
hakanozcelik@sdu.edu.tr 2aysenurerdgn2@gmail.com
Abstract
Along with the changing commercial activities in the World, the accounting information
systems that the activities are recorded and reported have also changed. Accounting
information systems one of the basic elements of information production processes is
accounting professionals. Accountants trainning processes must be in accordance with the
mentioned changes. In international arena, the tendency of professionals to standardize their
trainning processes has begun to increase. In this context, a total of eight International
Accounting Education Standards (IES) are published by the International Accounting
Education Standards Board (IAESB). The aim of study, accounting education in Turkey is
evaluated according to the International Education Standards. In the study, mainly given the
faculty of business administration department of accounting education in Turkey was chosen
as samples. In conclusion, state of accounting education in Turkey is evaluated according to
IES 2 neccessary proposals were presented.
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Uzun yüzyıllar boyunca Karadeniz sadece birkaç ülkenin ilgi alanıyken 20. yüzyıl ile birlikte
dünya siyasetinin bir konusu olmaya başlamıştır. Karadeniz’in tüm 20. yüzyıl boyunca
giderek artan önemine ek olarak bölge Soğuk Savaş’ın ardından buraya nüfuz etme olanakları
artan diğer küresel aktörlerin daha fazla dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine gerek uluslararası
sorunların kabaran gündemi gerekse 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa
Birliği (AB) üyesi olmaları Karadeniz’i tam bir mücadele alanı haline getirmiştir. Bu
kapsamda bu çalışmada AB’nin Karadeniz Sinerjisi belgesi ile ortaya koyduğu proje
gerekçeleri, yapılagelişi ve neticeleri bakımından değerlendirilecektir. Ancak söz konusu
projenin önündeki yapısal ve gündelik sorunlar projenin zayıf ve kuvvetli yanlarının yeniden
gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Hal böyle iken bu çalışmada bir dış politika
belgesi ile başlayan bu projenin sonu geldiğine dair bulgulara rastlanmıştır. Çalışmada AB
için Geniş Karadeniz Bölgesi inisiyatifinin son derece iddialı bir proje olduğu; bilinen ve
öngörülebilen sıkıntılarının yanında bölgenin kendi içinde ortaya çıkan beklenmedik
çetrefilli sorunların projeyi daha da zor duruma soktuğu; AB’nin elindeki dış politika
araçlarının yetersizliği ve Rusya Federasyonu’nun (RF) bölgedeki varlığının giderek
güçlendiği ortaya çıkmıştır. Genişletilmiş Karadeniz Projesi AB’nin dış politikasının ulaştığı
yetenek ve kapasitesinin durumunu ortaya koyabilecek önemli bir test alanıdır. AB’nin
bölgeye artan ilgisinin sebepleri araştırılmış, söyleminin ve politikalarının önceki
dönemlerden farkı ortaya çıkarılmıştır. AB, Komşuluk Politikası ile Karadeniz Sinerjisi gibi
programları dış politikasının birer yol haritası olarak kullanarak bölgedeki RF nüfuzunu
azaltmak istemektedir. Ayrıca bölgenin iç sorunlarının askeri olmayan yöntemlerle
çözülmesini teşvik ederek kendi güvenliğine katkı yapmak istemektedir. RF ise sert güç
unsurlarını kullanmaktan çekinmemektedir. Bunun yanında bölge ülkeleri ile olan yoğun
tarihi ve kültürel bağları gibi yumuşak güç unsurlarını kullanarak bölgedeki AB nüfuzunun
artışına engel olmaya çalışmaktadır. Araştırmada AB’nin resmî belgeleri ve önemli aktörlerin
söylemleri tartışılmaktadır. Çalışmada metodoloji kapsamında veri toplama yöntemi birincil
ve ikincil kaynakların kullanımıyla yapılmıştır. Kitaplar, ulusal ve uluslararası süreli
yayınlarda yayımlanan makaleler, AB’nin temel antlaşmaları, Avrupa Komisyonu’nun
yayınladığı raporlar, çeşitli aktörlerinin demeçleri, RF ve AB tarafından hazırlanan dış
politika ve güvenlik politikaları belgeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Güvenlik
JEL Sınflama Kodları: Y80
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Abstract
By the 20th century, Black Sea became a subject for World politics which was used to be a
interest issue for only a few countries for many centuries. The importance of Black Sea
increased gradually though the 20th century. In addition to this, after the Cold War, the region
acquired some certain attention of other global actors which gained opportunity for influence
the region. After all, Black Sea became a space for a conflict not only in context of the
increase in the international agenda but also the full membership of Bulgaria and Romania
to the European Union (EU). In this context, this study will examine the results, procedure
and the needs of the EU’s project of Black Sea Synergie. But this project’s structural and
conjunctural determinations bring about the need for a re-consideration of the project’s strong
and weak dimensions. Furthermore, in this study there are several findings about the project
that started with a foreign policy paper, coming to the end. In this study, it is observed that
Wider Black Sea initiation is assertive for EU; besides known and predictable shortcomings,
the region’s own unpredictable and complex issues undermines the project; the lack of EU’s
foreign policy instruments and the strengthening of Russian Federation’s (RF) existence in
the region. Wider Black Sea Project is an important case to test the EU’s foreign policy’s
capability and capacity. The reason of EU’s interest was investigated and so far, the
differences in discourse and policies have been examined over the previous periods. The EU
is trying to undermine the influence of RF by using policies like Neighbourhood Policy and
Black Sea Synergie as road maps. Moreover, EU motivates solutions of region’s own issues
by non-military means which will also contribute to its own security. On the other hand, the
RF does not hesitate to use its hard power. Also, RF is trying to prevent the increase of EU’s
influence in the region by using soft power capabilities like its intense historical and cultural
ties with the counties in the region. In the research, EU’s official documents and the
discourses of important actors of both EU and RF will be discussed. The methodology of the
collection of data was based on primary and secondary resources. Books, national and
international journals, EU’s fundamental treaties, Commission reports, policy papers, and
other security and foreign policy documents of EU and RF will be examined.
Keywords: Karadeniz, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Güvenlik
JEL Codes: Y80
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Özet
Makroekonomik modeller günümüz dünyasındaki karmaşık iktisadi ilişkilerin
açıklanmasında iktisatçılar ve politika yapıcıları tarafından sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
Uygulamalı matematikte ve bilgisayar programlamasındaki kayda değer değişimler
sayesinde bu yöntemler git gide daha karmaşık hale gelmekle birlikte gerçek dünyayı
açıklama gücüne sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı makroekonomik modellerin yöntem
olarak kullanılmaya başlanmasından itibaren zaman içindeki değişimine odaklanarak güçlü
ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmaktır. Böylece çalışmada bu modellerin gelecekte nasıl bir
yapıya dönüşeceğini tahmin ederek politika yapıcıları için öncekilere göre çok daha kullanışlı
araçlar olması adına yapılması gerekenler tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada yöntem olarak
modellerin birbirleriyle ayrıntılı karşılaştırılması yapılmaktadır. İlk aşamada, toplulaştırılmış
makro değişkenler üzerinden hareket eden ve mikro temellere sahip olmayan, çoğu zaman
statik ve basit olan temel modeller incelenmektedir. Ekonometrik yöntemlerin henüz
gelişmediği dönemde sonradan genel denge modellerinin de temelini oluşturan Leontief
(1936) girdi-çıktı modelleri oldukça kısıtlı kalmaktadır. Ardından Walras (1874) tarafından
geliştirilen genel denge teorisinin ışığında iktisat teorisini yansıtan, uzun dönemli ilişkileri
açıklayabilen, girdi-çıktı analizinin de gelişmiş versiyonu olan hesaplanabilir genel denge
modellerinin uygulama alanı genişlemiştir. Statik ve fazlaca varsayıma sahip bir modelleme
biçimi olan hesaplanabilir genel denge kullanışlı ancak günümüzdeki karmaşık yapıyı
açıklamak açısından yetersizdir. Ekonometrik yöntemlerin gelişmesini takiben, halen mikro
temelleri zayıf olmakla birlikte, makroekonomik değişkenler arası ilişkinin zaman içindeki
değişiminin modelde yer aldığı kapsamlı ekonometrik modellere geçilmesi özellikle
tahminleme açısından önemli bulgular sağlamaktadır. Özellikle ekonometrik yöntemlerin
çoğunlukla uyumcu beklentilere dayanması ve mikro temellerinin olmaması Lucas (1976)
tarafından etkili şekilde eleştirilmiş, bu eleştiri ise modeller açısından bir paradigma
değişimine neden olmuştur. Bu eleştiriye cevap olarak Kydland ve Prescott (1982) tarafından
geliştirilen reel konjontür teorisinin çıkış noktası olan rasyonel beklentiler ve hesaplanabilir
genel denge modellerine zaman boyutu ile rassal şokların da eklenmiş versiyonu olan
dinamik stokastik genel denge (DSGD) modelleri yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu modeller ise mikro temellere, zaman boyutuna, rassal şoklara sahip olmasına rağmen
2008 krizini öngörememesi ve neredeyse bütün mikro temelli modellerde yer alan temsili
ajanların varlığı sebebiyle fazlaca eleştirilmektedir. Özellikle temsili ajan eleştirisine bir
yanıt olarak post-Keynesyenler tarafından savunulan ajan temelli modelleme bir alternatif
olarak ortaya çıkmaktadır. Ajan temelli modellerde ajanların öncelikle başlangıç stratejileri
tanımlanıp bu ajanların piyasa ve birbirleriyle olan etkileşimleri bir öğrenme sürecine göre
simüle edilmekte, bunun sonucunda oluşan iktisadi davranışlardan makroeknommik çıkarım
yapmaya çalışılmaktadır. Yakın gelecekte, bütün bunların ışığında daha kullanışlı modellerin
bulunması birtakım tekniklerin de gelişmesiyle mümkün olabilecek ve bilimsel tutarlılığı
olan etkin iktisat politikaları uygulanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Model, Yöntem
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1

332

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

The Change of Macroeconomic Modeling
Can APAYDIN1
Ondokuz Mayıs Universitesi, Turkey
1
can.apaydin@omu.edu.tr
Abstract
Macroeconomic models are frequently used methods by economists and policymakers to
identify the complex economic relations in today’s world. Through significant changes in
applied mathematics and computer programming, these models have become increasingly
more complex, besides they have the power to explain the real world. The aim of this study
is to find out the strengths and weaknesses of the macroeconomic models by focusing on the
change over time from the start of the use as a method. Thus, by predicting what kind of
structure these models will transform in the future, the study discusses the necessary steps to
be taken for the policy makers in making use of these tools more effectively compared to
their predecessors. In addition, detailed comparison of the models with each other is
performed in the study. In the first step, the most basic and static models that are based on
aggregated macro variables, which do not have micro-foundations are examined. Leontief
(1936) input-output models, which are also the basis of the general equilibrium models,
remain very limited when econometric methods are not yet developed. Subsequently, in the
light of the general equilibrium, theory developed by Walras (1874), the field of application
of the computable general equilibrium models, which is an advanced version of the inputoutput analysis reflecting the economic theory and able to explain long-term relationships,
has expanded. The computable general equilibrium, which is a model of the static form with
many assumptions, is useful but insufficient for explaining today’s complex structure.
Following the developments in econometric methods, despite having weak microfoundations, the use of comprehensive econometric models that include the time-variant
relations in macroeconomic variables provide significant findings especially in terms of
estimation. Lucas (1976) has effectively criticized econometric methods for predicting
predominantly adaptive expectations and lack of micro-foundations, which has led to a
paradigm shift in terms of models. In response to this criticism, the dynamic stochastic
general equilibrium models (DSGE), which is a version that incorporates the rational
expectations of the real business cycle theory developed by Kydland and Prescott (1982) and
the computable general equilibrium models together with the time dimension and the random
shocks, have been widely used. These models are also extensively criticized because of the
fact that they were unable to predict the 2008 crisis and the existence of representative agents
in almost all micro-foundations model although they incorporate the micro-foundations, the
time dimension and the random shocks. Agent-based modeling, which is defensed by postKeynesians, emerges as an alternative to the representative agent criticism in particular. In
agent-based models, agents are primarily defined as initial strategies and their interactions
with the market and each other are simulated with respect to a learning process, giving rise
to macroeconomic conclusions from the resulting economic behavior. In the near future, the
availability of more useful models in the light of all these advancements will be possible by
the development of a number of techniques, and effective economic policies with scientific
consistency will be imposed.
Keywords: Makroekonomik Model, Yöntem
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Özet
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve içerdiği 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi
(SKH) önümüzdeki on iki yılın kalkınma politikalarının belkemiğini oluşturacaktır. Yeşil
Büyüme, Küresel Gündem'in en önemli boyutlarından biridir. Yeşil büyüme çevresel riskleri
ve ekolojik dengeyi gözeterek uzun vadede insanların refahını arttıran mal ve hizmetlerin
üretimi ve tüketimi olarak tanımlanmakta (UNEP 2008). Yeşil büyüme stratejilerinin
desteklenmesi SKH 8 ve alt hedeflerinden 8.4’te şu şekilde ifade edilmektedir: “Herkes için,
sürekli, kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve üretken iş ve insana yakışır
işleri teşvik” ve “tüketim ve üretimde küresel kaynak verimliliği sağlamak ve ekonomik
büyümenin getirdiği çevresel bozulmanın çözümü için çaba sarf etmek” (UNDP 2015). Yeşil
büyüme stratejilerindeki ilerlemeyi ölçmek için yeşil sektörlerin veya çevre ile ilgili
sektörlerin artan payı değerlendirilmelidir. Bu amaçla Eurostat, UN ve OECD tarafından
çevresel faaliyetlerin tanımlarını ve özelliklerini belirten Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü
(EGSS) çerçevesi geliştirilmiştir. EGSS çerçevesi günümüzde pek çok AB ülkesi ve diğer
gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Türkiye, EGSS sektörleri için ulusal veri
düzenleme çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye'deki yeşil ekonomik
faaliyetlerin veya çevre ile ilgili faaliyetlerin ekonomideki payını ölçmek ve
değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında; (1) İlk olarak, Eurostat’ın EGSS çerçeve
çalışmasına uygun olarak Türkiye'deki tüm çevresel mal ve hizmet sektörleri ve alt sektörleri
belirlenecektir. (2) İkinci olarak EGSS sektörünün Türkiye'de 2012-2016 dönemi için çıktı,
katma değer, istihdam ve ihracat açısından payı ve ilerlemesi hesaplanarak, bazı AB ülkeleri
ile kıyaslanacaktır. Metodoloji ÇMHS sektör/alt sektörlerinin tanımlanmasında TÜİK
verileri Eurostat/OECD’nin sınıflama sistemine göre analiz edilecektir. Eurostat/OECD
çevresel sektörleri - Çevre Koruma - Kaynak Yönetimi başlıkları altında iki ana sınıfa ayırmış
ve CEPA için 9, CReMA için 7 ana sektör belirlemiştir. Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama
İstatistikleri kapsamında ülkemizde kamu sektöründe belediyeler, il özel idareleri, mahalli
idare birlikleri ve diğer kamu kuruluşlarından veri derlenirken, iş sektöründe girişimlerden
ve organize sanayi bölgesi müdürlüklerinden derlenmektedir. Elde edilen veriler
Eurostat/OECD metodolojisi kapsamında değerlendirilecektir. Ana Bulgular ve Sonuç Çevre
koruma harcamalarına bakıldığında; 2016 yılında, toplam AB-28 ulusal çevre koruma
harcamaları 308 milyar Euro'dur. Toplam çevresel harcamaların gayrisafi yurtiçi hâsıla
içindeki payı ise %2.07’dir. Çevre korumaya yönelik ulusal harcamalar AB-28’de 2006
yılına göre cari fiyatlarla %23,5 büyümüş, her yıl ortalama %2 oranında artmıştır. Türkiye’de
ise en son yayınlanan 2016 yılı verilerine göre; 31,8 milyar TL olan toplam çevresel
harcamaların gayrisafi yurtiçi hâsıla içindeki payı bu yıl için %1.2 olarak gerçekleşmiştir.
Çevre korumaya yönelik ulusal harcamalar 2012 yılına göre cari fiyatlarla her yıl ortalama
%2.2 oranında artış göstermiştir. Türkiye çevresel sektörlerinin payındaki gelişmelere
rağmen AB ortalamasının altında bir seyir göstermektedir. Türkiye’de bu konuda yapılan
çalışmaların desteklenmesi, mevcut ve önümüzdeki dönemlerdeki stratejik planlarda çevresel
boyutun ön plana çıkarılarak etkinleştirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü, Yeşil Büyüme, Sürdürülebilir
Kalkınma
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Abstract
The Global Agenda on sustainable development and its 17 goals (SDG’s) constitute the
backbone for the next twelve year’s development policies worldwide. Green Growth, being
one of the most important dimension of the Global Agenda, is about fostering production and
consumption of goods and services while eliminating environmenal risks and ensuring
ecological balances. Fostering green growth strategies is expressed in SDG 8 and 8.4 as
follows: “fostering, continous, comprehensive, sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all”, and “providing global resource
productivity in production and consumption and combining efforts inorder to eliminate
environmental degredation caused by economic growth”. In order to measure the progress in
green growth strategies, the growing share of the green sectors or environemntal related
sectors should be assessed. To this end, Environemental Goods and Services Sectors (EGSS)
frame work, which provides descriptions and specifications of activities to be counted as
environmental, have been developed by Eurostat, UN and OECD. Currently EGSS is being
used by many EU countries and many other developing countries. Turkey has also initiated
efforts inorder to organize data on EGSS sectors. The aim of this study is, to measurer and
asses the share of green economic activities or environmental related activites in Turkey. To
this end first, based on Eurostat EGSS frame work, we identify all the EGSS sectors and
subsectors in Turkey. Second, we estimate the share of EGSS sector in Turkey in terms of
renevue, value –added, employment and exports, for the period 2012 – 2016 and compare its
progress with respect to some EU countries. Identification and measurement of the EGSS
sector/sub-sectors in Turkey, is based on TURKSTAT data organized according to the
Eurostat classification system. Eurostat has classified environmental sectors into two main
categories and identified 9 major sectors for CEPA and 7 sectors for CREMA. Data on private
sector revenues, exports, employment will be obtained from Turkstat’s “Environmental
Employment, Income and Expenditure Statistics”; data for the public sector, from
municipalities, special provincial administrations, local government associations and other
public institutions. Some data for the private sector is gathered from initiatives and from
directorates of organized industrial zones. The data obtained is evaluated within the Eurostat
EGSS methodology. In 2016, EU-28 national expenditure on environmental protection
amounted to EUR 308 billion. The share of total environmental expenditures in gross
domestic product is 2.07%. National expenditure on environmental protection grew by 23.5
% at current prices compared to 2006, each year by nearly 2% on average. In Turkey,
according to the latest published data of 2016; national expenditure on environmental
protection amounted to TL 31,8 billion. The share of total environmental expenditures in
gross domestic product is 1,2%. National expenditure on environmental protection has
increased by an average of 2.2% each year at current prices compared to 2012. In Turkey,
inspite of the improvements in the recent years, trend of the progress in the share of
environmental sectors is much below the EU avarage. Inorder to meet the growing need for
national and international data on the environment, developing studies and practices on
measuring the green industry is essential. Such studies will guide policy makers and business
in the mobiliziation of investments in green sectors. We hope that this study will also
contribute to such an endevour.
Keywords: Çevresel Mal ve Hizmetler Sektörü, Yeşil Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma
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Résumé
La révolution technologique dans le secteur de l’information et de la communication qu’a
connu le monde en général, et les entreprises et organisations en particulier, n’a pas été sans
conséquences sur ces dernières. En effet, les Technologies de l’Information et de
Communication (TIC) ont été perçues comme un avantage concurrentiel par les entreprises
qui se sont faites la course pour les adopter en leur sein. Les chercheurs se sont alors
intéressées à l’impact des TIC sur les organisations et ses différentes facettes. L’objectif de
ce papier est de faire une évaluation de l’état de l’art des recherches conduite sur le thème de
l’impact des TIC sur le système d’information comptable (SIC). En effet, nous allons
regrouper les résultats avérés des recherches précédentes selon les types d’impacts recensés
et leurs niveaux. Par la suite, nous allons essayer de s’inspirer du modèle matriciel des
impacts des systèmes experts de Baldwin-Morgan et Stone (1993), pour voir si la littérature
a pu identifier l’ensemble des impacts possibles des TIC sur le SIC. Pour terminer, nous
proposerons des pistes de recherches futures sur le sujet. Dans le but d’arriver aux objectifs
escomptés, nous utiliserons des données secondaires issues des recherches scientifiques
antérieures, que nous collecterons par une recherche documentaire. L’exploitation de ces
données se base sur les techniques descriptive et analytique, la première permet de décrire
les résultats des recherches antérieures et la seconde permet de faire le lien entre ces résultats
et de trouver les pistes de recherche non élucidées. Les résultats de cette analyse
documentaire ont permis d’affirmer l’effet positif des TIC sur l’efficacité, l’efficience et
l’expertise d’un département de comptabilité, au sein d’une entreprise, et ce par : la réduction
des coûts, la rapidité et la facilité d’accès à l’information et l’amélioration de la qualité des
informations produites; et de mentionner les effets négatifs des TIC sur le SIC, à savoir : les
risques sur la fiabilité de l’information et sa sécurité, la contrainte des compétences en TIC
du staff. Par projection de ces résultats sur la matrice des impacts des systèmes experts
proposée par Baldwin-Morgan et Stone, il s’avère que les impacts des TIC sur
l’environnement du SIC et sur la sphère de l’éducation n’ont pas été investigué. Certaines
idées pour des recherches futures jaillissent alors, à savoir l’impact des TIC sur la formation
en comptabilité, sur les stratégies d’apprentissage du personnel comptable au sein des
entreprises, ainsi que sur les compétences requises des comptables. Comme il est important
de s’intéresser, également, à l’impact des TIC sur l’image du département de comptabilité
perçue par l’entreprise et les parties prenantes et sur l’éthique des comptables.
Mots clés: TIC, SIC, matrice des impacts des systèmes experts, formation en TIC,
département de comptabilité
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Abstract
The technological revolution in the information and communication sector has consequences
on the world in general, and on businesses and organizations particularly. Indeed,
Information and Communication Technologies (ICT) have been perceived as a competitive
advantage by the companies that have made the race to adopt them. So, scientific researchers
focused on the impacts of ICTs on organizations and their different facets. The purpose of
this paper is to make an assessment of the state of the art of research conducted on the theme
of the impact of ICT on the accounting information system (CIS). Indeed, we will gather the
proven results of previous research according to the types of impacts identified and their
levels. Next, we will try to draw on Baldwin-Morgan and Stone's (1993) matrix model of
expert systems impacts, to see if the literature has been able to identify all the possible
impacts of ICT on CIS. Finally, we will propose future research topics on the subject. In
order to achieve the desired objectives, we will use secondary data from previous scientific
researches, which we will collect through a literature review. The exploitation of these data
is based on both descriptive and analytical methods; the first one allows describing the results
of the previous researches and the second permits to link these results and to find out the
topics not covered by literature. The results of this documentary analysis permit to affirm the
positive effect of ICT on the effectiveness, efficiency and expertise of an accounting
department, within a company, by: reducing costs, speeding up and easing access to
information and improving the quality of information produced; and to mention the negative
effects of ICTs on the AIS, namely: the risks on the reliability of information and its security,
and also the constraints of staff lacking of IT skills. By projecting these results on the matrix
of expert systems impacts proposed by Baldwin-Morgan and Stone, it turns out that the
impacts of ICT on the environment of the AIS and on education field are not investigated.
Some ideas for future research emerge then, such as the impact of ICT on accounting
academic formation, training of accounting staff in companies, as well as the skills required
of accountants to be inserted. It is also interesting to investigate the impact of ICT on the
image of the accounting department perceived by the company and the stakeholders and on
the ethics of accountants.
Keywords: TIC, SIC, matrice des impacts des systèmes experts, formation en TIC,
département de comptabilité
JEL Codes: M410
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1980 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisi: Uygulanan
Politikalar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma
Yaşar UYSAL1
DEU IIBF, Türkiye
yasar.uysal@deu.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye için Üçüncü Liberal Dönem olarak tanımlanan 1980
sonrası dönemde uygulanan ekonomi politikalarının teorik bir çerçeveye de oturtularak
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeler sonucunda Türkiye ekonomisinde uygulanan
politikaların amaçlara ulaşma düzeyi, varolan sorunlar ve bu sorunların kalıcı çözümü için
alınması gereken önlemler analitik ve bütünsel bir çerçevede ortaya konulmuştur. Çalışmada
öncelikle 1980 sonrası dönemde uygulanan ekonomi politikaları 1980-88, 1989-1999 ve
2000 sonrası olmak üzere üç alt dönemde incelenmiştir. Bu incelemelerde ekonomi
politikaları nitel olarak ve teorik temellendirme ile değerlendirilirken, her bir dönem ayrıca
temel makro göstergelerdeki gelişmelerle başarı boyutundan da analiz edilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda 1980-88 döneminde dışa açılma ve piyasa ekonomisine geçiş eksenli
politikaların uygulandığı, bu politikaların büyüme ve dış kaynak sağlanması açısından
başarılı olduğu kabul edilse bile, yatırımlar enflasyon, gelir dağılımı boyutunda başarısız
kaldığı görülmüştür. Finansal serbestleşme sonrası dönemde (1989-1999) ekonomi
politikalarının şekillenmesinde; küreselleşme, AB ile başlayan kısmi gümrük birliği ve siyasi
gelişmelerin belirleyici olduğu görülmüştür. Bu dönemde bütçe dengeleri ve enflasyon
açısından belirgin bir başarısızlık söz konusu olmuş, dış kaynak bağımlılığı da artarken gelir
dağılımında kısmi bir iyileşme yaşanmıştır. 2000’li yıllara IMF destekli dezanflasyon
programıyla giren Türkiye 2001 yılında iç, 2008-2009 yıllarında küresel kaynaklı bir kriz
yaşamış, 2018 yılında da ciddi bir döviz türbülansı ile karşılaşmıştır. Bu dönemde büyüme,
enflasyon ve refah açısından önemli gelişmeler sağlanırken, dış açıklar, dış borçlar ve işsizlik
konusunda önemli sorunlarla karşılaşılmıştır. Çalışmada yukarıda ifade edilmeye çalışılan
uzun dönemli analizlerin ardından bir genel durum tespiti ile sorunlar ve kaynakları ortaya
konulmuş ve son olarak da ekonomide bir yeniden yapılanma programı tartışmaya
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi politikaları, ekonomik krizler, yeniden yapılanma, Türkiye
JEL Sınflama Kodları: E60
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Turkish Economy During the Period After 1980: Policies,
Problems and Restructuring
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Abstract
The main purpose of this study is to evaluate the economic policies implemented in Turkey
in the period after 1980 – which is defined as the Third Liberal Period in the country- using
a theoretical framework. Through this evaluation, the level of attainment of the objectives,
the existing problems and the precautions to be taken for the permanent solution of these
problems have been put forward in an analytical and holistic framework. In the study, firstly
the post-1980 economic policies were examined in three sub-periods as 1980-88, 1989-1999
and post-2000. For each period, economic policies are assessed both qualitatively -on a
theoretical basis-, and in terms of the level of success regarding basic macro-indicators. As a
result of the analysis made, it has been seen that, in the 1980-88 period, policies oriented to
exports and transition to market economy were implemented. Even though it is assumed that
these policies were successful in terms of growth and outsourcing, they have failed in the
aspects of investments, inflation and income distribution. In the post-financial liberalization
period (1989-1999) globalization, the partial customs union with the EU, and political
developments have been seen to be decisive on the shaping of economic policies. In this
period, there has been a significant failure in terms of budget balances and inflation. While
foreign resource dependence has also increased, income distribution has been partially
improved. Entered the 2000s with the IMF-supported disinflation program, Turkey lived two
crisis, the first one in 2001 being interior originated, and the second in 2008-2009 being
global originated. Also in 2018, the economy was faced with a serious currency turbulence.
In this period, while significant improvements were made in terms of growth, inflation and
prosperity; major problems were encountered with respect to external deficits, external debts
and unemployment. Following the above mentioned long-term analysis, a general evaluation
was carried out putting forward the problems and the sources of the problems. Finally, a
restructuring program in the economy was discussed.
Keywords: Ekonomi politikaları, ekonomik krizler, yeniden yapılanma, Türkiye
JEL Codes: E60
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Résumé
Ces dernières années, des signes du changement se font sentir en Algérie. En effet, le contexte
actuel marqué par la mondialisation des échanges, la volonté de l’adhésion à l'Organisation
Mondiale du Commerce, l’évolution rapide des technologies de l’information et de la
communication et les fluctuations des cours du pétrole, obligent les entreprises algériennes à
innover pour créer de la valeur et continuer à se développer. Aujourd’hui, l’innovation est
devenue un impératif, elle concerne l’ensemble de l’entreprise et n’est plus réservée aux
départements R&D.Elle ne concerne pas uniquement les produits et les services, mais aussi
la création de pratiques et processus managériaux nouveaux (Autissier et al, 2018). Il s’agit
de l’innovation organisationnelle qui désigne l’ensemble des innovations qui ne relèvent pas
de l’innovation technologique (Daft, 1966 ; Damanpour et Evans, 1984 ; Ménard, 1995 ;
Ayerbe-Machat, 2003) et qui serait, désormais, le principal facteur explicatif des
performances de l’entreprise (Le Roy et Jaouen, 2013). Toutefois, les règles et les outils de
gestion créés au fil du temps ont souvent un effet négatif sur la prise d’initiative (Hamel,
2007). C’est pourquoi les entreprises sont à la recherche de nouveaux modèles de
management qui favorisent l’innovation, le collaboratif et l’engagement (Autissier et al,
2018). L’objet de notre communication est de répondre aux questions suivantes : quelles sont
les conditions favorisant l’innovation organisationnelle ? Quels résultats l’innovation
organisationnelle donne-t-elle en termes d’efficacité et de création de valeur ? Pour avoir des
éléments de réponse à ces interrogations, notre recherche emprunte une démarche qualitative
par l’étude de l’entreprise algérienne « NCA Rouiba », l’un des acteurs les plus importants
dans le secteur agroalimentaire en Algérie, par la technique des entretiens, l’analyse
documentaire et l’observation. Nous nous sommes interrogés sur les conditions qui
pourraient permettre à cette entreprise à innover. Il en résulte que les managers ont de réelles
marges de manœuvre pour exercer leurs fonctions. Aussi, le style de management participatif
et responsable est le style le plus répandu dans cette entreprise et la communication et le
partage d’informations sont très favorisés à tous les niveaux de l’entreprise. L’importance de
la liberté d’initiative de la part des collaborateurs ainsi que le droit à l’erreur est reconnue par
la majorité des managers interviewés qui considère que les erreurs permettent l’apprentissage
et l’initiative est un levier de l’innovation. Par ailleurs, le climat social et les conditions de
travail sont suivis à travers des évaluations annuelles pour renforcer l’engagement et inciter
les collaborateurs à proposer de nouvelles pratiques et méthodes de travail. L’innovation
organisationnelle permet à l’entreprise d’améliorer sa capacité de création de valeur en
réduisant les délais de réalisation des activités de la chaine de valeur et la qualité de ses
produits. Ainsi, les avantages de coûts et les politiques de différenciation peuvent résulter de
l’innovation organisationnelle qui permet de créer des avantages concurrentiels à long terme.
Effectivement, il est difficile pour les imitateurs de copier les nouvelles pratiques
managériales, puisqu'elles concernent la façon de travailler et les relations entre les activités
de l’entreprise.
Mots clés: innovation, management, organisation, efficacité, valeur
Codes De Classification JEL: M10, 031, 034
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Abstract
These last years, signs of change are felt in Algeria. Indeed, the current context marked by
the globalization of the exchanges, the will of adhesion to the World Trade Organization, the
quick change of communication and information technologies and the fluctuations of the
courses of oil, oblige the Algerian companies to innovate to create value and continue to
develop. Today, the innovation became a requirement, it concerns the whole company and is
not limited to the R & D departments. It is not only related to the products and the services,
but also the creation of new practices and managerial processes (Autissier and al., 2018). It
is the organizational innovation which indicates all the innovations which do not only
concern the technological innovation (Daft, 1966; Damanpour and Evans, 1984; Ménard,
1995; Ayerbe-Machat, 2003) and which would be, from now on, the explanatory independent
factor of the performances of the company (Roy and Jaouen, 2013). However, the rules and
the management tools created in the course of time often have a negative effect on taking the
initiative (Hamel, 2007). This is why the companies are in search of new models of
management which support the innovation, the collaborative and the commitment (Autissier
et al., 2018). The object of our communication is to answer the following questions: which
are the conditions supporting the organizational innovation? Which results in the
organizational innovation does it give in terms of effectiveness and value creation? To get
answers to these interrogations, our research borrows a qualitative approach by studying the
Algerian company “NCA Rouiba”, one of the most important actors in the agroalimentary
sector in Algeria, by the technique of the interview, the analysis of documentaries and the
observation. We were concerned about the conditions which could make it possible for this
company to innovate. It results from it that the managers have real manoeuvre margins to
perform their functions. Also, the style of the participative and responsible management is
the more widespread in this company and the communication and the division of information
are very favoured on all levels of the company. The importance of the freedom of initiative
on behalf of the collaborators as well as the right to the error is recognized by the majority of
the interviewed managers who consider that the errors allow the training and the initiative is
a lever of the innovation. In addition, the social climate and the work conditions are followed
through annual evaluations to reinforce the commitment and to encourage the collaborators
to propose new practices and work methods. The organizational innovation makes it possible
for the company to improve its capacity of creation of value by reducing the completion dates
of the activities of the chain of value and the quality of its products. Thus, the advantages of
costs and the policies of differentiation can result in organizational innovation which makes
it possible to create long-term competitive advantages. Indeed, it is difficult for the imitators
to copy the new managerial practices, since they relate to the way of working and the relations
between the activities of the company.
Keywords: innovation, management, organisation, efficacité, valeur
JEL Codes: M10, 031, 034
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Gelişmeleri Kaçırma Korkusu FOMO’ nun Yeri
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Özet
Günümüzde internet ve ona bağlı olarak sosyal medya kullanımı yaygınlaşmakta, her yaştan
birey kolay ve hızlı bir şekilde internete ulaşabilmektedir. İnternete ulaşabilmenin bu denli
kolay olması, bireylerin gününün büyük bir kısmını sosyal medyada geçirmesine sebep
olmaktadır (Hato, 2013:1-4). Nitekim Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kuramı’nda belirttiği üzere insanların, fizyolojik ihtiyaçları, güvenlik ihtiyacı, aidiyet ve
sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı basamakları bulunmakta, bu
basamakların alt katmanları olan fizyolojik ve güvenlik ihtiyacının giderilmesiyle birlikte bir
üst basamak olarak ait olma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Kula ve Çakar, 2015:193). Aidiyet
ihtiyacı, bireyleri günümüz dünyasında herhangi bir sosyal gruba ait olmaya itmektedir.
Özellikle akıllı telefonların kullanımı ile bireyler, dünyanın her yerinden birbirleri ile
mesajlaşabilmekte, internete girip uygulama, oyun yükleyebilmekte, elektronik postalarını
kontrol edebilmekte, arama motorlarında araştırma yapabilmekte, fotoğraf ve video
çekebilmekte, Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal ağlara bağlanarak paylaşım
yapabilmektedir (Hoşgör vd., 2017:576). İnternet, akıllı telefon, tablet gibi teknolojilerin
yaygınlaşması, kullanıcılarına her ne kadar uzun dönemli iletişimde kalma, bilgiye kolay ve
hızlı şekilde ulaşabilme imkanı gibi eşsiz özellikleri sağlasa da sosyal medyanın toplum
üzerinde yalnızlık duygusu ve gelişmeleri kaçırma korkusu gibi bazı psikolojik sorunlara yol
açtığı da araştırmalarla kanıtlanmaktadır (Perrone, 2013:1). Sosyal ortamlarda sürekli olarak
bulunma isteği, sosyal ağlarda paylaşım yaparak diğer bireylerin yaptığı paylaşımları izleme
davranışı yeni bir bağımlılık türü olan Fear of Missing Out (FoMO) kavramının doğmasına
sebep olmaktadır (Gökler vd., 2016:54). Günümüzde sosyal medya üzerinde vaktinin çoğunu
harcayan bireyler, çeşitli sosyal medya hesaplarına sahip olmakta ve bu hesaplara düzenli bir
şekilde giriş yapmaktadır. Bireyler sosyal ağlara düzenli sıklıkla bakma alışkanlığı
kazanırken, yeni trendleri, gelişmeleri kaçırma korkusunu da kazanmaktadırlar. Gelişmeleri
kaçırma korkusunun tüketicileri ve pazarlamayı yakından ilgilendirdiği bir gerçektir.
Nitekim ağızdan ağıza pazarlama kavramının da amacı da ürün ve hizmetlerin deneyimler
paylaşarak satın alımını ve kullanımını arttırmaktır (Odabaşı, 2016:1). Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte, ağızdan ağıza pazarlama, dijital alana sıçrayarak sosyal medya
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Fomo kavramı da artık pazarlama yazınında
yer almaktadır. Çalışmamızın amacı, pazarlama literatüründe Fomo kavramının varlığını
incelemek, sonuç ve öneriler ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, Fomo ile ilgili
kaynaklar taranarak, pazarlama yazınında varlığı ile ilgili ilerideki araştırmalara kaynak
teşkil edilebilecek bir çalışma oluşturulası planlanmıştır. Fomo kavramı, araştırmacıların
ilgisini çeken bir kavram olmasına karşın, ülkemizde çalışmaların sayısı oldukça azdır.
Ayrıca pazarlama alanıyla ilişkilendirilmesi de henüz tam anlamıyla yapılmamıştır.
Kaynaklar incelendiğinde, Fomo kavramının her ne kadar bir bağımlılık, kötü bir alışkanlık
olarak tanımlansa da pazarlama bilimi açısından faydası olabilecek bir kavram
düşünülmektedir. 2008’de Çin’de yapılan kapsamlı bir çalışmada, 13 ile 30 yaş arsı Çinli
internet kullanıcılarının %9,7’sinde internet bağımlılığı görülmüştür (Dossey, 2014:71).
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu’na sahip olan bireyler de genellikle 18-30 yaşları arasında yer
alan genç nesil bireylerdir (Hoşgör, 2017:215). Bu bireyler günlerinin çoğunu internet
erişimine ayırmakta, hatta ve hatta sabah kalktıklarında ilk iş olarak, akşam uykudan hemen
önce ise son iş olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmektedirler. Bu bireyler örnek
aldıkları kişilerin, bloggerların hesaplarını incelemekte, onların önerdikleri ürün ve
1

342

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

hizmetleri satın alma davranışı içerisine girme eğilimindedirler. Pazarlama çalışmaları
kapsamında organizasyonlar, içerik üreticilerle bir araya gelinebilir, ürün ve hizmet
deneyimlerini tanıdık, örnek alınan isimlerin paylaşımıyla arttırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Sosyal medya, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Fomo
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Abstract
Today, the use of Internet and social media is becoming widespread and individuals of all
ages can reach the internet easily and quickly. The fact that it is so easy to reach the internet,
it causes individuals to spend a major part of their day in social media (Hato, 2013:1-4). In
fact, as Abraham Maslow stated in the hierarchy of needs theory, there are steps in people's
need for physiological needs, safety needs, belonging and love needs, esteem needs and selfactualization, eliminating the physiological and safety needs which are lower step of these
theory, and occuring higher level of this steps (Kula and Çakar, 2015:193). The need of
belonging pushes individuals to belong to any social group in today's world. Especially with
the use of smart phones, individuals can communicate with each other from all over the
world, access the Internet and upload applications, control electronic mail, research in search
engines, capture photos and videos, connect to social networks like Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, etc. (Hosgor et al., 2017:576). Although the spread of technologies such
as the internet, smart phones and tablets provides its users with unique features such as longterm communication, easy and fast access to information, it is also proven through research
that causes some psychological problems on social media such as loneliness and fear of
abductions (Perrone, 2013:1). A new type of addiction, fear of missing out (FoMO), causes
the birth of the concept of "fear of missing out" (gökler et al. (2016:54). It is a fact that the
fear of missing progress is closely related to consumers and marketing. As a matter of fact,
the aim of marketing to the mouth is to increase the purchase and use of products and services
by sharing experiences (Odabaşı, 2016:1). With the development of technology, Marketing
from mouth to mouth has started to be done through social media by jumping into the digital
field. Therefore, the concept of fomo is now included in the marketing literature. The aim of
this study is to examine the existence of fomo concept in marketing literature and to present
the results and suggestions. Within the scope of the research, it is planned to scan the sources
related to fomo and create a study that could be a source for future research related to its
existence in marketing literature. Although fomo is a concept that attracts researchers, the
number of studies in our country is very low. In addition, it has not yet been fully associated
with the marketing field. The concept of marketing is a concept that can be useful in terms
of Marketing science, although the concept of fomo is defined as a dependency and a bad
habit. In 2008, a comprehensive study in China found that 9.7% of Chinese Internet users
aged 13 to 30 had Internet addiction (dossey, 2014:71). Individuals with a fear of missing
progress are usually young generation individuals aged 18-30 (Hosgor, 2017:215). These
individuals devote most of their day to Internet access, even checking social media accounts
as the first job when they wake up in the morning, and the last job when they sleep in the
evening. These individuals are looking at the accounts of the people they take samples of,
and tend to be involved in the behavior of buying products and services they offer. Within
the context of marketing activities, organizations can be brought together with content
producers, and their product and service experiences can be enhanced by sharing familiar
names and pacemakers.
Keywords: Pazarlama, Sosyal medya, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Fomo
JEL Codes: M30, M31, M39
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Özet
Vergi tarihi; vergi sosyolojisi, vergi psikolojisi, siyasi tarih, iktisat tarihi gibi çok farklı bilim
dalları ile ilişkisi olan bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türkiye’de vergi
tarihi konusunda yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Başka disiplinler ile
olan ilişkisi de düşünüldüğünde, vergi tarihi konusunda yapılacak çalışmalar, maliye
biliminde yeni bir çalışma alanı yaratabilecektir. Bu çalışmada Dünya’daki vergi tarihi
çalışmalarından ve kurumlardan örnekler verilecek; Türkiye’de yapılacak çalışmalar
konusunda öneriler sunulacaktır. Bu çerçevede, ülke tarihi izlenerek vergi olaylarının analiz
edilmesinin, hem geçmiş vergi olaylarının sistemli bir biçimde kayıt altına alınması, hem de
gelecekteki vergi olaylarına ışık tutması bakımından yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Vergi konusunda hükümetlerin vergi politikaları, yıllar itibariyle ve türlerine göre uygulanan
vergiler, olağanüstü dönemler ve olağanüstü vergiler; kalkınma planlarında, hükümet
politikalarında, siyasi parti programlarında vergi konusu nasıl yer almaktadır? Vergi
uygulayıcısı kurumların, vergi eğitimi veren kurumların tarihi, vergi aflarının tarihi gibi
başlıklar altında yapılacak çalışmalar ile bilimsel bir veri tabanı oluşturulabilecektir. Vergi
tarihi alanında yapılacak yeni çalışmalar ile vergi tarihindeki olayların bilimsel analizi
yapılabilecektir. Ayrıca toplanacak her türlü yazılı ve görsel; hatta işitsel dokümanlar ile
oluşturulacak sanal ve/veya fiziki vergi müzelerinde de vergi olaylarına ilişkin belgeleri
sistematik olarak saklanacak, sergilenecek ve nesilden nesile aktarılacaktır. Çalışmada
doküman tarama yöntemi kullanılacaktır. Tarihsel olarak Cumhuriyet sonrası dönemdeki
olaylara ilişkin kitaplar, tezler, makaleler, gazete haberleri ve kurumların belge arşivleri
taranacaktır. Ayrıca dünyada bu konudaki çalışmalar ve kurum arşivlerinden, vergi
müzelerinden örnekler verilecektir. Vergi tarihi alanında Dünya’da çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Vergi tarihi konusunda, özel sempozyumlar, konferanslar düzenlendiği
görülmektedir. Almanya, Hollanda, İrlanda, İsrail ve daha pek çok ülkede fiziki vergi
müzeleri bulunmaktadır. Vergi tarihi konusundaki çalışmaları derlendiği ve yayımlandığı
kurumlara ait web sayfaları, ayrıca sanal vergi müzeleri bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de
bu alandaki çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Türkiye’de maliye bilimi alanında
vergi tarihi konusunda sistemli çalışmalar oldukça yetersizliği, bu çalışmanın temel sorunu
olmuştur. Bu çalışmada, vergi tarihi alanında yapılacak çalışmaların amacı, önemi
vurgulanacak, dünyadaki çalışmalardan örnekler verilerek, yeni bir çalışma alanı olarak neler
yapılabileceği konusu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Tarihi
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Abstract
Tax history is a field of work due to its relations with other disciplines such as tax sociology,
tax psychology, history of economy and political history. In Turkey, however, studies on the
history of tax appear to be very limited. Considering its relationship with other disciplines,
studies on the history of tax, will enable the creation of a new field of work concerning
finance. The lack of studies in Turkey conducted in the field of finance on tax leads to the
fundamental focus of this study. In this study the aim of actions to be taken in the field of tax
will be discussed, their importance will be underlined; examples from the world will be
presented and the things as a new field of work that could be done will be discussed. A
scientific database about tax will be able to be created owing to studies conducted under the
heading such as: tax policies of governments, the taxes that are applied according to year and
type, abnormal times and abnormal taxes; what role does tax play in development plans,
government policies, programs of political parties; the history of institutions that implement
taxes and give education about tax and the history of tax amnesty. In this study, examples
will be given from studies about the history of tax in the world and institutions in Turkey;
and proposals will be presented on the work to be conducted on this matter in Turkey.
Keywords: Vergi, Vergi Tarihi
JEL Codes: H2, H29, N00
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Özet
21. yy bilgi ekonomisinin hakim olduğu enformasyon toplumu sürecidir. Enformasyon
toplum süreçlerinde bilginin üretilmesi ve yayılımı zorunludur. Bu yüzden bilginin kişiler,
kurumlar ve ülkeler arasında gelişimi teknolojiyle birlikte gelişmektedir. Dünya’da bilgi ve
iletişim teknolojileri sektörü günümüzde hızla büyümeye devam etmektedir. İletişim ve
bilişim devrimini başarıyla gerçekleştirebilen ülkeler önümüzdeki yıllarda kalkınmışlık
düzeyi yüksek, yaşam kalitesi iyi ve toplumsal refahı üst düzeyde olan dünyada değişimlere
öncülük eden ve dünyada söz sahibi ülke olacaktır. Gün geçtikçe farklılık gösteren insan
ihtiyaçlarının arasında önemi giderek artan haberleşme isteği sebebiyle iletişim sektörüne
yapılan yatırımlar en değerli yatırımlar arasında yerini almaya başlamıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin büyüme gücüne güvenerek destekledikleri sektörlerin başında
gelmektedir. Türkiyede’de iletişime yapılan yatırımlar her geçen gün artsa da yetersiz
sermaye ve uygulanan bazı yanlış politikalar sebebiyle henüz istenilen seviyeye
ulaşılamamıştır. İletişim sektörü pazarında rekabet katma değerli ürünlerle devam etmekte
ve akıllı telefon satışları, internet iletişim teknolojileri pazarını büyüten unsurlar arasında yer
almaktadır. İletişim sektörü, teknoloji ve bilimsel araştırmalar ışığında piyasalarda sahip
olduğu pazar payı bakımından ilk sıralarda kendine yer bulmuştur. En büyük pazar payına
sahip Asya Pasifik ülkelerinin özellikle nüfus üstünlüğü sayesinde, yüksek büyüme oranı ile
pazar liderliğini koruması beklenmektedir. İktisat bilimi içerisinde de gelişme göstermesi
sebebiyle iletişim ekonomisinin incelenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu araştırmada konu ile
ilgili litaratür taraması yapılmış, belirtilen kaynaklar incelenerek gelişme gösteren ve iktisat
biliminin alt dallarından biri olacağı düşünülen iletişim ekonomisinin Dünya’da ve
Türkiye’de geçmişi ve geleceği değerlendirilmesi sonucunda iletişim teknolojilerindeki
ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması, iletişimin daha fazla gelişmesini sağlayacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Türkiye’ ye ise Dünya’daki bazı ülkeleri örnek alarak uygulanan bazı politikalar
ışığında alt yapı yatırımlarına ve daha fazla yerli üretime destek vermesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Yerli üretimin artmasıyla gelişmekte olan bir ülkede iletişimle birlikte sanayinin
birçok dalında da gelişme sağlanacak ve ülke ekonomisine getirisi artacaktır. Türkiye iletişim
konusunda doğru politikalar uygularsa jeopolitik konumuyla birlikte, Dünya’da sözü geçen
ülkeler arasında yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: iletişim, yatırım, büyüme oranı, teknoloji
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Abstract
The 21st Century is the communication society process in which the information economy
dominates. it is necessary to produce and spread information in the process of communication
society development. For this reason, information, development between people, institutions
and countries can be complemented with technology. The information and communication
technology sector in the world continues to grow rapidly today. The countries that can
successfully carry out the communication and information revolution will be the promising
countries in the world that will lead the changes in the world with high level of development,
good quality of life and high social welfare in the coming years. Due to the ever increasing
demand for communication among human needs that are changing day by day, investments
made in the communication sector have become among the most valuable investments. It is
one of the sectors that developed and developing countries depend on for their growth power.
Investments made contact in Turkey inadequate capital increase with each passing day and
applied the wrong policies because some have not yet reached the desired level. In the
communication sector market, competition continues with value-added products and
smartphone sales are among the factors that increase the market for internet communication
technologies. In the light of technology and scientific research, the communication sector has
found its place in the market in terms of its market share. Asia Pacific countries with the
largest market share are expected to maintain market leadership with high growth rates,
especially thanks to population superiority. The communication economics has been
inevitably examined since it has not developed in economics. This chemical literature on the
topic in the research survey has been conducted to increase the diversity of products in the
result of the evaluation is one of the lower branches and economics showing improvement
by examining the specified resources would be in the world of thought communication
industry and the past and future in Turkey communications technology, it has been concluded
that provide the further development of communication. Turkey for example if some policies
implemented by some countries in the world to give support to infrastructure investment in
the light of requirements and more domestic production has emerged. With the increase of
domestic production, communication will be made in a developing country and many
branches of the industry will be developed and the return to the country's economy will
increase. If the right policies are in communication with the geopolitical position of Turkey,
it will be located between said countries in the world.
Keywords: iletişim, yatırım, büyüme oranı, teknoloji
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Résumé
Face aux difficultés de s’endetter, le recours des entreprises aux marchés financiers des
capitaux comme une source de financement est devenu courant. Par ailleurs, les dirigeants
doivent démontrer qu’ils agissent dans l’intérêt des actionnaires en matière de création de
richesses pour que ces derniers allouent leurs ressources dans des projets qu’ils pourraient
évaluer la rentabilité et le risque. A cet effet, la diffusion d’informations est désormais une
stratégie pour les entreprises qui souhaitent s’accroitre pour attirer des nouveaux
investisseurs tout en gardant les anciens. La communication d’informations via Internet
permet d’avoir une information financière en temps réel et à moindre cout. L’objectif de cette
étude est de décrire la réalité de la diffusion d’informations financières via internet des
entreprises algériennes cotées et les déterminants de cette divulgation d’informations
financière. Pour ce faire, nous avons analysé puis évalué les sites web de ces entreprises en
vérifiant la diffusion d’un ensemble d’items représentant l’ensemble des infirmations qui
peuvent être publiés dans les sites web des entreprises selon les chercheurs antérieurs et les
organsines internationaux de normalisation comptable (FASB 1999, IASB 2000). L’étude
empirique englobe quatre entreprises algériennes cotées en bourse. La méthode d’évaluation
de la qualité d’information sur internet consiste à attribuer une note (score) pour chaque
entreprise, en attribuant la valeur 1 si l’information présentée dans la liste d’items est publiée
dans le site, et la valeur 0 sinon. La somme de ces valeurs constitue le score de chaque
entreprise étudiée. La liste d’items construite représente les informations sur le contenu des
sites (informations générales sur l’entreprise, informations financières, informations non
financières et stratégiques, informations sur la gouvernance et la responsabilité sociale), et
des informations sur la forme des sites (commodité d’utilisation et technologie). Cette étude
nous a permis de constater que la diffusion d’informations via Internet par les entreprises
algériennes cotées est insuffisante, ainsi l’offre d’informations se concentre principalement
sur la rubrique de la présentation et de la description de l’entreprise et sur l’information non
financière. L’information valorisée la situation financière, les perspectives, la gouvernance
est faible. Ainsi, l’information sur la responsabilité sociale et environnementale est absente
ou très peu diffusée. Pour expliquer ce niveau de diffusion d’informations via internet, nous
avons complété notre recherche sur l’étude des facteurs liés à la gouvernance et aux
caractéristiques d’entreprise impactant cette diffusion. Autrement dit, dans cet article nous
avons essayé de répondre aux questionnements suivants : Quelle est la réalité de la
communication financière via internet des entreprises algériennes cotées ? Et quels sont les
déterminants de cette communication d’information ?
Mots clés: diffusion d’information, voie électronique, gouvernance d’entreprise,
caractéristiques d’entreprise, entreprises algériennes cotées
Codes De Classification JEL: M480
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Abstract
Faced to the difficulties of getting into debt, the use of capital markets as a source of financing
has become common. In this case, leaders must demonstrate that they act in the interest of
the shareholders in wealth creation so that they allocate their resources in projects that they
could assess profitability and risk. The dissemination of information is now a strategy for
companies that want to increase to attract new investors while keeping the old ones. The
communication of information via the Internet allows to have financial information in real
time and at a lower cost. The objective of this study is to describe the reality of the
dissemination of financial information via the Internet of listed Algerian companies and the
determinants of this disclosure of financial information. To do this, we analyzed and then
evaluated the websites of these companies by verifying the diffusion of a set of items
representing all the invalidations that can be published on the websites of the companies
according to the previous researchers and International Organsines for Accounting Standards
(FASB 1999, IASB 2000). The empirical study comprises four Algerian companies listed on
the stock exchange. The method of evaluating the quality of information on the Internet is to
assign a score for each company, setting a value of 1 if the information presented in the item
list is published in the site, and the value 0 otherwise. The sum of these values is the score of
each company studied. The list of items constructed represents informations on the content
of the sites (general information about the company, financial information, non-financial and
strategic information, information on governance and social responsibility and information
on the form of the sites (Convenience of use and technology). This study has allowed us to
see that the dissemination of information via the Internet by listed Algerian companies is
insufficient, the supply of information is mainly concentrated on the topic of presentation and
description of The company and on non-financial information. The information valued the
financial situation, the prospects, the governance is low. Thus, information on social and
environmental responsibility is absent or very little disseminated. To explain this level of
dissemination of information via the Internet, we have completed our research on the study
of the factors related to governance and business characteristics impacting this diffusion. In
other words, in this article we tried to answer the following questions: What is the reality of
financial communication via the Internet of listed Algerian companies? And what are the
determinants of this information communication?
Keywords: diffusion d’information, voie électronique, gouvernance d’entreprise,
caractéristiques d’entreprise, entreprises algériennes cotées
JEL Codes: M480
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Özet
Günümüzde gerçekleşen nüfus artışı, devletler bakımından çok büyük sorun teşkil
etmektedir. Devletler bu sorunla başedebilmek için sürekli alternatif yollar aramakta ve bu
yollara başvurmaktadırlar. Nüfus artışının beraberinde getirdiği bir başka sorun ise devlet
sınırları içindeki dengesiz kent-kır nüfus dağılımıdır. Gün geçtikçe kırsal bölgelerde yaşayan
insan kesimi, küreselleşme etkisinide göz önünde bulundurduğumuz zaman, kentlere göç
etmektedirler. Bu göçün başlıca sebeplerinden birisi – özellikle başkentlerde, yaşam standart
ve imkanların daha gelişmiş olmasıdır. Devlerlerin bu sorunla mücadele etmedeki geliştirdiği
en etkili alternatif yol – “akıllı kentler” projesidir. Akıllı kentler – kent halkıyla bütünleşmeyi,
halk sorunlarının hızlı çözümünü ve kenti daha yaşanılabilir kılmayı amaçlayan projeler
bütünüdür. Yukarda bahsedilen sorunlardan etkilenen devletlerin başında, Avrupa Birliği
devletleri gelmektedirler. Bugünlerde bu develetlerde ki kentli nüfus oranı yaklaşık %78’dir,
ayrıca bu oranın ilerleryen tarihlerde artması beklenmektedir. Bu sebepten dolayı, AB
devletleri “akıllı kentler” projesine çok büyük önem vermektedirler. Bilimsel çalışmalar
konusunda önde gelenlerden olan Avrupa Birliği, “akıllı kentler”inde içinde bulunduğu,
“Horizon 2020” adlı bir program hazırlamıştır. “Horizon 2020” - Avrupa Birliği tarihindeki
en büyük araştırma programıdır ve bu program sayesinde, bilimsel fikirler geliştirme yoluyla,
çığır açan teknolojilerin sayısını ve genel olarak devletlerin ileriye gönük gelişmesini
hedeflemektedir. “Horizon 2020” sadece AB devletleri için değil, diğer bazı devletler içinde
erişim sağlamaktadır. Bu proje aracılığıyla, Avrupa Birliği diğer devletler ile uluslararası
arenadaki siyasi ilişkilerini istemektedir. Bu projeye dahil olan devletlerden birisi –
Rusya’dır. Rusya bilimsel çalışma ve araştırma alanında Avrupa Birliğini bir partner olarak
görmekte ve “Horizon 2020” projesi gibi ortak mekanizmalara destek vermektedir. Mevcut
araştırma temel amacı – Avrupa Birliği ve Rusya’nın bilimsel çalışmalar alanındaki
ilişkilerinin genel siyasi ilişkilerine olan yansımasını incelemektir. Daha detaylı olarak,
“Horizon 2020” kapsamında ki yapılan faaliyetlere, özelliklede bu iki aktörün “akıllı kentler”
konusundaki uygumalarına bakılacaktır. Bu araştırmada “Horizon 2020” projesinin temelini
oluşturan ve – Avrupa Birliği ve Rusya arasında imzalanan bilimsel anlaşmalar analiz
edilecektir. Araştıram üç bölümden oluşacaktır. İlk bölümde genel çerçeveyle “Horizon
2020”ye ve onun“akıllı kentler” ayağını kapsayan “REMOURBAN” projesine değinildikten
sonra, araştırmanın ikinci bölümünde Avrupa Birliği ve Rusya’nın bu projeler çerçevesindeki
atılan adımlar değerlendirilecektir. En son üçüncü bölümde ise, Avrupa Birliği ve Rusya
bilimsel çalışmalardaki ortak çalışmaların, genel siyasi ilişkilerine nasıl yansıdığı
araştırılacaktır. Araştırmanın tutarlılığı açısında Türkçe, Rusça ve İnglizce dillerinden
yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Rusya, Horizon 2020, Akıllı Kentler, Remourban.
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Abstract
The current population increase is a big problem for the states. States are constantly seeking
and resorting to alternative ways for deal with this problem. Another problem brought by
population growth is the uneven urban-rural population distribution within the state borders.
As the day goes by, the people who live in rural areas migrate to cities when we consider the
effect of globalization. The most effective alternative way that states have developed in the
fight against this problem is the "smart cities" project. One of the main reasons for this
migration - especially in the capital cities, is that living standards and opportunities are more
developed. Smart cities - whole of projects that aim to integrate with the people of the city,
to solve the problems of the people quickly and make the city more livable. At the beginning
of the affected states, the states of the European Union come from the above mentioned
problems. In these days, the urban population in these states is about 78%, and this rate is
expected to increase in the coming years. For this reason, the EU states place great
importance on the "smart cities" project. The European Union that are leadings of scientific
studies, has created a program called "Horizon 2020" in which the "smart cities" are located.
For this reason, the EU states place great importance on the "smart cities" project. The
European Union, that are the leading of scientific studies, has created a program called
"Horizon 2020" in which the "smart cities" are located. "Horizon 2020" - is the largest
research program in the history of the European Union, and through this program it aims to
increase the number of groundbreaking technologies and, in general, the future development
of states, through the development of scientific ideas. "Horizon 2020" provides access not
only to the EU states but also to some other states. Through this project, the European Union
wants political relations with other states internationally. One of the states involved in this
project - Russia. Russia considers the European Union as a partner in scientific research and
research and supports common mechanisms such as the "Horizon 2020" project. The main
aim of the current research is to examine the reflection of the European Union and Russia on
the general political relations of the relations in the field of scientific studies. More
specifically, the activities undertaken within the scope of "Horizon 2020", in particular, will
look at the applications of these two actors on the topic of "smart cities". In this research, the
scientific agreements signed between the European Union and Russia, which form the basis
of the "Horizon 2020" project, will be analyzed. The study will consist of three parts. In the
second part of the research, the steps taken by the European Union and Russia in the
framework of these projects will be assessed after the first chapter is covered by the general
framework "Horizon 2020" and its "smart cities" project. In the third chapter, the European
Union and Russia will investigate how common work in scientific studies reflects their
general political relations. Turkish, Russian and English languages will be used for the
consistency of the research.
Keywords: Avrupa Birliği, Rusya, Horizon 2020, Akıllı Kentler, Remourban.
JEL Codes: Q55, R23, Y80.
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Özet
Ekonomik büyüme, toplum refahının artması bakımından ekonomi yönetimlerinin öncelikli
hedefidir. Büyümenin finansmanı için gerekli en temel unsurlardan biri yeterli tasarrufun
sağlanmasıdır. Tasarrufların, kredi yolu ile üretime dönmesi ekonomik büyümeyi
sağlayacaktır. İç tasarrufların yetersiz kalması durumu ise Cari açık sorununu ortaya
çıkarabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de tasarruf, kredi hacmi, döviz kurları, cari
açık ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını bir bütün olarak
araştırmaktır. Çalışmada 2009:1Q ile 2018:2Q dönemine ait ilgili değişkenlere ilişkin çeyrek
dönem verileri kullanılmıştır. Veriler Eş bütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile analiz
edilmiştir. Analiz bulgularına göre tasarruf artışının kredi hacmini arttırması tahmin
edilmektedir. Kredi hacmindeki artışla birlikte yatırımların verimli alanlara yönlenmesi
büyümeyi arttıracaktır. Tasarrufların büyümeyi finansmanda yetersiz kalması durumunda
cari açığın artması ve bunun da döviz kurlarında artışa yol açması beklenmektedir. Çalışma
bulgularının politika yapıcılara, iş dünyasına, akademisyenlere ve diğer ilgililere alacakları
kararlarda yön vermesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Kredi, Döviz Kuru, Cari Açık, Ekonomik Büyüme
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Abstract
Economic growth is the primary target of economic governments in terms of increasing
public wealth. One of the most basic elements necessary for the financing of the growth is
providing sufficient savings. Savings, lending through credit will provide economic growth.
If the internal savings are inadequate, the current account deficit problem can arise. The
purpose of this study is; In Turkey, savings, loan volume, foreign exchange rates, as a whole,
is to investigate whether there is a causal relationship between economic growth and the
current account deficit. Quarterly data related to the related variables for the period 2009: 1Q
to 2018: 2Q were used in the study. The data were analyzed by cointegration and Granger
causality tests. According to the findings of the analysis, it is estimated that the increase in
savings will increase the credit volume. Along with the increase in credit volume, directing
investments to productive areas will increase growth. If the growth of savings is insufficient
in financing, it is expected that the current deficit will increase and this will lead to an increase
in exchange rates. It is expected that the findings will guide policy makers, business
community, academics and other people.
Keywords: Tasarruf, Kredi, Döviz Kuru, Cari Açık, Ekonomik Büyüme
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Özet
Bu çalışma, Zygmunt Bauman’ın eserlerinde yer alan emek olgusunun çalışma sosyolojisi
açısından kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı ve çalışma ve emek temalarıyla farklı
kavramlar arasında geliştirilen ilişkiselliklerin nasıl kurulduğunu ortaya koymayı
hedeflemektedir. Böylelikle düşünürün özgürlükten tüketime, modernizmden sosyal
medyaya, siyasetten ölümlülüğe, etikten mülteciliğe, yoksulluktan aşka uzanan çeşitlilikte
olgulara odaklanması anlamında çok yönlü, farklı ve zengin içeriklere sahip olan eserleri,
emek perspektifi doğrultusunda tartışılacaktır. Bauman’ın eserlerinin önemli bir bölümünde
emek, çalışma, işgücü piyasalarının postmodern dünyada aldığı yeni biçimler ve üretimtüketim-yoksulluk arasında kurulan döngüsel ilişkiler belli başlı temalar olarak
belirginleşmiştir. Böylelikle Bauman’ın çalışmaları yoksulluk, tüketim, sınıfaltı, yeni
çalışma biçimleri ve emeğin geleceği üzerine yapılan çalışma sosyolojisi araştırmalarında
önemli başvuru kaynakları olarak yerini almıştır. Günümüz toplumlarını birçok postmodern
kuramcı gibi akışkanlık, gelip geçicilik, belirsizlik gibi kavramlar ekseninde çözümlerken
Bauman, emek ve çalışma kavramlarını da sözü geçen perspektiften ele almakta ve
irdelemekte, ayrıca çalışma kavramını hem tarihsel hem de yapısal düzlemlerde
incelemektedir. Bu anlamda esas itibariyle günümüz postmodern çağına dair kuramsal
tartışmaları genişletmesinin yanı sıra, çalışma etiğinin Batı Avrupa’da tarihsel olarak ortaya
çıkışını ve toplumsal anlamını derinlemesine ele almakta, böylelikle çalışmanın geçmişte
sahip olduğu içerikle çağdaş toplumlardaki biçimlerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasını
yapmaktadır. Postmodernizmin kavramsal setinin önemli bir bileşeni olan kimlik de
Bauman’ın eserlerinde tartışılan bir kavram olarak yerini alırken çalışma/meslek/üretim ile
kimlik arasındaki ilişkinin yapısı, tüketim-kimlik ilişkisi tarafından baskılanması ekseninde
çözümlenmektedir. Bu çerçevede Bauman’ın odak noktası, çalışmanın kendisinin bir tüketim
metası haline geldiği üzerinedir. Böylelikle düşünürün kimlik-üretim-tüketim ilişkisini ele
alışı, çalışma etiğinden tüketim estetiğine doğru gerçekleşen tarihsel kaymaya ve çalışmatüketim ilişkisinin yeni biçimine paralel bir hatta ilerlemektedir. Zygmunt Bauman sosyolojik
çözümlemelerini birbirinden çok farklı alanlarda sürdürmüş olsa da, kapitalizmin yarattığı
küresel ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin postmodern çağın akışkanlığı ve belirsizliğiyle
birleşerek işgücü piyasalarını ne denli esnekleştirdiğini, çalışanları kırılganlaştırararak ve
birçok yeni riskle karşılaştırarak onlara gelip geçici, kısa vadeli kimlikler sunduğunu
eserlerinde sıklıkla yinelemiştir. Araştırmanın yöntemini oluşturan literatür taraması,
Bauman’ın eserlerinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesini içermektedir. Ancak çalışma için
birincil kaynakları oluşturan bu eserlerin yanı sıra Bauman üzerine yapılan araştırmalar da
ikincil kaynak olarak literatür taraması kapsamında çözümlenecektir. Düşünürün teorik
perspektifinin üretim ve emek ekseninde nasıl ilerlediğine dair kapsamlı ve sistematik bir
değerlendirme sunulmasının çalışma sosyolojisi literatürüne katkı sağlayabilme potansiyeli
taşıması anlamında araştırmanın özgün bir boyut kazanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: emek, çalışma, yoksulluk, tüketim, sınıfdışı
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Abstract
This research aims to make a comprehensive analysis of the notion of labour handled in
Zygmunt Bauman’s works in the context of sociology of work and reveal how relationalities
are founded which have been improved between the theme of labour and various concepts.
Thus, the works having multidimensional and substantial contents in the context of the
theoretician’s focus on notions extending from freedom to consumption; from modernism to
social media; from politics to mortality; from ethics to refugees; from poverty to love are
going to be discussed through a labour perspective. In a substantial part of Bauman’s works,
labour, work, the new forms of labour markets in the postmodern world and cyclical relations
between production, consumption and poverty have become evident as principal themes.
Thus, Bauman’s work have appeared as significant resources in researchs about work of
sociology based on poverty, consumption, underclass, new forms of labour and the future of
labour. Analysing today’s societies based on notions such as liquidity, ephemerality,
uncertainty like several postmodern theoreticians, Bauman handles and scrutinizes the
notions of labour and work in the above mentioned perspective; moreover he construes the
concept of work both in historical and structural dimensions. In this context, besides
expanding theoretical discussions about today’s postmodern era, he discusses the historical
rise and social meaning of the work ethic in Western Europe and makes in this way a detailed
comparison between the content of work in the past and its forms in contemporary societes.
As identity being an important component of postmodernism’s conceptional set takes place
at issue, the structure of the relation between work/occupation/production and identity is
analysed on a basis of the fact that it has been supressed by the relation between consumption
and identity. In this context Bauman’s focus is on the fact that work has been a consumption
commodity. Thus, the theoretician’s discussion about the relation between identity,
production and consumption improves on a line being parallel to the historical shift from the
work ethic to the aesthetics of consumption and to the new form of work-consumption
relation. Although Zygmunt Bauman conducted his sociological analysis in different fields,
he frequently insisted on the fact that how global economic and social inequilities created by
capitalism make labour markets flexible, submit short-term identities to workers by making
them become vulnerable and facing several new risks, by combining with postmodern era’s
liquidity and uncertainty. Composing this research’s methodology, the literature review
comprises a detailed examination of Bauman’s works. Nevertheless, besides these works
composing the primary resources for this study, studies on Bauman are going to be analysed
as secondary resources with regard to the literature review. It is figured that this study may
have an original dimension in a sense that it has a potential of making a contribution to the
literature of sociology of work for the reason that it may provide a comprehensive and
systematic evaluation on the furtherance of the theoretician’s perspective based on
production and labour.
Keywords: emek, çalışma, yoksulluk, tüketim, sınıfdışı
JEL Codes: D1; E24; J21
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Özet
Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin %0.7’sini gelişmekte olan
ülkelerde sürdürülebilir kalkınma ve refahı desteklemek için Birleşmiş Milletler tarafından
açıklanan Binyıl Kalkınma Hedefleri bağlamında resmi kalkınma yardımı (ODA)şeklinde
harcamaları amaçlanmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde
faaliyet gösteren Kalkınma Yardım Komitesi (DAC), üyelerinin dış yardım faaliyetlerini
izlemekte ve rapor etmektedir. Kalkınma Yardım Komitesinin yirmi dokuz üyesinden
yalnızca İsveç, Norveç, Lüksemburg, Belçika, Danimarka, İngiltere ve Hollanda 2015-2016
itibariyle söz konusu hedefi tutturmuştur. Buna ilaveten, DAC üyesi olmasa da Birleşik Arap
Emirlikleri de söz konusu hedefe ulaşmıştır. Son olarak DAC üyesi olmayan Türkiye ile DAC
üyeleri Almanya, İsviçre ve Finlandiya’nın da söz konusu hedefin oldukça yakınında
olduklarının vurgulanması yerinde olacaktır. Birleşmiş Milletlerin kişi başına düşen gayri
safi milli gelir temelli sınıflandırmasına göre dünyada atmış sekiz düşük orta ve düşük gelirli
ülke bulunmaktadır. Diğer yandan, DAC az gelişmiş, diğer düşük gelirli ve düşük orta gelirli
şeklinde sınıflandırılan seksen sekiz ülkenin OECD-DAC üyelerinden resmi kalkınma
yardımı aldığını rapor etmiştir. Dünyanın en cömert bağışçı ülkeleri incelendiğinde ilginç bir
resim ortaya çıkmaktadır: Bazı bağışçı ülkeler, oldukça sınırlı sayıda ülkeye resmi kalkınma
yardımı sağlamaktadır. Örneğin; Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye OECD-DAC’ın
%0.7’lik kriteri bağlamında en cömert ülkeler arasındadır, lakin söz konusu ülkelerden en
yüksek resmi kalkınma yardımı sağlayan ilk beş ülkenin payı sırası ile %83 ve
%86’dır.Benzer şekilde, OECD-DAC üyesi ülkelerden Portekiz, Polonya ve İspanya’dan en
çok resmi kalkınma yardımı alan ilk beş ülkenin payları ise sırasıyla %70, %68 ve %67’dir.
Bu çalışmada, %0.7’lik harcama hedefine ulaşmanın söz konusu kalkınma yardımlarının alıcı
ülkeler arasındaki dağılımı dikkate alınmaksızın yeterli olup olmadığının tartışılması
amaçlanmaktadır. DAC üyeleri ile DAC üyesi olmayan bazı ülkelerin resmi kalkınma
yardımı davranışları incelenerek söz konusu hedefin, bağışçı ülkelerin kendi siyasal ve
ekonomik hedeflerini desteklemek için dış yardım yapmadıklarını garanti edecek biçimde
geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, söz konusu hedefe ulaşılıp
ulaşılmadığı değerlendirilirken aşağıda belirtilen geliştirmelerin de dikkate alınması
önerilmektedir: i) Yardım yapılan ülke sayısının göz önüne alınması, ii) Bağışçı bir ülkenin
yapmış olduğu toplam dış yardımlar içerisinde alıcı bir ülkenin alabileceği paya ilişkin olarak
bir üst sınır belirlenmesi
Anahtar Kelimeler: resmi kalkınma yardımı, binyıl kalkınma hedefleri
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Abstract
As a part of the Millennium Development Goals declared by the United Nations, it is aimed
that economically advanced countries should spend 0.7% of their gross national income on
the official development assistance (ODA) to support the sustainable development and
welfare in the developing countries. The Development Assistance Committee (DAC)
performing as a part of the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) monitors and reports the foreign aid activities of its members. Among the twentynine members of the DAC, only Sweden, Norway, Luxembourg, Belgium, Denmark, United
Kingdom, and Netherlands hit the target as of 2015-2016. In addition, United Arab Emirates
also hit the target even if it is not a member of the DAC. Finally, it should emphasize that
Turkey as a non-DAC donor, and Germany, Switzerland and Finland as DAC members are
quite near to the target. According to the United Nations classification by per capita gross
national income, there are sixty-eight lower-middle and low income countries in the world.
On the other hand, the DAC reports eighty-eight countries, which are classified as least
developed, other low income or lower middle income, have received ODA from the OECDDAC members. When the foreign aid behaviours of the most generous donors in the world
are examining, an interesting picture emerges: Some donor countries give official
development assistances on quite limited countries. For instance; United Arab Emirates and
Turkey are among the most generous donors in terms of the 0.7% OECD-DAC aid spending
target, but the shares of the top five recipients of the above-mentioned countries are 83%,
86%, respectively. Similarly, the shares of the top five recipients of Portugal, Poland and
Spain, which are the OECD-DAC members, are 70%, 68%, and 67% respectively. In this
paper, it is aimed at discussing whether it is enough to hit the 0.7% aid spending target
without considering the aid distribution throughout recipient countries. Examining the ODA
behaviours of the DAC members as well as some non-DAC countries, it is concluded that
the target should be modified so as to guarantee that donor countries do not give foreign aid
to support their political and economic purposes. In this context, it is suggested that the
following modifications should also be took into consideration while it is evaluated whether
the target is hit: i) Considering the number of the recipient countries , ii) Setting an upper
limit on the share that a recipient can receive from the amount of total foreign aid that a donor
gives
Keywords: resmi kalkınma yardımı, binyıl kalkınma hedefleri
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Özet
Bu araştırmanın amacı sanayi-sonrası toplum olarak adlandırılan günümüz üretim
sistemlerinde çalışanların sendikal bilinciyle yabancılaşma olgusu arasındaki ilişkilerin
analiz edilmesidir. Küreselleşme olgusunun etkisiyle Fordist üretim biçiminden, Postfordist
üretim biçimine geçişte toplumlar belirgin bir dönüşüme uğramaktadır. İhracat fabrikaları ve
meta zincirlerinden oluşan küresel işbölümünün esnek çalışma modellerini yaygınlaştırması,
emek olgusunu merkez ve çevre işgücü olarak dikotomik bir ayrıma tabi tutmaktadır.
Böylece bireyler sosyal güvence ve sosyal hak kayıplarına maruz kalırlarken, merkez, çevre
ya da yarı-çevre ülkeler düzeyinde farklılaşan ekonomik boyutlar açısından Fordist
dönemdeki sosyal politika alanını tanımlayan sosyal refah devleti, giderek güçsüzleşmekte
ya da yok olmaktadır. Kamusal alanda sendikalar güçsüzleşirken, gündelik yaşam
pratiklerinde tüketim toplumu odaklı, Bourdieucu anlamda yeni bir habitus dizayn
edilmektedir. Bu çerçevede Postfordist dönemin esnek üretim modunda ekonomik, toplumsal
ve siyasal yabancılaşma süreçleri, üretim ilişkilerinde çalışanların sendikal bilincinin
oluşumunu güçleştirmektedir. Postfordist üretimle ilişkili olan küreselleşme olgusunun
etkileri, Giddens’ın (2002: 48) belirttiği gibi “imal edilmiş belirsizlikleriyle” kendisini
göstermektedir. Bu ekonomi-politik koşullarda, yabancılaşma olgusu makine ve işçi
arasındaki nesneleşmeyi anlatırken, sanayi-sonrası toplum olgusunun sonuçları olan
çalışmanın aldığı yeni biçimler, emek sürecinde yabancılaşmanın yeni görünümlerini ortaya
çıkartmaktadır. Örneğin Gorz’un (1986) işçi sınıfının bir sosyal özne olma vasfını yitirdiğini
belirtmesi; Bauman’ın (1999) toplumsal alanda bireylerin gelirleriyle değil, tüketimleriyle
var olmalarını anlatan “defolu tüketici” kavramını kullanması; Esping-Andersen’in (2017)
“prekarya” olarak adlandırdığı yeni bir toplumsal sınıfın oluşmasını vurgulaması, anlamlıdır.
Bu çerçevede çalışma ilişkileri açısından sanayi-sonrası toplum gerçekliği kapsamında
yabancılaşma ile sendikal bilinç arasındaki ilişkiselliğin çözümlenmesi önem arz etmektedir.
Bu noktada araştırmanın yöntemi de araştırma amacının içerdiği kesişimsel düzeyin
belirginleştirilmesi amacıyla, ilgili literatürün analizi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Literatürde Veblen, Feuerbach, Lefebvre, Marx ve Lukacs gibi yabancılaşma üzerine
çalışmış klasik kuramcılarla birlikte Etzioni, Seeman, Nettler ve Simmel gibi yazarlar da
alana entelektüel katkılar sağlamışlardır. Yabancılaşma olgusunun yanı sıra sosyal refah
devletinin çöküşüyle birlikte endüstri ilişkilerinde yeni yasal düzenlemeler ve uygulamalar
oluştuğu görülmektedir (Harvey, 2015: 78). Tam zamanlı, belirsiz süreli ve güvenceli
sözleşmelerin 1970’li yıllardan itibaren giderek aşınmasıyla endüstri ilişkileri sisteminde
yapısal değişimler ortaya çıkmıştır (Piven and Cloward, 1993). Buna paralel olarak
sendikalaşma oranları da küresel ölçekte düşme eğilimindedir. Örneğin OECD’nin 2000
yılındaki sendikal yoğunluk verileri şu şekilde değişmiştir: Sendikal yoğunluk Meksika’da
%16,9’dan 2017 yılında %12,5’e; İsveç’te %79’dan 2017’de %66,1’e; Norveç’te %54,1’den
2015’te %52,5’e, İngiltere’de %29,7’den 2016’da %23,7’ye; ABD’de %12,9’dan 2017’de
%10,3’e; Almanya’da %24,6’dan 2016 yılında %17’ye kadar gerilemiştir (OECD.Stat, Trade
Union Density, 2017). Türkiye’de ise 2018 yılı Temmuz verilerine göre sendikalaşma oranı
kayıtlı çalışanlar içerisinde %12,76 düzeyinde kalmıştır. Kayıtdışı çalışanlarla birlikte bu
oran daha da düşmektedir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşçi Sendikaları
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Üye İstatistikleri, Temmuz 2018). Bu koşullarda yabancılaşma olgusunun bireysel mutsuzluk
ve kamusal alanda sosyal çatışma üretmesine, nesneleşme ve metalaşma yaratmasına karşı;
Esping-Andersen’in toplumsal faydanın piyasa ilişkilerinin dışında tutulmasına yönelik
önerisi olan “meta-dışılaştırma” kavramının yabancılaşmayı azaltıcı işlevsel bir sosyal
politika aracı olabileceği araştırmada savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Sanayi-sonrası Toplum, Sendikal Bilinç, Postfordizm,
Üretim İlişkileri
JEL Sınflama Kodları: J21, J51, J81, J83
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Abstract
This research’s aim is to analyze the relations between the notion of alienation and workers’
trade-union consciousness in the current production relations being termed as post-industrial
society. Societies significantly transform in the transition from Fordism to Postfordism with
the effect of the globalization fact. As global division of labour composing of export factories
and commodity chains generalizing the flexible manufacturing systems; labor is
dichotomized as core and peripheral, through a new industrial rationality. Hence individuals
exposed to loss of social rights and social security. In terms of diversifying economic
dimensions in the level of core, periphery or semi-periphery countries, social welfare state
defining the social policy field in the Fordist era gradually shrinks or dissolves. While the
faculty and apparency of trade-unions in public sphere decreases, a new habitus in the sense
of Bourdie’s conceptualization is designed in daily life practices based on the consumption
society. In this context, economic, social and political alienation processes in the flexible
production mode of the Postfordist era complicates the generation of class consciousness of
workers in the relations of production. The effects of the globalization phenomenon in
relation with Postfordist production conceive Giddens’s (2002: 48) “manufactured
uncertainty” term. Under these political-economic conditions, as the fact of alienation
expresses the objectification between worker and machine, the new forms of work being the
results of the post-industrial society phenomenon reveal the new faces of alienation in the
labour process. For instance it is significant that Gorz (1986) stated that working class has
lost its composition of social subject; Bauman (1999) handled the “faulty consumer” notion
explaining the existence of individuals with consumption, not with their income in social
sphere; and Esping-Andersen’s (2017) emphasis on the formation of a new social class
expressed by the “precariat” term. In this context, with regard to working relations, it is
important to analyse the relationality between alienation and union consciousness in terms of
the post-industrial society fact. At this point, this research’s methodology is to analyse and
evaluate the related literature in an attempt to relieve the intersectional level included by the
aim of the research. In the literature, with the classical theoreticians studied on alienation
such as Veblen, Feuerbach, Lefebvre, Marx and Lukacs; writers such as Etzioni, Seeman,
Nettler and Simmel have provided intellectual contributions to the field. Besides the fact of
alienation, it can be seen that new legal regulations and practices have been rised in industrial
relations with the collapse of the welfare state (Harvey, 2015: 78). With the gradual
deterioration of full-time, secured contracts and permanent employment contracts since the
1970s, there have been structural changes in the industrial relations system (Piven and
Cloward, 1993). In parallel to this fact, unionization rates are inclined to fall in the global
scale. For example, OECD’s union density rates in the year 2000 changed as follows: Union
density falled in Mexico from %16,9 to %12,5 in 2017; in Norway from %54,1 to %52,5 in
2015; in England from %29,7 to %23,7 in 2016; in USA from %12,9 to %10,3 in 2017; in
Germany from %24,6 to %17 in 2016 (OECD.Stat, Trade Union Density, 2017). In Turkey,
according to the July 2018 data, unionization rate of registered workers stays at %12,76. With
unregistered workers, this rate falls much more (The Ministry of Family, Work and Social
Services, 2018). Under these conditions it is argued in the research that the notion of
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decommodification being Esping-Andersen’s advice aimed at positioning social benefits out
of market relations may be a functional social policy tool reducing alienation opposed to the
fact that the alienation notion produces individual unhappiness and creates objectification
and commodification.
Keywords: Yabancılaşma, Sanayi-sonrası Toplum, Sendikal Bilinç, Postfordizm, Üretim
İlişkileri
JEL Codes: J21, J51, J81, J83
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Résumé
1. Objectifs de la recherche Étant le plus important partenaire commercial et un des
principaux investisseurs en Afrique, la Chine renforce sa position sur ce continent non
seulement par sa puissance économique, mais aussi par ses programmes d'échanges culturels
(48 instituts Confucius, des milliers des bourses d’études…), ses actions diplomatiques ainsi
que ses aides et ses interventions humanitaires. Selon des statistiques du ministère chinois de
l'éducation, en 2014, le nombre d'étudiants africains en Chine a dépassé le nombre d'étudiants
africains aux États-Unis et en Angleterre. Ces dernières activités chinoises témoignent d’un
nouveau phénomène dans les relations sino-africaines - les influences du soft power chinois.
Pour Acquaah, Zoogah et Kwesiga (2013), ce qui fait gravement défaut à l'Afrique, c'est la
compétence entrepreneuriale pour créer des valeurs économiques et sociales
commercialisables au bénéfice de la société dans son ensemble. La Chine est-elle une
nouvelle source d'inspiration managériale en Afrique? Autrement dit, en plus de ses
influences du hard Power (économique…), la Chine exerce-t-elle aussi des influences réelles
sur les Africains en la matière de la gestion? Notre projet de recherche, qui est composé de
plusieurs étapes, tente de combler une lacune retentissante au niveau des études empiriques
en la matière. La question principale de la recherche de cette étape est la suivante: dans quelle
mesure, les pratiques de gestion chinoises ont - elles influencé les entrepreneurs africains
formés auparavant en Chine? 2. Méthodologie de la recherche Il s'agit d'une étude qualitative
qui s’est basée sur l'hypothèse que les entrepreneurs africains ayant auparavant étudié en
Chine ont acquis d'autres compétences en plus des connaissances académiques. La collecte
des données se repose sur les principes de la recherche qualitative: observation des
participants, induction, interprétation, proximité à des sujets étudiés. Les principales sources
de données pour cette étude sont des entretiens auprès de 62 Africains qui sont actuellement
entrepreneurs. Les participants proviennent de 7 pays africains (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana,
Guinée Conakry, Niger, Sénégal et Togo). Les entretiens ont été menés sur une période de 6
mois (mai - octobre 2016). Dans chacun des pays africains visités, nous avons eu l’occasion
de rencontrer le président de l’Association des anciens étudiants de Chine qui nous a
recommandé et connecté avec certains participants pour l’interview. Les personnes
interrogées ont passé au moins deux ans en Chine et sont rentrées dans leur pays d'origine
depuis au moins deux ans. Lors de la sélection des informateurs, nous avons utilisé une
approche d'échantillonnage stratifiée et affinée selon laquelle des participants de différents
groupes sont sélectionnés (Miles et Huberman, 1994). Chaque entretien durait entre 45 et 75
minutes. Toutes les interviews ont été enregistrées. 3. Résultats Les résultats de cette
recherche montrent que le soft power chinois permet de remodeler les pratiques managériales
africaines, notamment sur les aspects suivants: développement de réseau, prise de risque,
optimisme, pragmatisme, etc.
Mots clés: Management soft power chinois, influence, entrepreneurs africains
Codes De Classification JEL: F20
1
2
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Abstract
1. Objectifs de la recherche Étant le plus important partenaire commercial et un des
principaux investisseurs en Afrique, la Chine renforce sa position sur ce continent non
seulement par sa puissance économique, mais aussi par ses programmes d'échanges culturels
(48 instituts Confucius, des milliers des bourses d’études…), ses actions diplomatiques ainsi
que ses aides et ses interventions humanitaires. Selon des statistiques du ministère chinois de
l'éducation, en 2014, le nombre d'étudiants africains en Chine a dépassé le nombre d'étudiants
africains aux États-Unis et en Angleterre. Ces dernières activités chinoises témoignent d’un
nouveau phénomène dans les relations sino-africaines - les influences du soft power chinois.
Pour Acquaah, Zoogah et Kwesiga (2013), ce qui fait gravement défaut à l'Afrique, c'est la
compétence entrepreneuriale pour créer des valeurs économiques et sociales
commercialisables au bénéfice de la société dans son ensemble. La Chine est-elle une
nouvelle source d'inspiration managériale en Afrique? Autrement dit, en plus de ses
influences du hard Power (économique…), la Chine exerce-t-elle aussi des influences réelles
sur les Africains en la matière de la gestion? Notre projet de recherche, qui est composé de
plusieurs étapes, tente de combler une lacune retentissante au niveau des études empiriques
en la matière. La question principale de la recherche de cette étape est la suivante: dans quelle
mesure, les pratiques de gestion chinoises ont - elles influencé les entrepreneurs africains
formés auparavant en Chine? 2. Méthodologie de la recherche Il s'agit d'une étude qualitative
qui s’est basée sur l'hypothèse que les entrepreneurs africains ayant auparavant étudié en
Chine ont acquis d'autres compétences en plus des connaissances académiques. La collecte
des données se repose sur les principes de la recherche qualitative: observation des
participants, induction, interprétation, proximité à des sujets étudiés. Les principales sources
de données pour cette étude sont des entretiens auprès de 62 Africains qui sont actuellement
entrepreneurs. Les participants proviennent de 7 pays africains (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana,
Guinée Conakry, Niger, Sénégal et Togo). Les entretiens ont été menés sur une période de 6
mois (mai - octobre 2016). Dans chacun des pays africains visités, nous avons eu l’occasion
de rencontrer le président de l’Association des anciens étudiants de Chine qui nous a
recommandé et connecté avec certains participants pour l’interview. Les personnes
interrogées ont passé au moins deux ans en Chine et sont rentrées dans leur pays d'origine
depuis au moins deux ans. Lors de la sélection des informateurs, nous avons utilisé une
approche d'échantillonnage stratifiée et affinée selon laquelle des participants de différents
groupes sont sélectionnés (Miles et Huberman, 1994). Chaque entretien durait entre 45 et 75
minutes. Toutes les interviews ont été enregistrées. 3. Résultats Les résultats de cette
recherche montrent que le soft power chinois permet de remodeler les pratiques managériales
africaines, notamment sur les aspects suivants: développement de réseau, prise de risque,
optimisme, pragmatisme, etc.
Keywords: Management soft power chinois, influence, entrepreneurs africains
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Özet
Günümüz yoğun rekabet ortamında insan kaynağı şirketler için en temel varlıklardan biridir.
Küresel ekonomide, bir endüstriyel organizasyonun verimlilik ve etkinlik gibi performans
ölçütlerinin değerlendirilmesine ek olarak insan kaynağı performansının değerlendirilmesine
ve mevcut değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Etkili bir personel
performans değerlendirme sistemi sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede kilit bir öneme
sahiptir. Personel performans değerlendirme, personel standartlarını belirlemeyi, personelin
fiili performansını gözlemlemeyi, performansı standartlara göre değerlendirmeyi, personel
performansı hakkında geribildirim sunmayı, performansın gelecek dönemler için nasıl
geliştirilebileceğini ve gelecek dönemler için yeni hedefler ve beklentiler oluşturmayı içeren
bir sistem olarak tanımlanabilir. Personel performans yönetimi, bir organizasyonda nelerin
başarılacağı konusunda ortak bir anlayış oluşturmak için kullanılan bir süreçtir. Bu
çalışmada, beyaz yaka personel performansının değerlendirilmesine yönelik bir süreç
tasarlanmıştır. Tasarlanan bu süreç, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan
Analitik Hiyerarşi Prosesini (AHP) içermektedir. AHP, karar vericilerin karmaşık
problemleri problemin ana hedefi, kriterleri, alt kriterler ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi
gösteren hiyerarşik bir yapıda modellemesine olanak verir ve en önemli özelliği karar
vericilerin hem objektif hem de sübjektif yaklaşımla karar sürecine dahil olabilmesidir.
Önerilen performans değerlendirme sürecinde 5 ana kriter ve 26 alt kriter mevcuttur. Ana
kriterler; ‘İletişim becerileri’, ‘İş disiplini’, ‘Mesleki yeterlilik’, ‘Yönetim becerisi’ ve
‘Kişisel özellikler’dir. Bunun yanında, “Takım çalışmasına yatkınlık”, “Sözlü ve yazılı
iletişim becerisi”, “Diğer çalışanlarla işbirliği yapma yeteneği”, “İşyerindeki
sorumluluklarını zamanında yerine getirme yeteneği”, “Departman hedeflerine uygun
faaliyetlerde bulunma”, “Firmanın kaynaklarını doğru ve etkin kullanma”, “İş geliştirme ve
yenilikçilik yeteneği”, “Mesleki eğitimlere katılım”, “Eğitme ve öğretme becerisi”,
“Yaratıcılık”, “Problem çözme yeteneği”, “İş ortamındaki stresle başa çıkma”,
“Güvenilirlik”, “Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak”, “İşyeri kurallarına uymak” gibi alt
kriterler dikkate alınmıştır. Tasarlanan sürecin uygulanabilirliğini ortaya koymak amacıyla
bir imalat işletmesinde gerçek yaşam uygulaması sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar,
tasarlanan personel performans değerlendirme sürecinin pratikte etkin bir şekilde
kullanabileceğini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, uygulama yapılan firma
yönetimine önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Personel performans değerlendirme, Çok kriterli karar verme, AHP
JEL Sınflama Kodları: C44, M12
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Abstract
In today's highly competitive business environment, human resource is one of the
fundamental assets for companies. In addition to the evaluation of performance measures
such as efficiency and effectiveness, there is a need to assess the performance of human
resources and to improve existing assessment methods in the global economy. An effective
personnel performance assessment system has great importance in achieving sustainable
competitive advantage. Personnel performance assessment can be defined as a system that
includes setting staff standards, observing staff's actual work performance, assessing
performance according to the standards, giving feedback on personnel performance,
evaluating how performance can be improved in upcoming periods, and creating new targets
and expectations for the future periods. Personnel performance management is a process used
to create a common understanding of what is to be achieved in an organization. In this study,
a process for assessing white-collars’ performance is designed. The proposed process
includes Analytical Hierarchy Process (AHP) which is a multi-criteria decision making
method. AHP allows decision makers to model the complex problems in a hierarchical
structure that illustrates the relationship among the main objective of the problem, criteria,
sub-criteria and alternatives. The most important feature of the AHP is that the decision
maker can be involved both objectively and subjectively in the decision process. The
proposed performance assessment process includes 5 main criteria and 26 sub-criteria. The
main criteria are; “Communication skills”, "Job discipline",“Professional competence”,
“Management skill” and “Personal characteristics”. In addition, sub-criteria such as
“Aptitude for teamwork”, “Verbal and written communication skills”, “ability to cooperate
with other employees”, "The ability to fulfill the responsibilities of the workplace on time",
“"Activities in line with departmental objectives", "Using the resources of the firm effectively
and efficiently", "Business development and innovation capability", "Participation in
vocational training", "Training and teaching skills", "Creativity", "Problem solving ability",
"Handling stress in business", "Trustworthiness", "Being an investigator and questioner", "To
comply with workplace rules" are considered. To confirm the applicability of the proposed
process, a real life application in a manufacturing firm is presented. The results reveal that
the proposed process can effectively be utilized in practice. In light of the results obtained,
some suggestions have been made to the management of the company.
Keywords: Personel performans değerlendirme, Çok kriterli karar verme, AHP
JEL Codes: C44, M12
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Özet
Bu çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde 2008-2009 ABD’de başlayan ve bir küresel
ekonomik krizine dönüşen süreci; dünya ekonomisinde ortaya çıkarmış olduğu politika
koordinasyonun kaybolmasına yönelik etkileriyle Uluslararası Politik Ekonomi (UPE)
ekolüne dayalı olarak analiz etmektedir. Bu çerçevede çalışmada UPE ekolünün temel
yaklaşımı verilerek günümüzdeki gelişmelere yönelik olarak teorik temel ortaya konmuştur.
Günümüz dünya ekonomisinde önem kazanan küreselleşme olgusu kurumlar ve bireyler
arasında bağ ve ilişkileri artırmaktadır. Ancak bu ilişkileri ortaya çıkaran ticari ilişkiler
konusunda, özellikle gelişmenin lideri olan ABD’nin uygulamalarıyla süreci tersine
döndüren bir gelişme eğiliminin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Küresel ticaret ile ülkelerin
hacim olarak büyümesinin sonucunda ortaya çıkan büyük şirketlerin arasındaki ilişkilere,
devletlerin “stratejik dış ticaret” çerçevesinde müdahale etmeye başladıkları görülmektedir.
Bu müdahaleler, var olan ticaret sisteminde özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarının
varlığında mümkün olmamalıdır. Ancak, ülkelerin güç dengesine göre bu kurallar uygulama
dışında tutulabilmektedir. Bu durum ülkeler arasında reel ekonomik ilişkilerin reel yönünü
oluşturan ticaret konusunda koordinasyonun başka bir ifadeyle eşgüdümün sağlanmadığı
konusunda bilgi vermektedir. Ticari sistemde ortaya çıkan etkilerin en önemli sonucu
finansal sistemde rezerv para olan, para birimlerinde dalgalanmalara neden olmasıdır. Bu
durum ülkelerin finansal sistemi üzerinde baskılar oluştururken ülkelerin iktisadi büyüme
eğiliminde potansiyelin altında kalınmasına yol açmaktadır. Özellikle ABD’nin yeni
dönemde dünya finansal sistemi üzerindeki etkisine bağlı olarak parasal ilişkileri bir
“yumuşak güç” olarak kullanmak yerine “sert güç” ün bir aracı olarak kullanmaya başlaması
da ülkeleri tedirgin etmektedir. Bu durum uluslararası parasal sistemde eşgüdümün
kaybolduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. İktisat tarihi uluslararası parasal
sistemdeki çöküşlerin savaşların nedeni olduğu yönünde bir bilgi sunmaktadır. Günümüzdeki
uluslararası parasal sistemde eşgüdümün kaybolması dünya ekonomisinde başta iktisadi
olmak üzere gerginlerin nedeni olacağı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu eğilimler
gelişmekte olan ülkeler açısından ele alınarak, olası sonuçlar ortaya konmaktadır. Dünya
ticaretinde serbestleşme ve piyasa hakimiyetine dayalı bir yaklaşımdan ülkelerin korumacı
politikalara yöneldiği bir döneme evrildiği görülmektedir. Bu durum piyasa koşullarına göre
oluşturulmuş finansal piyasalarda oynaklıkların artışına yol açarken, dünya ekonomisinde
istikrarsızlaşmanın arttığı bir dönem karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada bunun en önemli
nedeni olarak dünya ekonomisinde eşgüdümün kaybolması olduğu ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Politik Ekonomi, Yumuşak Güç, Sert Güç, Uluslararası
Eşgüdüm
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Abstract
The major aim of this study is to explain the effect of disappearing policy coordination based
on the International Political Economy (IPE) that has emerged in the world economy with
the process that started from USA to the world economy in 2008-2009 which turned into a
global economic crisis. In this framework, the basics of the IPE approach is given and the
theoretical basis for the current developments is presented. The phenomenon of globalization,
which is gaining importance in today's world economy, increases links and associations
between institutions and individuals. However, there is a tendency to arise a commercial bias
that reverses the process, especially this happens with the practices of the US as the leader of
the development. As a result of the growth in the volume of countries due to global trade,
large companies have emerged. It seems that the states are beginning to intervene with the
relations between these large companies on the grounds of "strategic foreign trade". These
interventions should not be possible in the existing trading system, especially in the presence
of the rules of the World Trade Organization. However, according to the power balance of
the countries, these rules can be excluded. This situation informs us that coordination of
international trade, which constitutes the true direction of real economic relations between
countries is lost. The most important consequence of the effects that arise in the international
trade system is the fluctuations in the currencies, which are the reserve money in the financial
system. This creates pressure on the financial markets of countries, causing countries to fall
below the potential for economic growth. Especially considering the new period, the USA is
starting to use monetary relations as a tool of "hard power" instead of using it as a "soft
power" due to the influence of the USA on the world financial system. This is regarded as a
demonstration that coordination is lost in the international monetary system. The history of
economics provides information that the collapse of the international monetary system is the
cause of wars. The loss of coordination in today's international monetary system is
understood to be the reason for the concerns, especially economical, in the world economy.
In this study, these trends are discussed in terms of developing countries and possible
outcomes are revealed. In this respect, it seems that an approach based on liberalization and
market dominance in the world trade has evolved a turning point where countries are headed
for protectionist politics.
Keywords: Uluslararası Politik Ekonomi, Yumuşak Güç, Sert Güç, Uluslararası Eşgüdüm
JEL Codes: F5, P16, P48
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Özet
E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi başlıkları içeren e-uygulamalar gerek kayıt dışı ekonominin
ve yanlış beyanın önlenmesi bakımından devlete, gerekse kayıt sürecinde maliyet ve zaman
tasarrufu sağlaması bakımından işletmelere birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar
yanında muhasebe mesleği bakımından ne gibi yararlar sağlayacağı ve muhasebe sürecine
nasıl bir katkıda bulunacağı hususu önemli olsa da yeterli düzeyde araştırmaya konu
olmamıştır. Söz konusu katkının incelendiği bu araştırma, ülkemizin çeşitli bölgelerinde
görev yapan 384 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre e-uygulamaların muhasebe sürecinde sağladığı faydalar dört faktör altında
toplanmış ve bunlar; “Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik”, “Teknolojik Fayda”,
“Ekonomik Fayda” ve “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) E-Uygulamalar” olarak
adlandırılmıştır. Muhasebe Uygulamalarında Etkinlik faktörü kapsamında, e-fatura ve edefter uygulamalarının; muhasebe sürecinde hataların azaltılması, meslek mensuplarının iş
yükünün azaltılması, sürekli ticari ilişki içinde bulunulan farklı kurumlarla entegrasyonun
kurulması ve mali nitelikteki ticari belgelerin saklanması noktasında muhasebe sistemine
sağladığı önemli katkılar açıklanmıştır. Teknolojik Fayda faktörü kapsamında; euygulamalarla birlikte faturaların çalınma, kaybolma ya da yırtılması gibi durumlarının
azalacağı ayrıca, e-uygulamaların meslek mensuplarını teknoloji ile yakınlaştırdığını bununla
birlikte, e-uygulamalara geçiş sürecinde işletmelerin personel seçiminde daha hassas olacağı
ve teknolojiyi iyi kullanan personelin işletmelerde daha fazla tercih edileceği belirlenmiştir.
Ekonomik Fayda faktörü kapsamında; e-uygulamaların kullanılmasıyla birlikte işletmelerde
şeffaflığın artacağı, vergiye olan uyumun artacağı ve işletmelerin özellikle gereksiz kâğıt
kullanımı gibi birtakım maliyetlerden tasarruf sağlayacağı tespit edilmiştir. Gelir İdaresi
Başkanlığı E-Uygulamalar faktörü kapsamında ise uygulamaya konulan e-uygulamaların
amaçlarına ulaşmada meslek mensupları tarafından başarılı görüldüğü belirlenmiştir. Euygulamaların kullanımında özel entegratör şirketlerinin yanında Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından da bu hizmetin sunulması olumlu bulunmuş ancak bu uygulamalarla ilgili verilen
eğitimlerin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu faktörlere ilişkin farklılık analizleri
yapılarak katılımcıların çeşitli özelliklerine göre istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar
belirlenmiştir. Bu farklılıkların, Ekonomik Fayda Faktörü’ne göre “Cinsiyet”, Gelir İdaresi
Başkanlığı E-Uygulamalar Faktörü’ne göre ise “Yaş”, “Mesleki Deneyim” ve “Mesleki İcra”
özellikleri açısından oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Muhasebe Süreci
JEL Sınflama Kodları: M40, M49
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Abstract
E-applications such as e-invoice, e-book and e-archive that provides a number of advantages
to the state by preventing the informal economy and false statement; and to businesses by
saving cost and time savings in the recording process. Along those benefits, additionals ones
it might provide in the profession of accounting and to the process of accounting are
important but has not been sufficiently researched yet. The research which have been
conducted on 384 Certified Public Accountants officiating at various regions of our country,
contributes in the examination of the aforementioned benefits. According to the research
results, benefits provided in the process of accounting by e-applications are grouped under
four factors; "Activity in Accounting Applications", "Technologic Benefits", "Economic
Benefits" and "Revenue Administration (RE) E-Applications". E-invoice and e-book
applications within the scope of the Activity factor of Accounting Applications; have proved
to be useful in the reduction of errors in the process of accounting and the workload of
members of the profession, in establishing integration with the current trade relations, and in
helping with the storage of commercial documents of fiscal nature. Within the scope of the
Technological Benefit factor; it is established that loss, stealing and tearing of bills would
decrease, morover e-applications would bring members of the profession closer to
technology. Along with that, it is found that in the process of switching to e-applications,
businesses will be more sensitive when hiring a staff and that competant technology users
would be preferred as employess. Within the scope of the Economic Benefit factor; it is
established that e-applications would increase transparency and compliance to the taxation
in businesses and that businesses will save money on some expenses such as the unnecessary
use of paper. Within the scope of Revenue Administration E-applicatios factor states that the
e-application introduced is considered succesful by many members of professions when
achieved goals are considered. It is determined that both special integrator companies and
Revenue Administration will provide this service but it is detected that the training given
regarding these applications are insufficient. Discriminative analyses are conducted on
factors in question and meaningful statistical differences have been detected according to the
various features of participants. Thes differences are found to be “Gender” according to the
Economic Benefit Factor, and “Age”, “Occupational Experience” and “Practice” according
to the Revenue Administration E-applications factor.
Keywords: E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Muhasebe Süreci
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Résumé
Ce travail de recherche a étudié les stratégies et les structures de la performance de la finance
carbone au prisme du management responsable. A partir d’un cadre de référence mixte (la
revue littérature mobilisée sur le Développement Durable et la Responsabilité Sociale et
Environnementale des entreprises) nous avons développé 4 hypothèses de recherche pour
notre modèle conceptuel, testées sur un échantillon de 11 entreprises pour l’étude qualitative,
une série chronologique au plan des deux phases EU ETS pour l’étude économétrique et 40
entreprises pour l’étude quantitative au moyen d’un questionnaire dont les principaux
résultats ont confirmé l’importance des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto pour
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, et ont démontré l’efficacité des Mécanismes
de Développement Propre et des structures de conformité Nouvelles Régulations
Economiques et ISO 26 000 comme facteurs de performance de la finance carbone au prisme
du management responsable au Maroc.
Mots clés: Finance carbone, Management Responsable, Développement Durable,
Changements Climatiques, Conformité Nouvelles Régulations Economiques et ISO 26 000
Codes De Classification JEL: D23, D61, D62
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Abstract
This research work has studied the strategies and structures of carbon finance performance
through the prism of responsible management. From a mixed reference framework (the
literature review mobilized on Sustainable Development and Corporate Social and
Environmental Responsibility) we have developed 4 research hypotheses for our conceptual
model, tested on a sample of 11 companies for the study. qualitative, a time series in terms
of the two phases EU ETS for the econometric study and 40 companies for the quantitative
study by means of a questionnaire whose main results confirmed the importance of the
flexibility mechanisms of the Kyoto Protocol for reduction greenhouse gas emissions, and
have demonstrated the effectiveness of Clean Development Mechanisms and compliance
structures New Economic Regulations and ISO 26000 as factors of performance of carbon
finance in the prism of responsible management in Morocco.
Keywords: Finance carbone, Management Responsable, Développement Durable,
Changements Climatiques, Conformité Nouvelles Régulations Economiques et ISO 26 000
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Özet
Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin kendilerini doğru sonuca götürecek bir maliyet
yönetim sistemi yaklaşımına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Böyle bir durumda,
üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetleri bütçeleme aşamasından başlayarak doğru bir şekilde
belirlenebilecek, fiili maliyetlerle hedeflenen maliyetler arasındaki sapmalar ortaya
koyulabilecek ve farkların açıklanabilmesi için gereken çalışmalar yapılabilecektir. Bu
çalışmanın kapsamı, Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeyi (ZDFTM) ele alarak
rüzgar enerji türbinleri servis hizmeti veren Türkiye’de yerleşik yabancı bir firmadaki
uygulama örneği ile ZDFTM yaklaşımında esnek bütçeleme ve sapma analizi yapmak ve
sonuçlarını değerlendirmektir. Çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji hizmet sektöründe
faaliyet göstermekte olan bir firmadaki güncel uygulama yardımıyla ZDFTM sisteminin
pratik kullanım örneğini, detaylı bir şekilde incelemek ve böylelikle ülkemizde de gelişmekte
olan rüzgar enerjisi servis sektörü için sağlayabileceği yararları değerlendirebilmektir.
Literatür taramasında, rüzgar türbini periyodik bakım ve arızaya müdahale hizmeti veren bir
servis şirketinde ZDFTM sisteminin uygulamasını ele alan bir çalışmaya rastlanamamış
olması bu çalışmanın seçilmesinde bir unsur olmuştur. Araştırmanın sorusu, literatürde yer
alan ZDFTM sistemi tanımlamalarının pratikte ve sektörel bazda hangi düzeyde
uygulanabilir olduğudur. Bu proje; literatürde sektörel olarak uygulamasına dair araştırmaya
rastlanmamış olan ZDFTM sistemini, firma örneği üzerinden inceleyeceği ve örnek
olabileceğinden dolayı önemlidir. Proje sonuçlarının, ZDFTM sistemi ile ilgili yapılmış olan
bundan öncekileri çalışmalara destekleyici yönde katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu
araştırmada örnek olay incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, rüzgar enerjisi servis
seköründe faaliyet gösteren firmanın belli bir dönemdeki verilerinin detaylı bir şekilde
incelenmesine olanak sağladığı için tercih edilmiştir. Araştırmanın amacı, firmanın ZDFTM
sistemini tam olarak incelemek ve aynı zamanda ilgili veriler ve sonuçlarla ilgili
açıklamalarda bulunmak olduğundan tanımlayıcı araştırma kapsamındadır. Örnek firmanın
maliyet sistemi; birim hizmet bedeli hesabı ve sapma analizleriyle birlikte ayrıntılı
incelenmiştir. Kaplan’a göre (1986: 445), tanımlayıcı örnek olay çalışması, diğer araştırma
çalışmaları için temel teşkil ettiğinden, ilgi çekici işletmeler ve uygulamaların ortaya
çıkarılmasını sağladığından dolayı yönetim muhasebesi alanında çalışan akademisyenlere
faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmanın bulgularından biri; ZDFTM sisteminin maliyetlerin
izlenmesinde stratejik önemde yararlı bilgiler verdiğidir. Çalışma neticesinde elde edilen bir
diğer bulgu ise transfer fiyatlaması ile ilgilidir; firmanın maliyet sisteminde kullanılmakta
olan transfer fiyatlamasının, ülkemiz vergi mevzuatına uyumunun gözden geçirilip, kontrol
edilmesinin firma açısından önemli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular
ışığında çalışmanın ana sonuçları; yukarıda da açıklandığı gibi, ZDFTM’nin firmalar için,
maliyetlendirmede sadece zaman etkenini kullanan, atıl kapasiteyi gösteren, kurulumu kolay,
gerçekçi, doğru maliyetlendirme sağlayan bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. Örnek
olay çalışmasının sonuçları incelendiğinde; doğru kurulmuş bir ZDFTM sisteminin gerçekçi
bir maliyetlendirme oluşturmakla birlikte, bu sistemin sağladığı sonuçların doğru
değerlendirilebilmesi için işletmenin ilgili diğer performans sonuçlarıyla birlikte
yorumlanmasının önemli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Rüzgar Enerjisi Sektörü
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Abstract
In today’s competitive conditions, it is very important that the businesses have costing
management system approach which leading to the result directly. In such situation, produced
product and services’ costs are able to define properly from the beginning of the budget stage,
the variances are able to reveal between actual costs and target costs and the studies are able
to carry out in order to explain the differences. The scope of this study, to analyze TimeDriven Activity-Based Costing (TDABC) with the sample of application of one localized
foreign business which gives wind energy service in Turkey in order to make flexible
budgeting and variance analyses and evaluate the results in TDABC approach. The goal of
the study, with the helping of one company’ actual application which operates renewable
energy service industry to analyze the practical usage sample of TDABC system in detail and
thus for developing wind energy service industry in our country to evaluate the providing
benefits. The factor choosing this study is in literature search there is no come upon any study
about application of TDABC system which gives services of wind turbine periodical
maintenance and troubleshooting. The query of the research is the definition of TDABC
system placed in the literature which level is being applicable in practical and on sectoral
basis. This project is important due to there is no finding any research of sectoral application
of TDABC system in literature, will examine over the business sample and will set the pace.
It is thought that results of the project will make contribution through supportive direction to
the carried out studies related to TDABC system which were carried out before this. In this
research the method of case study is used. This method is preferred as gives the opportunity
to examine the business’ data in the defined period in detail which operates in wind energy
service sector. The goal of the research is due to examine the TDABC system completely and
at the same time to give the explanation about related data and the results in the scope of
descriptive research. The cost system of the sample company is examined in detail with
calculation of unit service cost and variance analyses. According to Kaplan (1986: 445), the
study of descriptive case is based for other research studies due to provide revealing the
attracted business and applications gain favor to the academicians working in the
management accounting area. One of the finding of this study is; it gives beneficial
information as strategic importance at the following up the TDABC system of the costs. At
the end of the study another finding is about transfer pricing; it is reached the result of transfer
pricing which is used by the business at the cost system compliance with our country’ tax
regulations looking through, making control will be important. The main results of obtained
findings; as explained in above, it is evaluated that TDABC is the approach of used time
factor in costing, showing the idle capacity, easy to assembly, realistic, providing accurate
costing approach for the businesses. When examine the results of the case study, the accurate
assembled a TDABC system create a realistic costing, in order to be able to evaluate
providing results by the system accurately it is seen as being important to interpretation with
business’ other related performance results.
Keywords: Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Rüzgar Enerjisi Sektörü
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Özet
İktisadi kalkınma çok boyutlu bir kavramdır. İktisadi kalkınma ekonomik büyüme ile birlikte
bir ekonomideki yapısal değişmeyi de kapsamaktadır. Ülkelerin iktisadi kalkınmasını
etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç
Azerbaycan’da iktisadi kalkınmada eğitimin rolünü ortaya koymasıdır. Bu çalışmada
eğitimin iktisadi kalkınma açısından önemi Azerbaycan örneği ile açıklanmış ve Toda
Yamamato (1995) nedensellik testi kullanılarak eğitim seviyesi ile kişi başına düşen GSYH
arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İktisadi Kalkınma, Eğitim, Toda Yamamato Nedensellik Testi,
Azerbaycan
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Abstract
Economic development is a multidimensional concept. Economic development includes
economic growth as well as structural change in an economy. There are a number of factors
that affect the economic development of countries. The most important result of this study is
the role of education in economic development in Azerbaijan. In this study, the importance
of education in terms of economic development is explained by the example of Azerbaijan.
Toda Yamamato (1995) causality test revealed the causality relation between education level
and per capita GDP in Azerbaidjan.
Keywords: İktisadi Kalkınma, Eğitim, Toda Yamamato Nedensellik Testi, Azerbaycan
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Résumé
Notre démarche qualitative a pour but, d’explorer les apports et les controverses que soulève
la tendance des entreprises à recourir aux plateformes numériques, en tant que nouveaux
modèles collaboratifs. Il s’agit donc, de la collaboration entre une entreprise et des acteurs
externes mobilisés par une plateforme numérique, selon une logique marchande. Valorisés
par les entreprise, ces nouveaux modèles collaboratifs sont sensés apporter à ces dernières
des idées innovatrices, ou des solutions à leurs problèmes internes. Cependant, décriés par de
nombreux observateurs, les plateformes collaboratrices, peuvent-elles toutefois, colmater les
fissures de l’économie post-industrielle à bout de souffle, et dont les effets sont de plus en
plus flagrants au niveau des stratégies d’innovation et des pratiques managériales des
entreprises? En s’orientant résolument vers des stratégies d’innovation , l’entreprise se trouve
nécessairement contrainte de collaborer à la fois, avec les entreprises appartenant ou non à
son écosystème d’affaires et avec de nouveaux acteurs mobilisés par des plateformes
numériques. Ces nouvelles formes d’échanges, de coopération, de collaboration, impulsées
par le marché et la numérisation, vont marquer les entreprises notamment, par une flexibilité
des structures, de nouvelles frontières et une précarité de l’emploi. La configuration et les
frontières de l’entreprise fordienne, ont tendance avec les écosystèmes d’affaires et les
plateformes numériques à se relâcher et épouser de nouvelles formes plus flexibles.
L’innovation ouverte (outsourcing) et collaboratrice, en tant que mécanisme de création de
la valeur et vecteur de compétitivité, tombe sous le contrôle de l’entreprise leader (pivot).
Seront exposés dans cette communication, deux scénarii. Un scénario optimiste, dans lequel
on retrouve les entreprises favorables à l’externalisation de l’innovation, et qui ont recours
aux collaborateurs anonymes mobilisés par des plateformes numériques, nous dévoilerons
ainsi, les apports de la collaboration externe. Deuxième scénario, plus réaliste, permettra de
rappeler les effets induits par l’externalisation de l’innovation, tels que, les effets de barrière
managériaux, sociaux et cognitifs. La création de la valeur en dehors des frontières de
l’entreprise, peut devenir à un moment donné, un véritable frein au développement des
compétences de l’entreprise. Une synthèse, nous permettra de faire le point sur les apports et
les effets de ces nouveaux modèles collaboratifs.
Mots clés: Les mots clés : Economie collaborative, L’innovation ouverte, plateformes
numériques ,externalisation , création de valeur , écosystème d’affaires , compétences de
l’entreprise.
Codes De Classification JEL: L 1
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Abstract
Our qualitative approach aims to explore the contributions and controversies raised by the
trend of companies using digital platforms as new collaborative models. It is therefore about
the collaboration between a company and external actors mobilized by a digital platform,
according to a commercial logic. Valued by the companies, these new collaborative models
are supposed to bring to the latter innovative ideas, or solutions to their internal problems.
However, criticized by many observers, the collaborating platforms, however, can they plug
the cracks of the post-industrial economy out of breath, and whose effects are more and more
obvious at the level of innovation strategies and managerial practices of companies?. By
moving resolutely towards innovation strategies, the company is necessarily forced to
collaborate both with companies belonging to or not to its business ecosystem and with new
players mobilized by digital platforms. These new forms of exchange, cooperation and
collaboration, driven by the market and digitization, will mark companies in particular, by a
flexibility of structures, new borders and precarious employment. The configuration and
boundaries of the Fordist business, with business ecosystems and digital platforms, tend to
loosen up and embrace new more flexible forms. Open and collaborative innovation
(outsourcing), as a mechanism for creating value and a vector of competitiveness, falls under
the control of the leading company (keystone). Two scenarios will be presented in this
communication. An optimistic scenario, in which we find the companies favorable to the
outsourcing of the innovation, by appealing to the anonymous collaborators mobilized by
digital platforms, will thus expose, the contributions from external collaboration. Second
scenario, more realistic, will recall the effects induced by the outsourcing of innovation, such
as, the managerial, social and cognitive barrier effects. The creation of value outside the
boundaries of the company, can become at a given moment, a real brake to the development
of the skills of the company. A synthesis will allow us to take stock of the contributions and
effects of these new collaborative models
Keywords: Les mots clés: Economie collaborative, L’innovation ouverte, plateformes
numériques, externalisation, création de valeur, écosystème d’affaires, compétences de
l’entreprise.
JEL Codes: L 1
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Beyaz Yaka Suçlarının Önlenmesine Teorik Bir Yaklaşım
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Özet
Beyaz yaka suçlar, sokak suçları ya da şiddet içeren suçlar gibi diğer suç türlerine göre
farklılık göstermektedir ve cinayet, adam kaçırma ya da hırsızlık gibi hemen tespit edilebilen,
net suçlar değildir. Çoğunlukla çok açık, anlaşılır veya anlaşılması kolay değildir. Suç
istatistiklerine göre, beyaz yaka suçları işleyen suçlular, şiddet suçları işleyenlere göre daha
hafif bir şekilde cezalandırılmaktadır (Fredericks et al., 2016). FBI' ın resmi internet sitesinde
de belirttiği gibi, “beyaz yakalı suç” terimi, beyaz yakalı çalışanların gerçekleştirdiği tüm
farklı türden sahtekarlıkları kapsamaktadır. Beyaz yakalı suç işlemek için temel dayanak,
ekonomik kazanç elde etmektir; başka bir deyişle, beyaz yaka suçların altında yatan temel
motivasyon tamamen finansaldır. Ayrıca, beyaz yakalı suçluların toplumun gözünde iyi
eğitimli, saygılı, başarılı ve güvenilir olup; çoğunlukla toplumun üst kesimine mensup
olduklarını belirtmek gerekmektedir. Her ne kadar beyaz yaka suçluları tehlikesiz ve şiddet
içermeyen insanlar olarak kabul edilseler de, eylemleri sonucunda ortaya çıkan maliyetler
tüm sanayi, ülke ve hatta dünya için çok yüksek olabilmektedir. Weisburd ve diğerlerinin
(1995) çalışmalarında belirttiği üzere, beyaz yakalı suç kavramı, suçluluğun
rasyonelleştirilmiş bir biçimi olarak ifade eedilmektedir. Söz konusu bu çalışmada yer alan
bakış açısına göre, potansiyel suçlular karar verme süreçlerinde muhtemel maliyet ve
faydaları göz önünde bulundurup, değerlendirmektedirler. Beyaz yaka suçlarla ilgili oldukça
geniş bir yazın olmasına rağmen; beyaz yaka suçların caydırılması konusunda yapılmış olan
araştırma sayısı oldukça azdır. Beyaz yaka suçların milyon dolara mal olması sebebiyle, söz
konusu bu suçların ortaya çıkmadan önce mümkün olan en kısa sürede engellenmesi
sağlanmalıdır. Beyaz yaka suçların önlenip önlenemeyeceğini ele alan bu çalışmada, beyaz
yaka suç kavramı Rasyonel Caydırıcılık Kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Rasyonel
Caydırıcılık Kuramı bakış açısına göre rasyonel bir insan, işlediği suçun cezasının kanunlar
tarafından ağırlaştırılması söz konusu olduğunda, suç teşkil edecek olan eylemlerinden
kaçınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Caydırıcılık Kuramı, Caydırıcılık, Beyaz Yaka Suçları, Cezalandırma,
Fayda-Maliyet Analizi
JEL Sınflama Kodları: G41, M29, K13, K14, K42, M42
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Abstract
White collar crimes vary across other types of crimes like street crimes or violent crimes, and
they are not as clear as crystal like murder, kidnapping, or theft. Mostly they are not very
obvious, clear or easy to understand. According to crime statistics, criminals who offend
white collar crimes are let off rather than violent criminals (Fredericks et al., 2016). As FBI
mentioned in its official website, the term “white collar crime” covers all the different kinds
of frauds perpetrated by white-collar employees. The basic underlying reason to commit a
white-collar crime is to gain economic profit, in other words, it is all financial. It is also worth
noting that, white-collar criminals are mostly the members of the cream of society as they
are well-educated, respectful, successful, and reliable in the eye of the society. In spite of the
fact that white collar criminals are considered as dangerless and non-violent people, their cost
can be super high for the whole industry, country or even for the whole world. Weisburd et
al. (1995) stated the concept of white-collar crime as an intensely rationalized structure of
criminality. From their perspective, the potential criminals think out the probable costs and
benefits during their decision-making process. Although there is a considerable literature on
white collar crimes, there is very little effort spent on deterrence of white collar crimes. On
the grounds that white collar crimes cost million dollars, they should be deterred as soon as
possible before they come out. In this study, which discovers whether white collar crimes
can be prevented or not, handles the white collar crime concept within the Rational
Deterrence Theory. From the Rational Deterrence Theory’s aspect, the rational human being
will refrain from the actions that end up with a crime when law introduces aggravation of
punishment.
Keywords: Caydırıcılık Kuramı, Caydırıcılık, Beyaz Yaka Suçları, Cezalandırma, FaydaMaliyet Analizi
JEL Codes: G41, M29, K13, K14, K42, M42
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Özet
İktisadi bilgi üretiminde muhasebe bilgisinin işlenmesinin rolü kaçınılmazdır. Finansal
tablolar ve finansal raporlar ise muhasebe sisteminin nihai çıktısını oluşturan, bilgi
kullanıcılarına, karar alıcılara rol gösteren en önemli ürünleridir. Bilgi kullanıcılarının doğru
değerlendirmelere varabilmeleri için ortak bir muhasebe dili ihtiyacı ortaya çıkmış,
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları aracılığıyla bu ihtiyaç bir boyutta
karşılanmıştır. Konuyla ilgili bir başka boyut ise yapılan finansal raporlamanın kalitesiyle
gündeme gelmektedir. Finansal raporlama kalitesi iç ve dış bilgi kullanıcıları açısından
işletmenin performansının değerlendirilmesinde, işletme değerinin belirlenmesinde finansal
raporların sunduğu bilgilerin etkinliğinin ölçüsüdür. Bu değerlendirmeler yapılırken mevcut
durumun doğru biçimde yansıtılması ve geleceğe yönelik tahminlerin olanaklı hale
getirilmesi temel alınmaktadır. Finansal raporlama kalitesinin ölçümlenmesine ilişkin
muhasebe ve piyasa temelli çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte işletmelerin
kazançları ile kazanç yönetimlerinin performanslarına yönelik değerlendirmeler üzerinde
birincil bilgi kaynağı oluşturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda finansal raporlama kalitesini
ölçen yaklaşımlar arasında kar/kazanç kalitesi yaklaşımları öne çıkmaktadır. Kar/kazanç
kalitesini belirleyen temel etmenler ise karın sürekliliği ve yansıtılan rakamların performans
değerlendirmesi, tahminlenmesi üzerindeki etkinliği olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımda,
raporlanan rakamların işletmenin gerçek durumunu yansıttığı ölçüde ve gelecekle
bağdaştırıldığı derecede kar kalitesi yükselmektedir. Finansal piyasaların güvenilirliğinin
artırılmasında ve finansal kırılganlığın azaltılmasında kaliteli finansal raporlama önem
kazanmıştır. Her finansal kriz döneminde yaşanan muhasebe/denetim skandalları finansal
bilgi manipülasyonları bunu göstermektedir. Muhasebe bilgi sisteminin temel arayışı finansal
raporların kalitesini yükseltmek üzerine yoğunlaşmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na geçilmesinin ardından muhasebe bilgi kalitesini yükseltmek halka açık
şirketlerin sunduğu finansal bilgilerin güvenilirliğini artıracaktır. Fakat muhasebe bilgisinin
kalitesini değerlendirmek açısından sadece UFRS'ye geçip geçmeme durumu yeterli
olmamaktadır. Bu noktada muhasebe sistemi, bilgisi ve işleyişi dolayısıyla muhasebe kültürü
finansal raporlama kalitesine etki eden en önde gelen faktörlerdendir. Çalışmanın amacı
finansal raporlama kalitesiyle muhasebe kültürü arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu analiz
yapılırken şirketlerin muhasebe kültürünü yansıtan temel unsurlar belirlenmiş finansal
raporlama kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Halka açık firmalarda muhasebe kültürünün
gözlemlenebildiği unsurlar üzerinden muhasebe uygulamalarındaki ve finansal raporlama
kalitesindeki değişiklikler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama Kalitesi, Muhasebe Kalitesi, Muhasebe Kültürü
JEL Sınflama Kodları: M41
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Abstract
Role of processing accounting information is inevitable for producing economics
information. Financial reports and financial statements are the most important products that
constitute ultimate output of accounting system while guiding information users and decision
makers. Necessity of a common accounting language has occurred in order to enable
information users to reach accurate evaluations, and it is covered via International
Accounting/Financial Reporting Standards in one aspect. Another aspect relevant to the issue
is brought up by the quality of financial reporting rendered. Quality of financial reporting is
the degree of effectiveness of information that is provided by financial reports for evaluating
performance and assessing firm value. While these evaluations are taken account, reflecting
present circumstances and enabling projections for future are taken as fundamental ground.
There are various accounting and market based approaches for evaluating financial reporting
quality. Besides, it is known that earnings and earnings management of companies form a
primary information source for performance evaluations. On this basis, amongst other
approaches evaluating financial reporting quality profit/earnings quality approach
distinguishes. Basic factors that determine profit/earnings quality can be sorted as continuity
of profits and effectiveness of reflected figures o performance evaluation/projection. In this
approach, the higher degree reported figures reflect companies’ actual condition and linked
with future, the higher quality of profits. For upgrading reliability of financial markets and
diminishing financial fragility, quality financial reporting gained importance.
Accounting/auditing scandals occurred in every financial crisis period indicate that
phenomenon. Fundamental search of accounting information systems is concentrating on
increasing the quality of financial reporting. After transition to International Financial
Reporting Standards, upgrading of accounting information quality would increase reliability
of financial information that publicly traded companies disclosed. However, for assessment
of accounting information quality applying IFRS is not adequate solely. At this point,
accounting system, information and practices accordingly accounting culture is one of the
main factors that affect financial reporting quality. The aim of this paper is to explain the
relationship between financial reporting quality and accounting culture. For applying relevant
analysis main elements that reflect accounting culture of companies are identified and their
effects on financial reporting quality are researched. Changes in financial reporting quality
and accounting practices are revealed through factors in publicly traded companies that are
able to observe accounting culture.
Keywords: Finansal Raporlama Kalitesi, Muhasebe Kalitesi, Muhasebe Kültürü
JEL Codes: M41
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Özet
Bu çalışmada iki ayrı yaklaşım; Standart Teori ve Yansıma Etkisi, test edilmiştir. Ayrıca
Bhagwati (1958), ekonomik büyümesi sadece ihracat dayalı olan bir ülkede ticaret hadlerinin
ülkenin aleyhine döndüğünü ifade ettiği yoksullaştıran büyüme teorisi de incelenmiştir.
1980-2017 dönemine ait yıllık veriler ön testlerden sonra Yapısal Vektör Otoregresif Model
(SVAR) ile analiz edilmiştir. Uygulama bulgularına göre kısa dönemde reel döviz kurları ve
ticaret terimleri arasında bir ilişki yoktur ve yoksullaştıran büyüme söz konusu değildir. Uzun
dönemde ise standart teori reddedilmiş ve yansıma etkisinin olduğu görülmüştür. Etki-tepki
fonksiyonlarından anlaşıldığı üzere seçili Gelecek-11 ülkelerinde; ticaret, ekonomik
büyümeyi olumlu yönde etkilerken, ekonomik büyüme ticaret terimlerine olumsuz bir etki
yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gelecek-11, SVAR, Yoksullaştıran Büyüme, Döviz Kuru.
JEL Sınflama Kodları: F43, C5, 024.
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Abstract
There are two different approaches; pass-through effect and standart theory, tested in this
study with Structural Vector Autoregressive (SVAR) Model. Also the theory of Bhagwati
(1958), ‘’if the growth is based on export, the trade terms can fall and growth could cause the
economy of the country to be worse than before,’’ has been tested. The annual data is
collected for the period between 1980 and 2017 from World Bank Development Indicators.
After preliminary tests, empirical result implicates that in the short term there is no
immiserizing growth and no relationship between exchange rates and terms of trade but in
the long run the theory of Bhagwati is supported. Impulse-response functions show that terms
of trade impacts growth rate positiviely but the effects of growth rate on terms of trade is
negative. Standart theory is rejected and pass-through effect is accepted for selected Next-11
countries.
Keywords: Gelecek-11, SVAR, Yoksullaştıran Büyüme, Döviz Kuru.
JEL Codes: F43, C5, 024.
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Özet
1950’li yıllarda öncülüğünü Japonya’ da Toyota şirketinin yaptığı ve yalın üretim olarak
telaffuz edilmiş olan, daha az maliyet ile müşterilerin gereksinimlerinin karşılanacağı üretim
teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Yalın üretim sisteminin temelini daha az enerji, daha az
zaman, daha az kaynak ve daha az hata ile üretimin gerçekleştirilmesi ile müşteriye daha az
maliyet ile ürünün sunulabilmesi oluşturmaktadır. Bu üretim metodu 1970 yılına kadar fazla
dikkat çekmemiştir. Fakat 1970 ekonomik bunalımı ve petrol krizi ile beraber yalın üretim
felsefesi hızla hak ettiği değeri görmeye başlamış ve işletmeler tarafından uygulanmaya
başlamıştır. Zamanla yalın üretim felsefesi ortaya çıkmış ve bu felsefe ile üretim yapan
firmalar rakipleri karşısında maliyet avantajı yakalayarak piyasada avantajlı konuma
gelmişlerdir. Günümüzde hayvancılıktan otomotiv endüstrisine kadar her alanda
uygulanmaya başlanmış ve hızla kullanımı yayılmaktadır. Bu çalışmada; yalın üretim
sistemi, yalı üretimin uygulanmasında en önemli konulardan biri olan kalite geliştirme
metotları ile bu tekniklerin toz boya endüstrisinde Özel Efekt tesisinde uygulanması
amaçlanmıştır. Bir başka ifade ile işletmede yalın üretim yaklaşımı ile üretim verimliliğinin
ve dolayısı ile karlılığın artırılması amaçlanmaktadır. Uygulamanın proje olması sebebiyle
ve projenin etkin bir şekilde uygulanması ve kontrollü bir şekilde yönetilebilmesi için
çalışmalar proje yönetimi yaklaşımı ile ele alınmıştır. Çalışmada amaçları gerçekleştirmek
için, yalı üretim yönetimi yaklaşımı kapsamında, beyin fırtınası, balık kılçığı, süreç
iyileştirme metodu ve değer akış haritalama yöntemleri kullanılmıştır. Yalın üretim yaklaşımı
ile üretim prosesin özellikle zaman, iş gücü ve ekipman israfının azaltılması amaçlanır. Bu
nedenle Özel Efekt tesisinin balık kılçığı diyagramı ile en sık karşılaşılan kalite probleminin
çözülmesi amaçlanırken yalın üretim ile de üretim hızında artış yaşanması hedeflenmiştir.
Kalite problemine neden olan olası etmenler beyin fırtınası yöntemi ile belirlenmiş ve balık
kılçığı yöntemi ile kök nedenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Belirlenen altı adet kök neden
ve dört adet alt kök neden üst yönetime raporlanarak iletilmiştir. Özel Efekt tesisinde
karşılaşılan kalite problemlerinin tespiti için müşterileri şikâyetleri ile kalite kontrol
raporlarının son üç yılı incelenmiştir. İnceleme neticesinde gelen şikâyetlerin en önemlisi
%41 ile "boyada deliklenme ve gaz çıkışı" olarak bulunmuştur. Diğer müşteri şikâyetleri
sırasıyla % 23 ile “uygun olmayan tanecik boyutu”, %17 ile “boyada darbe etkisi karşısında
kırılganlık” ve % 19 ile “diğer kalite problemleri” gelmektedir. Bu nedenle müşteri
şikâyetlerinde ilk sırada olduğu için “boyada deliklenme ve gaz çıkışı” problemi ele
alınmıştır. Sonuç olarak; toz boya üretiminde en sık karşılaşılan kalite sorunlarından biri olan
boya da deliklenme ve gaz çıkışı incelenip kök nedenler belirlenmiştir. Yalın üretim
uygulamasından önce Özel Efekt tesisinde toplam üretim süresi 39284 sn. sürmektedir. Yalın
üretim uygulanmasından sonra toplam üretim süresi olarak 35489 sn. olarak ölçülmüştür. Bu
durumda toplam üretim zamanında da yaklaşık olarak yüzde on iyileşme sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Kalite Geliştirme, Değer Akış Haritalama, Toz Boya
üretimi
JEL Sınflama Kodları: M11, D24, E23
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Abstract
In the 1950s, production techniques began to be used to meet the needs of customers at a
lower cost, whose Toyota Company made its pioneering role in Japan in the 1950s and whose
name was spelled out as lean manufacturing. Lean production system is based on less energy,
less time, fewer resources and fewer mistakes to be made, and the customer can offer
products with less cost. This method of production has not attracted much attention until
1970. But with the 1970 economic depression and the oil crisis, lean manufacturing
philosophy has quickly begun to see the value it deserves and is being implemented by
businesses. In time, the philosophy of lean manufacturing has emerged and companies that
produce with this philosophy have come to an advantageous position in the market by gaining
cost advantages against their competitors. Nowadays, everything from livestock to the
automotive industry has begun to be implemented in every field and its use is spreading
rapidly. In this study; lean manufacturing system, the quality improvement methods which
are one of the most important issues in the implementation of the fired production and the
application of these techniques in the special effects facility in the powder coating industry
are intended. In other words, it is aimed to increase production efficiency and therefore
profitability with lean production approach in the company. Because the application is a
project, for effective implementation and control of the project, it is handled with the project
approach and every step of the project approach is applied as much as possible. To realize
the goals in the study within the scope of the lean production management approach; brain
storm, fishbone diagram, process improvement method and value stream mapping methods
were used. The lean manufacturing approach aims at reducing the waste of time, labor and
equipment, especially in the production process. For this reason, it is aimed to solve the most
frequent quality problem with the fishbone diagram of the Special Effect plant and to increase
the production speed by lean production. The probable causes of quality problem were
determined by brainstorming method and tried to determine root causes by fishbone method.
Six root causes and four root causes were determined and reported to the top management.
The last three years of customer complaints and quality control reports have been examined
to determine the quality problems encountered in the Special Effect plant. The most important
of the complaints that came out as a result of the examination was found as "coatings pin
holing and gas outflow" with 41%. Other customer complaints come from "inappropriate
particle size" with 23%, "fragility against impact of paint impact" with 17% and "other
quality problems" with 19%. For this reason, the customer was the first in their complaints,
so the problem of “coatings pin holing and gas outflow" was discussed. As a result; one of
the most frequently encountered quality problems in powder paint production is " coatings
pin holing and gas outflow" and root causes have been determined. Before the lean
production application, the total production time in Special Effect plant takes 39284 seconds.
After the lean manufacturing process, the total production time was measured as 35489
seconds. In this case, approximately ten percent improvement was achieved in total
production time.
Keywords: Yalın Üretim, Kalite Geliştirme, Değer Akış Haritalama, Toz Boya üretimi
JEL Codes: M11, D24, E23
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Özet
Küreselleşmeyle beraber ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, sermaye
hareketlerinin yönüne ve miktarına olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle, doğrudan yabancı
yatırımlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri bakımından çok büyük
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’ye
doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörleri ampirik olarak analiz etmektir. 2007-2017
yıllarını kapsayan çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlar bağımsız değişken iken kişi başına
düşen gelir, enflasyon oranı, kurumlar vergisi oranı ve dış ticaret haddi bağımlı değişken
olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye hareketleri
JEL Sınflama Kodları: F14, F21, F65
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Abstract
The removal of the borders between the countries with globalization has increased the interest
in the direction and amount of capital movements. In particular, foreign direct investment is
of great importance both for developed and developing countries. The aim of this study is to
empirically analyse the factors affecting foreign direct investment in Turkey which is one of
the developing countries. The study covers the years between 2007 and 2017. Foreign direct
investments are considered as independent variable while per capita income, inflation rate,
corporate tax rate and foreign trade are used as dependent variables.
Keywords: doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye hareketleri
JEL Codes: F14, F21, F65
2

388

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

İşletmelerde Birleşme Ve Devralmaların Hedef İşletme
Açısından Değerlendirilmesi
Cengiz Çağrı KABAKCI1 Yurdagül KABAKCI2 Ahmet Çağatay
KABAKÇI3
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
2
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Türkiye
3
izmir Demokrasi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye
1
cagri.kabakci@deu.edu.tr 2yurdagul.kabakci@deu.edu.tr 3kabakcicagatay@deu.edu.tr
Özet
İşletmelerin en önemli hedefleri; piyasa değerlerini artırmak, sürekliliklerini sağlamak ve
karlılıklarını maksimize etmektir. Kaçındıkları en önemli olgu ise; finansal başarısızlık ve
negatif karlılıktır. İşletmeler finansal operasyonların bir türü bağlamında birleşen işletmeler,
satın alan işletmeler veya hedef işletmeler olarak incelenebilir. Hedef işletmeler, satın alma
işlemi sonrasında satın alan şirketin çeşitli amaçlarla bünyesine kattığı işletmelerdir.
Birleşme ve satın almalar, hukuki açıdan önemli ticari açıdan büyük hacimli işlemlerdir. Bu
nedenle birleşme ve satın almalar satın alan işletme ve hedef işletme açısından farklı
irdelenebilir. Satın alan veya birleşen işletme, satın aldığı veya birleştiği işletmenin
varlıklarından, teknolojik sisteminden, lojistiğinden, örgüt yapısı ve kültüründen
yararlanırken, likidite sorunlarını ve vergi borçlarını da üstlenen işletme konumuna geçer. Bu
açıdan bakıldığında satın alan işletme hedef işletmenin değerini artırma amacıyla hareket
eder. Hedef işletme ise teknik likidite sorunlarından ve negatif karlılıktan kurtulma amacıyla
bu operasyona başvurur. Eyüboğlu ve Sevim(2017) birleşme ve satın alma faaliyetlerinin
finansal oranlar üzerindeki etkisini şirketler bazında değerlendirmiştir. Yörük ve Ban (2006)
çalışmalarında birleşmelerin etkisini, Borsa İstanbul’a kote gıda işletmeleri üzerinden vaka
yöntemiyle pay senedi fiyatlarının değişimini inceleyerek araştırmışlardır. Erkan(2003)
birleşme ve devralma sonrası işletme performanslarını karşılaştırmalı finansal analiz
yardımıyla incelemiştir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’a kote işletmelerin tarafı olduğu
birleşme ve satın alma operasyonlarının hedef işletmenin finansal durumuna etkisi finansal
oranlar üzerinden değerlendirilmiştir. 10 adet birleşme ve satın alma işlemi yüksek hacimli
işlemler olması göz önüne alınarak araştırılmıştır. Finansal durumu ortaya koymaya yarayan
ve finans teorisinde kabul gören finansal oranların birleşmeden önce ve birleşmeden sonra
anlamlı bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını tespit etmek için, hedef işletmeleri ele alarak,
hedef işletmelerin satın alınmasından önceki finansal tablo verileriyle satın almadan sonraki
verileri üzerinden istatistiki analiz yapılmıştır. Hedef işletmelerin satın alınma öncesi ve
sonrası yıllarda hesaplanan finansal oranları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığın
olup olmadığı ile ilgili olarak 12 finansal oranın yıllar bazındaki değişimi bağımlı iki
örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonrasında oranlar arasında değişimin anlamlı
olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Birleşme Ve Devralmalar, Finansal Oranlar, Hedef Firma
JEL Sınflama Kodları: G34
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Abstract
The most important objectives of firms are increasing their market values, ensuring their
continuity and maximizing their profitability. The most important situation they avoid is
financial failure and negative profitability. Firms can be examined as acquirer or target firms
that are joined in the context of a type of financial operations. The target firms are the firms
that the company buys after the purchase process for various purposes. Mergers and
acquisitions are a large volume of legal, commercially significant transactions. For this
reason, it can be evaluated differently in terms of merger and acquisition buyer and target
firm. The firms that buys or merges, takes advantage of the assets, technological system,
logistics, organizational structure and culture of the firm it acquires or meets, and then goes
into the business position that undertakes liquidity problems and tax debts. From this
perspective, the purchasing firm moves to increase the value of the target firm. The target
firm refers to this operation in order to avoid technical liquidity problems and negative
profitability. Eyüboğlu and Sevim (2017) evaluated the impact of mergers and acquisitions
on financial ratios on the basis of companies. Yoruk and Ban (2006) investigated the effect
of mergers by examining the exchange of shares in the stock market with the case method
via the quoted food companies in Borsa Istanbul. Erkan (2003) examined the business
performances after the merger and takeover with the help of comparative financial analysis.
In this study, the impact of merger and acquisition operations on the financial strength of the
target firm was evaluated through financial ratios from listed Borsa İstanbul firms. 10 merger
and acquisition process has been investigated considering that there are high volume
transactions. In order to determine whether financial ratios that are used to reveal the financial
statement and that are accepted in the theory of finance have undergone a statistically
significant change before and after the merger, by addressing the target firms, the acquisition
of target firms prior to the acquisition, statistical analysis was performed on the data after
purchase with the financial statement data. Analysis of two sample t tests that depend on the
change in terms of years of 12 financial ratio in relation to whether the target firms have a
statistically significant difference between the financial ratios calculated in the years before
and after the acquisition are. After analysis, it was observed that change between ratios are
not significant.
Keywords: Birleşme Ve Devralmalar, Finansal Oranlar, Hedef Firma
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Özet
Sağlık hizmetlerine adil erişim sağlık hizmeti sistemlerinin başlıca hedeflerinden biridir.
Eşitlik, bireylerin kendi sosyal koşulları içerisinde adil olarak tedavi edilmesidir. Hakkaniyet
açısından, eşit sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlar için sağlık hizmetlerine eşit erişim
imkânlarının sağlanması gerekmektedir. Sağlıkta hakkaniyetsizliğini azaltmak sosyal bir
politika olmakla birlikte aynı zamanda etik bir zorunluluktur.
Sağlık sisteminde yaşanan gelişmeler hastalıkları önleme, daha etkili tedavi yöntemlerinin
gelişimine katkı sağlamış olsa da ekonomik ve sosyal eşitsizlikler sağlık hizmetlerine erişimi
etkilemektedir. Sağlık hizmetlerine erişimi etkileyen sebepler ekonomik olabileceği gibi
sağlık hizmetlerine olan uzaklık (coğrafi etmenler) ve sosyo-kültürel yapıdaki farklılıklar da
etkili olmaktadır. Ekonomik büyüme, dengesiz kalkınma ve bölgeler arası coğrafi farklılıklar
ulusal gelirin bölüşümünü etkilemektedir. Bunun sonucunda her ülkede yoksul kesim zengin
kesim ve gelişmiş bölgeler ile az gelişmiş bölgeler oluşabilmektedir. Bu tür dağılımlar sağlık
hizmetlerine erişim konusunda da bir Hakkaniyetsizliğe yol açabilmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de, sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından erişimin ne derecede
hakkaniyetli olup olmadığı Kakwani Endeksi yardımıyla incelenmiştir. Kakwani endeksini
destekleyici olarak Konsantrasyon ve Gini (Lorenz eğrisi) endeksleri kullanılmıştır. Analizde
sağlık hizmetine erişim konusundaki eşitsizlikleri incelemek amacıyla Milli Gelir, Kişi
başına Düşen Milli Gelir, hekim sayısı, hastane sayısı, bebek ölüm sayılarının nüfusa oranı,
kişi başına düşen hastane sayısı değişkenleri kullanılmıştır.
Konsantrasyon endeksi yöntemi, bir sağlık değişkeninde sosyoekonomik farklılıklardan
kaynaklanan eşitsizliklerin derecesi ile ölçülebilmektedir. Literatürde sağlık hizmetine
erişimin ne kadar Hakkaniyetli olduğu ne kadar artan oranlı olduğu ile eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Artan oranlılık grafiksel olarak ödeme gücüne ilişkin Lorenz eğrisi ve
sağlık hizmetine erişime ilişkin konsantrasyon eğrileri yoluyla incelenmektedir.
Kakwani artan oranlılık endeksi Konsantrasyon endeksinden Gini endeksinin çıkarılması ile
elde edilir ve dikey hakkaniyetin ölçüsü olarak kullanılır. Kakwani Endeksi pozitif değer
aldığında, sistem artan oranlıdır ve Konsantrasyon eğrisi Lorenz eğrisinin solunda yer alır.
Bu durumda Kakwani endeksi pozitif bir değer alır ve hakkaniyetli bir dağılımı gösterir.
Kakwani Endeksi, negatif değer aldığında ise sistem azalan oranlıdır ve Konsantrasyon eğrisi
Lorenz eğrisinin sağında yer almaktadır. Bu durumda bir azalan oranlılıktan
(Hakkaniyetsizlikten) söz edilir.
Konsantrasyon eğrisinin, Lorenz eğrisinden farkı, yatay ekseninde nüfusun sıralandığı
değişkenden, farklı bir değişkenin birikimli orantısının, dikey ekseninde yer alabilmesidir.
Konsantrasyon eğrisi “mutlak eşitlik doğrusunun her iki tarafında da yer alabilir.
Konsantrasyon eğrisinin üstte yer alması, incelenen sağlık değişkeninin düşük yoğunluğa
sahip gruplarda yükünün daha fazla olduğu (Hakkaniyetsizliğin arttığı) anlamına
gelmektedir. Konsantrasyon endeksi, konsantrasyon eğrisi ile eşitlik doğrusu arasında kalan
alanın 2 katıdır. Eşitlik doğrusunun üstünde kalan alan için “-”, altında kalan alan için “+”
değer alabilmekte ve Kakwani artan oranlılık endeksi (+)1 ile (-)2 değerleri arasında
değişmektedir. Endeks değeri eksi uca ne kadar yaklaşırsa hakkaniyetsizliğin o denli büyük
olduğu söylenir.
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Elde edilen analiz sonucuna göre Hastane Sayıları açısından artan oranlı (Kakwani: 0.14101);
Bebek ölüm sayıları açısından azalan oranlı (Kakwani : -0.316752); Kişi başına düşen
hastane sayıları açısından ise azalan oranlı (Kakwani: -0.385865) olduğu ve Bebek ölüm
sayılarının nüfusa oranı açısından (Kakwani 0.011868) hakkaniyetli sonuçlarına ulaşılmıştır.
Genel olarak Türkiye örneklemi üzerinden sağlık hizmetlerine erişimin
Hakkaniyetsiz/hakkaniyetsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan
hareketle sağlıkta hakkaniyetin arttırılmasına yönelik politik argümanlar geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerine Erişim, Hakkaniyet, Kakwani Endeksi,
Konsantrasyon Endeksi
JEL Sınflama Kodları: D63, D60, I12

392

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

EQUITABILITY IN TERMS OF ACCESS TO THE
HEALTH SERVICES: AN APPLIED ANALYSIS
Oğuz KARA1 Mehmet Nurullah KURUTKAN2 Gülşen GENÇ3
Düzce Üniversitesi, Türkiye
Düzce Üniversitesi, Türkiye
3
Düzce Üniversitesi, Türkiye
1
oguzkara@duzce.edu.tr 2nurullahkurutkan@duzce.edu.tr 3gulsengenc44@hotmail.com
Abstract
Accessing to health care in a fairly manner is one of the main objectives of health care
systems. Equality is the treatment of individuals fairly within their social conditions. In terms
of fairness, equally access opportunuties to health services must be ensured for people who
are in need of equal health care. Reducing the unfairness in healthcare services is not only a
social policy but also an ethical obligation.
Although the developments in the health system have contributed to prevention of diseases
and improvement of more effective treatment methods, economic and social inequalities
affect access to health services. Reasons affecting access to health services can be the
distance to health services (geographical factors) and differences in socio-cultural texture,
together with economic ones. Economic growth, unbalanced development and geographical
differences among regions have an influence in the distribution of national income. As a
result, in every country, the lower income class-upper income class and less developed
regions-highly developed regions can be formed. Such distributions can also lead to
unfairness in accessing to health services.
In this study, in terms of benefiting from healthcare services in Turkey, whether and to what
extent access to healthcare service is fair or not, was analyzed by Kakwani Index.
Concentration and Gini (Lorenz curve) indices were used to support the Kakwani index. In
this analisys, the variables of national income, per capita national Income, number of
physicians, number of hospitals, ratio of number of infant deaths to population, number of
hospitals per person were used to examine the inequalities in the subject of accessing to health
care.
Through the concentration index method, the degree of inequalities resulting from
socioeconomic differences in a health variable can measured. In literature, how fair access
and how progressive to healthcare service are used synonymously. The increasing ratio
(progressiveness) is graphically analyzed by the Lorenz curve for payment power and the
concentration curves for access to health care.
The Kakwani progressiveness index is obtained by subtracting the Gini index from the
Concentration index and is used as a measure of vertical fairness. When the Kakwani Index
is positive, the system is at an increasing rate (progressive) and the concentration curve is
situated to the left of the Lorenz curve. In this case, the Kakwani index takes a positive value
and shows a fair distribution. When the Kakwani Index is negative, the system is at a
decreasing rate, and the Concentration curve is located to the right of the Lorenz curve. In
this case, a decreasing ratio (unfairness) is mentioned.
The difference of the concentration curve from the Lorenz curve is that the cumulative ratio
of a different variable from the variable in the horizontal axis can be located on the vertical
axis. The concentration curve can be located on either side of the “absolute equation line”.
To appearance of the concentration curve at the top means that the health variable examined
has a higher loads in groups with low density (increased unfairness). The concentration index
is 2 times of the area between the concentration curve and the line of equality. For the area
above the equality line, it can take the value “-” and for the area underneath, it can take the
value “+”, and the Kakwani progressive index ranges from (+)1 to (-) 2. It can be said that
the closer the index value to the minus is, the more unfairness exists.
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According to the analysis, in terms of Number of Hospitals, progressive /increasing rated
fairness (Kakwani: 0.14101); in terms of infant deaths, decreasing rated fairness (Kakwani:
-0.316752); in terms of the number of hospitals per capita, the decreasing rated fairness
(Kakwani: -0.385865) and in terms of the ratio of the number of infant deaths to the
population, rated fairness (Kakwani 0.011868) results were obtained. Overall, the conclusion
that access to health services based on the the sample of Turkey is unfair / unjust has been
reached. Based on the results, political arguments for increasing equity/fairness in healthcare
services have been tried to be developed.
Keywords: Access to Healthcare Services, Fairness/Equity, Kakwani Index, Concentration
Index
Jel Code: D63, D60, I12
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Özet
Günümüzde artan e-ticaret uygulamaları outbound lojistik faaliyetleri kapsamında olan
dağıtım lojistiğini önemli hale getirmiştir. Dağıtım lojistiği içinde tüketici ve müşteri yönü
en fazla olan kargo taşımacılığı günümüzde hizmet sektörü içinde büyüyen bir pazar payına
sahiptir. Son yıllarda tüketici pazarında internet üzerinden alışverişin yoğunluk kazanması
kargo sektörü firmalarının müşteri memnuniyetini arttırmak, operasyon faaliyetlerinde
verimlilik ve etkinliği arttırmak için otomasyon yatırımları yapmalarını gerektirmiştir. Bu
çalışmada bir kargo firmasının 2015-2016 yılları arasında aktarma merkezlerinde ki sorter
yatırım kararı almasına hizmet eden operasyonel değerler karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Elde edilen datalar bizzat bu kargo firması finans departmanı ile görüşülerek elde edilen
datalardır. Bu yatırım kararı verilmesi ile yatırım bedelinin hangi tasarruflar ile karşılanacağı
ve yapılan sorter yatırımı ile ortaya çıkan faydalar ve elleçleme maliyetinde ki avantajlar
çalışmanın sonuç bölümünde açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kargo, Süreç Yönetimi, Sorter, Kapasite, Verimlilik
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Abstract
The continuous increase/growth in e-commerce applications in outbound logistics activity is
having a significant influence on distribution in the logistics field. Within distribution
logistics, consumer and client driven cargo shipping is assuming an increasingly larger share
of the services sector. To take advantage of ever-expanding internet consumer retail market,
cargo service providers are realizing the necessity of improved consumer satisfaction, valueadded operations, and investments in automation. This study examines the need for
comparison of one cargo firm's transfer center investment decisions, in 2015-2016, in sorting
operations in relation to the firm's service operation values. The data was obtained directly
by the researcher through contact with the cargo firm's finance department. The results
discuss the firm's investment decisions, expenses, and savings in relation to benefits realized
in sorting and handling operations expenses.
Keywords: Kargo, Süreç Yönetimi, Sorter, Kapasite, Verimlilik
JEL Codes: L16, O14, M19

396

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Blok Zinciri Teknolojisi ve Üç Yanlı Muhasebe Sistemi
Ümmühan ASLAN1 Cemil Şinasi TÜRÜN2
Bilecik Şeyh Edebali Üniversites, Türkiye
Defterhane kurucu Ortağı&Blockchain Girişimcisi, Türkiye
1
ummuhan.aslan@gmail.com 2cemil.turun@gmail.com
Özet
Muhasebe gelişen teknolojiden en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Özellikle son 10
yıllık süreç içinde gündeme gelen, Büyük Veri (Big Data), Blok Zinciri(Blokchain), Makine
Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojiler
muhasebe uygulamalarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Bu teknolojik
gelişmelerden Blok Zinciri teknolojisi 2009 yılında Satoşi Nakamoto takma adını kullanan
kişi veya kişiler tarafından oluşturulmuştur. Dahice olduğu şüphe götürmeyen blok zinciri,
sahibi, yöneticisi ve denetçisi tek merkez ya da kişi olmayan anonim dijital defter sistemi
olarak tanımlanmaktadır. Blok Zinciri, dijital para birimi Bitcoin için hazırlanmış olan bir
sistemdir. Ancak finans, iletişim, sağlık, dış ticaret vb. birçok alanda kullanılması söz konusu
olmaya başlamıştır. Bu alanlara ilave olarak muhasebe uygulamalarında Blok Zinciri
sisteminin, bilinen muhasebe süreçlerini tamamen bozacağı ve bunun bir zaman meselesi
olduğu gündeme gelmiş ve ortaya atılan Üç Yanlı Muhasebe (Triple Entry Accounting)
kavramı ile yeni bir muhasebe sistemi tartışılmaya başlanmıştır. Üç yanlı muhasebe sistemi,
geleneksel muhasebe sisteminde alıcı ve satıcı tarafından tutulan muhasebe kayıtlarına ilave
olarak blok zinciri içinde üçüncü bir kaydın tutulmasını gündeme getirmiştir. Bilindiği üzere
çift yanlı muhasebe sisteminde, meydana gelen bir muhasebe işlemi, alıcı ve satıcı tarafından
tutulan defterlere kaydedilir ve bu işlem ile ilgili bilgiye ancak alıcı ve satıcı sahiptir. Blok
Zinciri teknolojisi ile alıcı ve satıcının yaptığı işlem, aynı zamanda blok zinciri içinde kayıt
altına alınacağı için zincir içerisinde bulunanlar da bu işlem hakkında bilgi sahibi
olabilmektedir. Dolayısıyla alıcı, satıcı ve blok zincirinde olmak üzere üç ayrı yerde kayıt
yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bu sisteme üç yanlı muhasebe sistemi denilmektedir. Blok
Zincir teknolojisi sayesinde oluşan üç yanlı muhasebe sitemi ile, çift yanlı muhasebe
sisteminde yapılan hata ve hilelerin mümkün olamayacağı ve muhasebe bilgilerinin şeffaf
olacağı, muhasebenin ürettiği bilgilerin daha güvenilir olacağı ve daha önce yaşanan
muhasebe skandallarının önüne geçilmesinin mümkün olacağı öngörülmektedir. Bu
çalışmada öncelikle, Blok Zinciri teknolojisinin ne olduğu, avantajları ve etkilediği sektörler
ele alınacaktır. Daha sonra, üç yanlı muhasebe sistemi hakkında bilgi verilecektir. Son
bölümde ise, bu gelişmeler karşısında gelecekte neler yapılması gerektiği konusunda
önerilerde bulunulacaktır
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Blok Zinciri, Üç yanlı Muhasebe Sistemi
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Abstract
Accounting has been one of the most affected areas of the developing technology.
Technologies such as Big Data, Blok chain, Machine Learning, and Artificial Intelligence,
which have come to the fore in the last 10 years, have started to occupy the agenda of
accounting applications. Block Chain technology from these technological developments
was created by the person or persons who used the nickname of Satoshi Nakamoto in 2009.
Unambiguous block chain, owner, manager and supervisor are defined as a single center or
non-personal anonymous digital ledger system. Block Chain is a system for digital currency
Bitcoin. The use of many areas has begun to become a topic like as finance, communication,
health, foreign trade and so on. In addition to these areas, the concept of Triple Entry
Accounting has begun to discuss a new accounting system with the concept that the Block
Chain system will totally disrupt the known accounting processes in accounting applications
and it is a matter of time. Triple Entry Accounting System has made it possible to keep a
third record in the block chain in addition to the accounting records held by the buyer and
seller in the traditional accounting system. As it is known, in a double entry accounting
system, a bookkeeping transaction is recorded in the books held by the buyer and the seller,
and the buyer and seller have the information about this transaction. With Block Chain
technology, the transaction performed by the buyer and the seller, at the same time, will be
recorded in the block chain so that those in the chain can also have information about this
transaction. Therefore, there are records in three different places, namely buyer, seller and
block chain. For this reason, this system is called the triple entry accounting system. With
the triple entry accounting system created by the block chain technology, it is predicted that
mistakes and fraud made in the double entry accounting system will not be possible,
accounting information will be transparent, information produced by the accountant will be
more reliable and it will be possible to prevent previous accounting scandals. In this study,
firstly, what are the advantages of Block Chain technology, and the sectors that it affects will
be discussed. Later, information about the triple entry accounting system will be given. In
the last part, suggestions will be made about what to do next in the face of these
developments.
Keywords: Muhasebe, Blok Zinciri, Üç yanlı Muhasebe Sistemi
JEL Codes: M40
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Önemi: Bir Kaizen Uygulaması Örneği
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Özet
Üretim işletmeleri için bir yönetim stratejisi haline gelen Toplam Kalite Yönetimi ve Yalın
Üretim uygulamaları içinde sürekli iyileştirme felsefesini barındırmaktadır. Bu nedenle
üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme başta üretim performansını arttırmak olmak üzere pek
çok konuda başvurulan bir araç haline gelmiştir. Bu araç uygulama kolaylığı sağlamasının
yanında kendi içinde de bir sistematik barındırmaktadır. Problemin tanımlanması, mevcut
durum analizi, hedef belirleme, kök neden analizi, karşı önlemlerin alınması, iyileştirme
faaliyetlerinin planlanması, sonuçların kontrolü, standartlaştırma ve kontrol aşamalarından
oluşmaktadır. Bu çalışmada bir otomotiv üretim tesisinde yaşanan üretim problemine yönelik
uygulanan bu adımlar majör kaizen olarak ele alınmaktadır ve çözüme ulaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürekli iyileştirme, Kaizen, Üretim Süreci
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Abstract
As the management strategies for manufacturing enterprises, Total Quality Management and
Lean Manufacturing applications has a philosophy of continuous improvement within. For
this reason, continuous improvement in production processes has become a tool to be used
in many subjects, mainly to improve production performance. In addition to providing ease
of application, this tool has a systematic nature in itself. Kaizen consists of identification of
the problem, analysis of the current situation, goal setting, root cause analysis, taking
countermeasures, planning improvement activities, controlling the results, standardization
and control. In this study, these steps which are applied to the problem of production in an
automotive production facility are considered as major kaizen and solution is reached.
Keywords: Sürekli iyileştirme, Kaizen, Üretim Süreci
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Özet
Son yıllarda bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler internetin gelişmesi neden
olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda da online alışveriş yaygınlaşmıştır. Günümüzde
tüketiciler WEB sitelerini, bilgi toplama, ihtiyaç duydukları ürünleri bulma, karşılaştırma ve
satın alma vasıtası olarak kullanmaya başlamışlardır. Tüketiciler tarafından güvenlik ve
gizlilik vb. nedenlerle riskli bulunan web siteleri, güvenli bulunması da işletmelere pek çok
fırsat sunacaktır. Bu çalışmanın amacı, Y kuşağının WEB siteleriyle ilgili algıladıkları güven
ve riskin satın alma niyetine ve Y kuşağını satın alma niyeti arasındaki ilişkide güvenin
aracılık rolünü incelemektedir. Bu amaçla, algılanan güven ölçeği Kim vd. (2008) ve
Ballester vd. (2001)’den, risk ölçeği Kim vd. (2008) ve Yılmaz vd. (2010)’den ve satın alma
niyeti ölçeği ise Kim vd. (2008) ve Yılmaz vd. (2010)’den alınarak 27 ölçek ifadesinden
oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket web sitesinden alışveriş yapan ve anket
doldurmaya gönüllü olan katılımcılara uygulanmıştır. WEB sitesi kullanıcısı olan tüm
bireyler araştırmanın evrenini oluşturmakla birlikte WEB sitesi kullanan Y kuşağı tüketiciler
araştırmanın örneklem çerçevesini oluşturmaktadır. 400 kişiye ulaşması hedeflenen anket
2018 Mart-Ağustos ayları boyunca online olarak uygulanmıştır. 400 anketten elde edilen
veriler regresyon analizi ile test edilmiştir. Literatürle uyumlu olarak sonuçlarda, risk ve satın
alma niyetini arasındaki ilişkide güvenin aracılık rolü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Algılanan Güven, Algılanan Risk, Satın Alma Niyeti,
WEB siteleri
JEL Sınflama Kodları: M3, M31, M39
1

401

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

The Effects of Trust and Risk as Perceived by Generation Y
Consumers Regarding The WEB Sites on Their Purchasing
Intention
Ruziye COP1 Yusuf Volkan TOPUZ2 Gülsüm ÖZGÜL3 Tuğba TURSUN4
Prof. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü, Turkey
2
Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü, Turkey
3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Turkey
4
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
Turkey
1
ruziyecop@hotmail.com 2topuz_y@ibu.edu.tr 3glsmozgl123@gmail.com
4
beyaz.14.98@hotmail.com
Abstract
The developments in computer and communication technologies have led to the development
of internet. Regarding to these developments, online shopping has become a way of
purchasing. Today, consumers started to use the WEB sites as a means for collecting
information, finding, comparing and purchasing the goods they need. Despite considered to
be risky from time to time due to reasons including security and confidentiality concerns etc.,
web sites will provide several opportunities if consumers find them reliable. The aim of this
study is to examine the effect of trust and risk perceived by the generation Y regarding the
WEB sites on the purchasing intention, and the intermediary role of the trust in the purchasing
intention of the generation Y. For this purpose, a survey form of 27 scale statements was
conducted by using the trust scale of Kim et al. (2008) and Ballester etc. (2001), risk scale of
Kim et al. (2008) and Yılmaz etc. (2010) and purchasing intention scale of Kim et al. (2008)
and Yılmaz etc. (2010). The survey form was applied to the participants who made shopping
from web sites and who were voluntary to fill in the survey form. The population of the study
consists of all individuals using WEB sites, while the sample framework of the study consists
of the generation Y consumers using WEB sites. The survey was aimed to reach 400 persons
and it was applied online between March 2018 and August 2018. The data obtained from 400
surveys were tested by the regression analysis. Results indicate that there is a mediating role
of trust on the link between perceived risk and purchasing intention.
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Özet
İnsanların yaşamlarının önemli bir kısmı iletişim kurma ile geçmektedir. İletişim yoluyla
bilgi alışverişi, tavsiye ve danışmanlık, ikna etme, öneride bulunma, eğitim verme,
motivasyon sağlama, moralin yükseltilmesi, uyarma, teknolojik ilerleme, daha iyi insan
ilişkileri kurma ve geri bildirim kazanma mümkün olmaktadır (Sharma & Sharma, 2010, s.
40). Kişiler iletişim yoluyla gerek günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin
çözümünde gerekse yine bir problem çözme davranışı olarak ele alınması gereken satın alma
kararlarında tavsiye alıp vererek sonuca ulaşmalarını kolaylaştırmaktadırlar (Yıldırım, 2016,
s. 217 - 218). Bireylerin birer tüketici olarak iletişimde olmalarını ve birbirlerine ürün, firma,
hizmet vb. tavsiyelerde bulunmalarını açıklayan kavram ağızdan ağıza pazarlamadır.
Amerikan Pazarlama Derneği (2018)’ne göre ağızdan ağıza pazarlama (Word – of – mouth
marketing) “bir ürün, tutundurma vb. ile ilgili olarak firmadan bağımsız şekilde tüketicilerin
kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmaları” olarak tanımlanabilir. Ürün satma amaçlı
pazarlama tekniklerinden farklı olarak ağızdan ağıza pazarlama, gerçek kişiler arasında
gerçekleşmekte, ticari amaç gütmemekte ve deneyim aktarımı işletme tarafından değil bizzat
tüketiciler tarafından yapılmaktadır (Gülmez, 2011, s. 30). Ağızdan ağıza pazarlama kavramı
1990’larda masaüstü bilgisayarın kullanımı (New England College, 2018) ve devamında
Dünya nüfusunun %54,4’ünün (4,156,932,140 kişi) internet kullanır hale gelmesi (Internet
World Stats, 2017) ile yön değiştirmeye başlamıştır. İnternetin yaygınlaşması ve kişilerin
fikirlerini gerek yakınlarıyla gerekse geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde paylaşmaları
işletmeler için de yeni iletişim yollarının ve dolayısıyla yeni pazarlama tekniklerinin
doğmasına neden olmuştur. Böylelikle tüketiciler ürün, hizmet, reklam vb. ile ilgili
görüşlerini internet üzerinden yalnızca yakın çevresine değil geniş kitlelere ulaştırabilir hale
gelmiş ve viral pazarlama tekniği ortaya çıkmıştır. Barutçu (2011, s. 10)’ya göre “ağızdan
ağıza pazarlamanın teknolojik boyutu” olarak tanımlanabilecek viral pazarlama temel olarak
internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dar kapsamda viral pazarlamanın geniş bağlamda
ağızdan ağıza pazarlamanın önemini anlayan işletmeler bu durumu fırsata dönüştürmeye
yönelik çalışmalar yapmış ve tüketicilerin işletmenin kontrolünde ancak gönüllü olarak
kendileri hakkında konuşmasını sağlayacak bir teknik arayışına girmişlerdir. Bu çalışmalar
sonucunda katılımcı pazarlama faaliyetleri planlanmaya ve sürdürülmeye başlanmıştır.
İşletmeler katılımcı pazarlama faaliyetlerini kendileri yürütebildiği gibi bu alanda
uzmanlaşmış ajanslardan destek de alabilmektedirler. Ajanslar işletmelerin ağızdan ağıza
pazarlamanın 5 T’si olarak adlandırılan talkers – işletme hakkında konuşacak tüketiciler,
topics – konuşulması istenilen konu, tools – faaliyetin yürütüleceği araç, taking part –
işletmenin devreye girmesi gereken noktalar ve tracking – takip etme konularında işletmeler
adına faaliyette bulunarak gönüllü tüketiciler ve işletmeler arasında köprü görevi
görmektedirler (Tan Tavukçuoğlu, 2018, s. 330 - 331). Yapılan bu çalışmada literatürde yeni
bir kavram olan katılımcı pazarlama kavramı irdelenmiş olup Dünya’da yaygın olarak
kullanılan ağızdan ağıza pazarlama ajanslarının Türkiye’de nasıl yer edindiği, faaliyetleri ve
tutundurma çabaları aktif olarak faaliyette bulunan 3 ajansın web sayfaları ele alınarak
incelenmiştir. Bu incelemede ürün çeşitliliği, üye sayısı, geribildirimler, paylaşım sayıları
gibi başlıklar temel alınmıştır. İnceleme sonucu bu tekniğin Türkiye’de daha başarılı olarak
uygulanabilmesine yönelik önerilere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza pazarlama, katılımcı pazarlama, ağızdan ağıza
pazarlama ajansı
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Abstract
An important part of people's lives passes with communicating. Through communication, it
is possible to exchange information, advice and counseling, convincing, making
recommendation, training, providing motivation, morale raising, warning, technological
progress, building better human relationships and gaining feedback (Sharma & Sharma,
2010, s. 40). People make it easier to reach the conclusion by taking advice both at solving
problems they encounter in their daily lives and in purchasing decisions that need to be
addressed as a problem-solving behavior through communication (Yıldırım, 2016, s. 217 218). The term that explains individuals' communication with each other as consumers and
advice of product, company, service etc. to each other is "word of mouth marketing" concept.
According to American Marketing Association (2018) word - of - mouth marketing can be
defined as sharing information about a product, promotion, etc., between consumers
independently from the firm. Unlike marketing techniques that are for selling products, word
of mouth marketing takes place among real people, does not aim for commercial purpose and
transfer of experience is done by the consumers themselves, not by the business (Gülmez,
2011, s. 30). The concept of word-of-mouth marketing began to change in the 1990s with the
use of a desktop computer (New England College, 2018) and the change continued with
usage of the internet by %54,4 (4,156,932,140 kişi) of the world population(Internet World
Stats, 2017). The spread of the Internet and the sharing of ideas with people in a way that can
be reached to both their relatives and a large number of people has also led to new ways of
communication for businesses and thus new marketing techniques. Consumers have become
able to transmit their opinions on products, services and advertisements and so on on the
internet not only in their immediate surroundings but also to a wide audience and viral
marketing technique has emerged. According to Barutçu (2011, s. 10) the viral marketing
which can be defined as “the technological dimension of word of mouth” is basically
actualized on internet. The businesses that understood the importance of viral marketing in
the narrow context and oral marketing at the broad context businesses have made efforts to
transform this situation into opportunity and have sought a technique that allows consumers
to speak voluntarily about themselves under the control of the operatör. As a result of these
studies, collaborative marketing activities have started to be planned and maintained.
Businesses can conduct collaborative marketing activities themselves, as well as can take
support from agencies specializing in these areas. Agencies operate as a bridge between
volunteer consumers and businesses by acting on behalf of businesses in talkers, topics, tools,
taking part and tracking issues, which are referred to as 5 T's of word-of-mouth marketing
(Tan Tavukçuoğlu, 2018, s. 330 - 331). In this study, collaborative marketing which is a new
concept in literature has been examined and the place of word of mouth agencies which are
widely used in the world have been investigated from the perspective of how they find a place
in Turkey, their activities and promotion efforts by taking the web pages of 3 actively
operating agency's web pages. This review is based on titles such as product variety, number
of members, feedback, number of shares. Study results includes the proposals for the
implementation of this technique more successfully in Turkey.
Keywords: Ağızdan ağıza pazarlama, katılımcı pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama ajansı
JEL Codes: M31, M37
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Özet
İnternet kullanımının insanlara birçok yönden fayda sunduğu tartışılmaz bir gerçektir.
İnternetin gündelik işleri kolaylaştırması, hızlı iletişimi sağlaması, eğlence imkanı sunması,
bilgiye kolay ulaşımı ve bilgiyi paylaşmayı sağlaması faydalarından sadece birkaçıdır. Diğer
taraftan internet kontrollü kullanmamak ve mobil cihazlar sayesinde insanların internet
ulaşımının daha kolay bir hal alması yalnızlık, depresyon, obezite, internet bağımlılığı,
akademik başarısızlık ve sanal zorbalık gibi bir takım olumsuzlukları da beraberinde
getirmektedir. Bu olumsuzluklardan birisi de sanal kaytarmadır. Sanal kaytarma, çalışanların
iş saatlerinde internet erişimini bilinçli ve istekli olarak kişisel amaçları doğrultusunda
kullanmalarıdır. Sanal kaytarmanın çalışanların motivasyonunu arttırdığı, stresi azalttığı,
esneklik yarattığı, öğrenme ve yaratacılık kabiliyetlerini olumlu yönde etkilediğine dair
araştırmaların yanı sıra iş yeri verimliliğini düşürdüğü, internette gezinmeden sonra işe
dönmenin zorlaştığı ve zaman kaybı yaratarak bunun üretkenlik karşıtı sapkın bir davranış
olduğunu ileri süren araştırmalarda mevcuttur. Internetin çalışma ortamında iş dışı kişisel
amaçlarla kullanımı sadece örgütlere özgü bir durum değildir. Internet öğrencilerin özellikle
de gençlerin hayatında önemli bir yer işgal etmekte sadece ders saatlerinde değil ders
dışındaki aktivitelerinde de vazgeçemedikleri bir bağımlılık haline gelmektedir. Eğitim
kurumlarında bilgisayar ve internetin varlığı aynı zamanda öğrencilerin mobil cihazları da
ders saatleri içerisnde sanal kaytarma davranışını arttıran nedenler arasındadır. Eğitim
kurumlarında ders saatleri içerisinde öğrencilerin cep telefonu ile meşgul olmaları eğitimciler
tarafından dikkatin dağılmasına neden olması bakımından sıklıkla eleştiri konusu olmaktadır.
Sanal kaytarmanın ayrıca öğrencilerin çalışma alışkanlıklarında azalma, dersleri kaçırma,
ders çalışmayı geciktirme ya da erteleme (akademik erteleme), motivasyon ve notlarda düşüş
gibi olumsuz sonuçları da olmaktadır. Günlük yaşamda internet kullanımının artması,
internet kullanımından yoksun kalındığında eksiklik hissedilmesi tüm yaşamı olduğu gibi
akademik yaşamı da etkilemektedir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sanal kaytarma
davranışının akademik erteleme ve akademik başarı ile olan ilişkisi incelenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım düzeyleri, sanal kaytarma
davranışını daha çok hangi derslerde yaptıkları ve sanal kaytarma davranışı yapma
nedenlerinin neler olduğu da tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada, sanal kaytarma
davranışının cinsiyete, öğrenim görülen program ve sınıf gibi değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Blanchard ve Henle (2008)’nin Sanal Kaytarma
Ölçeği, Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği ile kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Bu araştırma sanal kaytarma davranışı nedeniyle akademik erteleme
yaparak potansiyellerinin altında başarı gösteren ve çeşitli kayıplara uğrayan öğrencilerin
fark edilmesi ve bu öğrencilerin teşvik edilerek daha başarılı hale getirilmeleri açısından
önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Akademik Erteleme, Akademik Başarı.
JEL Sınflama Kodları: M10, I23
1

405

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

A Research on the Determination of Relationship Between
the Issues of Cyberloafing of University Students on
Academic Procrastination and Academic Achievement
Banu SARIBAY1 Efe SARIBAY2 Aynur İNCEKIRIK3
türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacilik Meslek Yüksekokulu, Turkey
2
dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey
3
manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey
1
banusaribay@gmail.com 2efe.saribay@gmail.com 3aynur.incekirik@cbu.edu.tr
Abstract
It is a certain fact that internet usage brings many benefits. Some of these benefits are
facilitating daily work providing easy accsess to information and an easy sharing a with. On
the other side the uncontrolled usage internet and the mobile equipment brings many nagetive
consequences such as loneliness, depression, obesity, internet addiction, academic failure and
virtual overbearance. One of these negativities is cyberloafing. Cyberloafing is the usage of
internetr accsess willingly and consciously for personel interests during work hours.
Although there are researches claiming that cyberloafing increases employee motivation
decreases stress provides flexibilityand improves learning and creativity, there are also
researchers that claims it decreases workplace efficiency, makes it difficult to return to work
after internet surfing and it is a perversive act against productivity. The personel use of
internet out of work purpose in a job environmentdoes not exist only in companies. Internet
also invades students and young’s life and it becomes and unbreakable habit not only in
classhours but also nonclass activities. The existence of computers, internet and mobil
equipment also are among the reasons that increases cyberloafing in educational instutions.
Typically, students being busy with the mobile phones during class hours is criticized by
educators regarding the fact that it constitutes to distraction. Cyberloafing also brings
negative results such as students reduction of studying hours, missing courses, academic
procrastination and decrease in motivaion and the grades. Lack of internet usage due to the
increase of internet usage in everyday life affect the academic life as it is the whole life. In
this study examined the relationships between the cyberloafing behavior of university
students, academic procrastination and academic achievement. In the study, it has been tried
to determine the daily average internet usage level of students, in which lessons did they
practice cyberloafing behaviors and also what is the reason for cyberloafing behaviors. In
addition, it has been tried to determine whether the cyberloafing behaviors differ according
to variables such as sex, education program and grade. The research group formed students
who were studying at the Dokuz Eylul University Faculty Economics and Administrative. In
this study, Blanchard and Henle (2008)’s Cyberloafing Scale, Academic Procrastination
Scale adapted by Çakıcı (2003) and personel information sheet were used to gather data. This
research seems to be important in terms of the recognition of students who are experiencing
various losses under the potentials by making academic procrastination because of the
behavior of cyberloafing and to make these students more succesful by being encouraged.
Keywords: Sanal Kaytarma, Akademik Erteleme, Akademik Başarı.
JEL Codes: M10, I23
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Özet
Son yıllarda turizm gelirlerinin milli gelir içindeki payı artarken bu artışın çevre üzerine olan
etkileri yeterince sorgulanmamaktadır. Dünya genelinde küresel ısınma daha çok enerji
tüketimi ve fosil yakıt tüketimi ile ilişkilendirilirken bu tüketimlerin hangi alanlarda
gerçekleştiği sorusu da ihmal edilmektedir. Çoğu zaman bacasız endüstri olarak adlandırılan
turizm sektörünün çevresel bozulma üzerine olan etkisi her geçen gün artmaktadır. Bu
sebeple iklim değişikliği konusunun nedenleri araştırılırken turizm faaliyetleri de analizere
dahil edilmesi gerekmektedir. Turizm sektörünün bileşenleri olan ulaşım ve gıda sektörü
ürünlerine olan talebin artması küresel ısınmanın önemli nedenlerindendir.2009 yılında
yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda “Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector”
raporu sunulmuş ve bu raporda turizm sektörünün çok hızlı büyümesi neticesinde küresel
ısınmanın arttığı ve CO2 emisyonlarının azaltılması için önlem alınması gerektiği
vurgulanmıştır. Çevresel kalitenin sürdürülebilmesi için turizm sektörü paydaşları olan kamu
ve özel sektörün ortaklaşa uzun dönemli politikalar gerçekleştirmesi gerekmektedir Bu
sebeple çalışmanın amacı özellikle Turizm faaliyetleri ile küresel ısınma arasındaki
etkileşimin sorgulanmasıdır. Çalışmada Türkiye’ye ait 1982 ile 2014 yılları arasındaki veriler
kullanılarak Turizm gelirleri ile karbon emisyonları arasındaki ilişki zaman serisi analizi
yöntemi ile sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre turizm faaliyetlerinin ihracat ve
GSMH içindeki payının, CO2 emisyonu ile anlamlı bir nedensellik ilişkisine sahip olmadığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karbon Ayak izi, Turizm, Zaman Serisi Analizi.
JEL Sınflama Kodları: C33, O13
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Abstract
In recent years, the effect of tourism incomes’ increasing share in national revenue upon the
environment is not questioned well with all dimensions. Throughout the World, the global
warming is mostly taken into a causality relation for energy consumption and fossil fuel
using, but the questions upon which scopes are the main frames for those consumptions are
mostly ignored. The effect of tourism sector which is mostly known as the industy without
chimney upon the environmental detoriation is gradually increasing. In this respect, searching
the causes of climate change revealed a need to include the tourism activities into anlyses.
The increase of demand fort he products of transportation and food sector which are already
the items of tourism sector has become one of the important reasond of global warming. A
report known as “Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector” was presented in World
Economic Forum in 2009, then it is emphasized that the global warming was increased
because of excessively rapid growth of tourism sector, and there have to some precautions to
decrease the emissions of CO2. In order to sustain the environmental quality, there needs to
be impoved long term policies which are needed to be mutually contructed by private and
public sector via the relevant share holders. In this respect, the aim of this study is to question
the interaction between Tourism activities and global warming. Hereby, using the datum
which belong to the years between 1982 and 2014, the relation between tourism incomes and
carbon emissions was questioned via time series anlysis method. According to the results, it
is seen that the share of tourism activities in exports and GNP does not have a meaningful
causality relation to CO2 emissions.
Keywords: Karbon Ayak izi, Turizm, Zaman Serisi Analizi.
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Özet
Günümüzde ülkeler ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmada turizm olgusunu önemli bir
politika aracı olarak görmektedir. Bu sebeple çoğu ülke hizmet sektörlerinde biri olan turizm
faaliyetlerinin yaygınlaşmasında bilişim teknolojilerini daha yoğun kullanmaya başlamıştır.
Bilgi iletişim teknolojileri – BİT (Information and telecommunication technology - ICT)
alanında yaşanan hızlı ilerlemeler turizm sektöründe de gelişmelere sebebiyet vermekte,
pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır. Bilgisayar odaklı
teknolojiler, bilgi sistemleri, veri tabanları ve iletişim hatları yeni fırsatlar yaratmış turizmi
küresel bir endüstri haline getirmiştir. Ayrıca bilgi iletişim teknolojileri seçenekler arasında
karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırarak tüketici tercihleri üzerine etkili olmaktadır
Günümüzde tanıtım faaliyetlerinin temel eksenini oluşturan bilgi teknolojileri kullanımının
küresel olarak yaygınlaşması sosyal ve ekonomik kalkınmanın da belirleyicisi
olabilmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve kalkınmanın
belirleyicilerinden biri olarak düşünülen turizm ile bilgi iletişim teknolojileri arasındaki
ilişkinin sorgulanmasıdır. Çalışmada Türkiye’nin 1982 ile 2016 yılları arasındaki ICT verileri
ile turizm gelirleri arasındaki ilişki zaman serisi analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre ICT ile turizm gelirleri arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi
bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle turizm gelirlerini artırmak isteyen ülkelerin ICT
yatırımlarını artırmaları politika önerisi olarak sunulabilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi iletişim teknolojileri, Turizm gelirleri, Zaman Serisi Analizi
JEL Sınflama Kodları: Z30, C22
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Abstract
Today, the concept as tourism is seen as an important political tool in order to gain the growth
based aims for economic development by countries. In this respect, many countries started
to use tourism activities in order to strengthen the sector of services via using information
technologies to a high degree. The rapid developments in information and telecommunication
technologies (ICT) have resulted in rapid growth in tourism sector in terms of marketing,
management by giving more facilities on management and promotion. The computer based
technologies, the information systems, the databases and communication lines have
transformed the tourism into a global sector. They make become meaningful for making brief
comparisons for information technologies in terms of different options to follow the
consumer choices The widespread using of information technologies in global sense has
become the main theme of promotion activities via being the main indicator of social and
economic development today. Hence, the goal of this study is to question the relation between
tourism and information technologies which is already thought to be one of the main
indicators of economic growth and development. In this study, the datum from tourism
incomes and ICT data belonging to the years between 1982 and 2016 for Turkey were
questioned via the time series analyses method. Bilateral causality relation was found
between the ICT datum and tourism incomes according to the obtained results. In this respect,
a policy suggestion for the countries which want to increase the tourism incomes can be
followed via strengthening the ICT investments, from the point of view.
Keywords: Bilgi iletişim teknolojileri, Turizm gelirleri, Zaman Serisi Analizi
JEL Codes: Z30, C22
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Abstract
This research paper aimed to assess the knowledge sharing culture among managers in
businesses, in order to achieve the research objective, a case study was conducted at
CONDOR Electronics company in Algeria, using a set of data collection tools, and the
questionnaire survey as a principal tool in research, which was designed from the literature;
the questionnaires was distributed among 120 managers, through a randomly sample, using
the multiple linear regression model to test the research hypotheses. The research results
showed that the managers’ involvement in work, collaboration and collective work are the
three main components which shape the knowledge sharing culture at the company under
study rather than the core values and mutual trust. Based on the analysis and the results of
the present research paper, the researcher made a modest attempt to give practical suggestions
that foster the knowledge sharing in business through a supportive organizational culture.
Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge shring, organizational culture,
knowledge sharing culture (KSC).
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Abstract
Cet article de recherche a pour objectif d’évaluer la culture du partage des connaissances
entre les managers dans les entreprises, afin d’atteindre l’objectif de la recherche. Une étude
de cas a été réalisée au sein de l’entreprise CONDOR Electronics en Algérie en utilisant Le
questionnaire comme outil principale dans la recherché et qu’ont été distribués aux 120
managers, en utilisant le modèle de régression linéaire multiple pour tester les hypothèses de
recherche. Les résultats de la recherche montraient que l’intégration des managers au travail,
la collaboration et le travail collectif sont les trois composants principaux qui forment la
culture du partage des connaissances au sein de l’entreprise étudiée eu regard des valeurs
fondamentales et de la confiance mutuelle. Sur la base de l'analyse et les résultats de la
présente recherche, la chercheuse a donné des recommandations pratiques qui favorisent le
partage des connaissances dans l'entreprise grâce au support d’une culture organisationnelle
effective.
Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge shring, organizational culture,
knowledge sharing culture (KSC).
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Özet
Kurumsal yönetim anlayışı, işletmelerin ilgili tüm kişi ve gruplar için en yüksek faydayı
sağlayacak şekilde yönetilmesini öngörmektedir. Bu anlayış; işletmelerin yönetiminde ve
faaliyetlerinde değer yaratma, kâr elde etme ve elde edilen kârları pay sahiplerine dağıtmanın
yanında, hissedarların ve diğer tüm çıkar gruplarının haklarının korunmasını ve menfaat
grupları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlayan bir yönetimdir. Kurumsal
yönetimin temel unsurları olarak; adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri
belirlenmiştir. Bu dört temel unsur, performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayalı olarak
birbiriyle ilişkilendirilmekte ve hem hissedarlar için değer yaratma hem de işletmelerin
sürdürülebilirliği için baz oluşturmaktadır. Finansal raporlama, kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanması açısından iyi bir araç olmaktadır. İşletmelerde kurumsal yönetim yaklaşımının
benimsenmiş olması finansal raporlamanın şeffaflığı ve kamuyu aydınlatma düzeyinin
yükselmesi ile doğrudan ilgilidir. Günümüzde finansal raporlamada finansal tablolarla
birlikte ekonomik, sosyal ve çevreyle ilgili raporların da yer alması entegre raporlamayı
ortaya çıkarmıştır. Entegre raporlama ile tüm faaliyetlerin finansal verilerle bağlantısı
kurularak işletmenin değerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Entegre raporlar; finansal ve
finansal olmayan, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve çevresel raporları kapsamlı bir
rapor halinde sunmaktadır. Entegre raporlama kullanıcılara işletmenin stratejisi, süreçleri,
uzun dönemli fırsat ve tehditleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Entegre raporlamanın,
kurumsal raporlama uygulamalarında küresel bir standart olacağı öngörülmektedir.
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) 2013 yılında, entegre raporlama rehberini
yayınlamış ve entegre raporlamayı şöyle tanımlamıştır: “Entegre faaliyet raporlaması; bir
şirketin stratejisinin, yönetişim yapısının, performansının ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun
vadede ne şekilde değer ürettiğinin iletişimini yaptığı süreçtir.” IIRC’nin yayınladığı entegre
rapor içerisinde; kurumsal genel görünüm ve dış çevre, kurumsal yönetim, iş modeli, riskler
ve fırsatlar, strateji ve kaynak aktarımı, performans, genel görünüş, hazırlık ve sunum temeli
olarak sekiz içerik öğesi bulunmaktadır. Türkiye’de entegre raporlamaya ilişkin ilk çalışma;
2011 yılında, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği (TSKD) tarafından kurulan bir çalışma grubuyla başlatılmıştır. Ülkemizde
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Şubat 2017’de kurulmuş ve Borsa İstanbul’da
çalınan gong töreni ile duyurulmuştur. Çalışmamızda; BİST Kurumsal Yönetim Endeksi
kapsamındaki 51 adet şirket ana kütle olarak seçilmiş olup, söz konusu şirketlerden entegre
raporlarını hazırlayıp sunan bankalar uygulamanın örneklemi şeklinde belirlenmiştir.
Ülkemizde entegre raporlamaya ait hazırlanan ilk örnekler 2016 yılı entegre raporlarıdır. Bu
nedenle, bankaların 2016-2017 yılları entegre raporları incelenmiştir. Bu çalışma, entegre
rapor ve raporlamama ile ilgili Türkiye’deki son uygulamaları içermektedir ve alanında
literatüre değer katacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Entegre Rapor, Entegre Raporlama, Kurumsal
Yönetim Endeksi
JEL Sınflama Kodları: M40, M41, M14
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Abstract
Corporate Governance predicts that, managing the companies in a way that will secure the
maximum benefit for all the people and groups concerned. This concept aims that in the
management and activities of the companies; create value, make profit, distribute profit
between stockholders, save the rights of the all interests groups and coordinate the
relationship among the interest groups. The main principles of Corporate Governance are
identified as, fairness, responsibility, transparency and accountability. These four main
principles are associated with each other in the base of measuring and developing
performance, create value for shareholders and sustain the life of the companies. Financial
reporting is an important tool for implementing corporate governance principles. Adopting
corporate governance practices in the companies raises the transparency of financial
reporting and public disclosure. In the last years, reports about economic, social and
environmental issues in the financial reports that take place in the financial statements
generated the integrated reporting. With integrated reporting, it is aimed to determine the
value of corporations in a way to link activities with financial data. Integrated reports;
features a detailed report with financial and non-financial information, social responsibility,
sustainability and environmental reports. The aim of integrated reporting is to consign
important information about corporate strategy, procedures, long-term opportunities and
threats. Integrated reporting is predicted as a global standard in corporate reporting practices.
In 2013 International Integrated Reporting Council (IIRC) released the International
Integrated Reporting Framework, and defined integrated reporting as, “Integrated reporting
is a process showing the creation of value of a company with corporate strategy, governance
structure, performance and targets in the short, middle and long term. In the report of IIRC,
integrated report consists of 8 components; organizational overview and external
environment, corporate governance, business model, risk and opportunities, and threats. In
Turkey, the first activity about integrated reporting was done in 2011, with a study group;
Corporate Governance Association of Turkey with Business Council for Sustainable
Development Turkey (BCSD). In our country Integrated Reporting Turkey Network was
established in February 2017 with a gong ceremony in Borsa Istanbul (BİST). In our study,
51 companies were chosen as a main group which is in Corporate Governance Index in BİST.
And then the banks which prepare Integrated Reports chose for the study. In Turkey the first
examples about integrated reporting are seen in 2016. For this reason, the integrated reports
of banks for 2016-2017 years are examined. This topic shows the recent practices in Turkey
and will be useful for the literature.
Keywords: Kurumsal Yönetim, Entegre Rapor, Entegre Raporlama, Kurumsal Yönetim
Endeksi
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Özet
Günümüzde dijital çağın gereği teknolojik gelişmeler sonucu yaşanan elektronik dönüşüm
(e-dönüşüm) süreci ile birlikte muhasebenin temel araçları olan belge ve defter düzeni de
değişmiştir. Bilindiği üzere muhasebe tarihinde ilk dönem basit kayıt yöntemi (tek taraflı
kayıt yöntemi) döneminden ikinci dönemde çift taraflı kayıt yöntemine geçilmiştir. Bu
yöntem üçüncü döneme yansımış ve artık dördüncü döneme geçilmiştir. Luca Pacioli’nin bu
yöntemi ilk kez düzenli bir şekilde aktardığı “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni
et Proportionalita” adlı eseri bu anlamda büyük önem taşımaktadır. İtalya prensipleri
itibariyle tüm dünyaya yayılan muhasebe tekniğindeki Rönesans’ın da beşiği olmuştur.
Aslında batının yanı sıra doğuda da muhasebe sistemi bütününü ortaya çıkaran eserler söz
konusu olmuştur. Abdullah Bin Muhammed Bin Kıya El Mezenderani tarafından yazılan
“Risâle-i Felekiyye (Kitab-us Siyagat)” evveliyatı olduğundan başlangıç kabul edilmektedir.
Günümüzde ülkemiz Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak elektronik
belge ve elektronik defter (e-defter) uygulamalarına geçilmiştir. Bu çalışmada konunun
kapsamlı olması nedeniyle sadece defter düzeni ve sistemleri ele alınmıştır. Yazında
muhasebe kayıt düzeninde gelinen aşama ve gelecekteki yeri; dün, bugün ve yarını olarak
pragmatik bir bakış açısıyla ayrıntılı bir şekilde kuramsal olarak inceleme konusu yapılmıştır.
Bu kapsamda; öncelikle alandaki ilk ve temel olan eserlerden yararlanılarak bu düzenin
ortaya çıkışı tarihsel süreçte izlenmiştir. Bugün gelinen noktada uluslararası düzenin ne
şekilde olduğu ve ülkemiz sistemi açıklanmıştır. Artık Türkiye’de dijital muhasebe
uygulamalarından e-Defter uygulaması, başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve defteri
kebir ile yer almaktadır. Yine elektronik ortamda güncelliği olan 01.01.2018 tarihi itibariyle
belirlenen mükellefler için Defter-Beyan Sistemi uygulamasına yer verilmiştir. Çalışmada;
muhasebenin kayıt aracı olan defterlere yönelik öncelikle yazın taraması yapılmış, gelişim
süreci irdelenmiş, kuramsal bilgi uygulama bilgisiyle bütünleştirilmiştir. Bu amaçla web
tabanlı araştırmanın yanında mevcut uygulamanın ötesinde sistemin geleceğine yönelik nitel
araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır. Çalışma konusunun
felsefesinin gerek kuramsal gerekse de uygulamalı olarak tartışılıp değerlendirilmesi
muhasebe alanında ulusal ve uluslararası yazına değer katacaktır.
Anahtar Kelimeler: Risâle-i Felekiyye, Summa de Arithmetica, e-Defter, Pragmatik
Yaklaşım
JEL Sınflama Kodları: M40, M41, M42
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Abstract
Nowadays, with technological developments and electronic transformation (etransformation) process, the main tools of accounting as documents, journal and ledgers are
also changed. As known, in accounting history it is passed from the first period, which used
the basic entry method (one-sided entry method), to the second period which used doublesided entry method. This method continued in the third period and now passed to the fourth
period. The book of Luca Pacioli which is “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni
et Proportionalita” describes this method in a very systematic way. This accounting method
which spread all around the World was a key subject in Renaissance also. With the studies
in West, also studies in East were important for the overall of accounting. The book of
Abdullah Bin Muhammed Bin Kıya El Mezenderani which is Risâle-i Felekiyye (Kitab-us
Siyagat)” is the known the first of studies of accounting. In our days, Turkey uses electronic
documents, electronic journal and electronic ledger related with the Department of Treasury
and Revenue Administration Department. Because the topic is very extensive, in this study
just journal & ledger method and systems are examined. In the study, the present stage in
accounting entry, and the future phase as yesterday, today and tomorrow is examined with a
pragmatic view in theoretical way. With this context, first of all the basic and prime studies
are investigated and the historical process analyzed. Now the international system and
Turkey’s system are examined. In Turkey with digital accounting practices e-journal and eledger with e-system is used. With the date of 01/01/2018 for the specified tax-payers,
Ledger-Declaration System is started to use. In this study, the literature review is done for
the journal and ledgers, the development process is analyzed and theoretical knowledge is
given. It is integrated theoretical and practices knowledge. For this purpose, web-based
search and focus group discussion as a qualitative search method is done. The topic of the
study will contribute to the international and national studies in accounting.
Keywords: Risâle-i Felekiyye, Summa de Arithmetica, e-Defter, Pragmatik Yaklaşım
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Özet
Endüstri 4.0 kavramı, Almanya’da ortaya çıkmış ve hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Dördüncü
sanayi devrimi, öncekilerde olduğu gibi yenilik, üretim ve bölüşüm ilişkilerinin yeniden
tasarlanması sürecini beraberinde getirdiği gibi, tüm bilim alanlarında kavramların yeniden
ele alınmasını ve tanımlanmasını da zorunlu kılmıştır. 2010 yılından sonra tüm Dünya’da
olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmaya başlayan Endüstri 4.0. kavramı ile birlikte birçok
konseptte ve alanda çeşitli yenilikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda Endüstri 4.0
ve bu alandaki hızlı gelişmelerle birlikte hem girişimcilik hem de girişimci kavramlarının
içeriği yeniden tartışılmaya başlamıştır. Özellikle dijitalleşen firmaların günümüzde
sayısının hızla artması, girişimcinin yeteneklerinin ve yetkinliklerinin de değişmesini zorunlu
kılmaktadır. Endüstri 4.0’ın fiziksel ve dijital sistemler arasındaki iletişimi sağlamasıyla
anlık veri elde etmeye ve işlemeye dayalı sistemler gelişim göstermiştir. Özellikle yapay
zekâ, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, büyük veri, simülasyon, siber güvenlik, 3 boyutlu
üretim ve zenginleştirilmiş gerçeklik gibi uygulamaların ve teknolojilerin varlığıyla
girişimcilik kavramı bu teknolojileri ve uygulamaları bünyesinde barındıran bir konsepte
dönüşmektedir. Girişimcilerin ekonomik hayatın dinamizmini sağlamada başat aktör olduğu
düşünüldüğünde, bu kavramın dördüncü sanayi devrimi sürecindeki önemi kolaylıkla
anlaşılacaktır. Literatür incelendiğinde girişimcilik ve girişimci kavramlarının tüm sanayi
devrimlerinde bir değişim geçirdikleri gözlemlenmektedir. Bu nedenle tarihsel akış dikkate
alındığında, girişimcilik kavramının genellikle sanayi devrimlerini izleyerek geliştiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmanın amacı, ilgili kısıtlı literatürden yararlanarak
girişimci ve girişimcilik kavramlarının evrimini tarihsel ve teorik açıdan ortaya koymak;
Endüstri 4.0 sürecinin gerektirdiği şekliyle girişimci ve girişimcilik kavramlarını yeniden
tanımlamaya çalışmaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak, Delphi Yöntemi’nden
yararlanılacaktır. Bu yöntemin üstünlüğü ve çalışmada tercih edilmesinin nedeni, alanda
uzman kişilerin görüşlerinden ve deneyimlerinden yararlanma olanağı sunmasıdır.
Böylelikle, uzman görüşlerine dayanarak dijitalleşen iş dünyasında girişimci ve girişimcilik
kavramlarının içeriğindeki değişiklikler ortaya konmaktadır. Çağımızın gerektirdiği
girişimcinin analitik düşünme yeteneğine sahip, frekansı artan yenilik süreçlerini
kavrayabilen, asgari düzeyde teknik beceri ve bilgiyle donanmış ve rekabetçi çevre
koşullarında hızlı karar alabilen yaratıcı bir birey olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Girişimci, Girişimcilik, Girişimci 4.0
JEL Sınflama Kodları: O31, O32.
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Abstract
The concept of Industry 4.0 emerged in Germany and rapidly spread to the whole world. The
fourth industrial revolution, as it was in the past, brought with the process of redesigning
relations of innovation, production and distribution, as well as the reconsideration and
definition of concepts in all fields of science. After 2010, as well as all over the world, with
the concept of Industry 4.0 gaining importance in Turkey, various innovations have begun to
emerge in many concepts and fields. In this context, with the rapid development of Industry
4.0 and the field, the content of both entrepreneurship and entrepreneurial concepts have been
argued again. Especially, the rapid increase in the number of digitalizing firms today makes
it necessary for the skills and competencies of enterpreneurs to change as well. Industry 4.0
has developed instantaneous data and process-based systems through communication
between physical and digital systems. Particularly, the concept of entrepreneurship
transforms into a concept that covers the application of technologies such as artificial
intelligence, internet of things, cloud computing, big data, simulation, 3D printing,
cybersecurity, additive manufacturing, augmented reality. When the entrepreneurs are
thought to be main actors in providing dynamism of economic life, the significance of this
concept in the process of the fourth industrial revolution will be easily understood. When the
literature is reviewed, it was observed that the concepts of entrepreneurship and entrepreneurs
have undergone a change in all industrial revolutions. For this reason, it is not wrong to say
that the concept of entrepreneurship has generally developed following the industrial
revolutions when the historical flow is taken into consideration. The aim of the research is to
reveal the evolution of entrepreneur and entrepreneurship concepts historically and
theoretically, using the relevant limited literature; trying to redefine entrepreneur and
entrepreneurship concepts as required by Industry 4.0. In accordance with the purpose of the
work, the Delphi Method will be used. The reason for the superiority of this method and its
preference for the research is the ability to benefit from the views and experiences of field
experts. Thus, based on expert opinions, changes in the context of entrepreneur and
entrepreneurship concepts are revealed in the digitalized business world. In today’s world, it
is expected that an entrepreneur should be a creative individual with analytical thinking
ability, able to comprehend the increasing frequency of innovation processes, equipped with
minimum technical skills and knowledge and make quick decisions in competitive
environment conditions.
Keywords: Sanayi 4.0, Girişimci, Girişimcilik, Girişimci 4.0
JEL Codes: O31, O32.
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Résumé
La présente étude nous a permis de démontrer que l’image régionale de Kabylie spécifique
au fromage influence la qualité perçue des marques de fromage des régions, pour un
échantillon représentatif de 378 consommateurs. La présente étude a aussi démontré que cet
effet est plus fort pour les marques de faible notoriété comparé aux marques à fortes notoriété
et que cet effet est plus fort dans le cas d’une faible congruence comparé au cas de forte
congruence.
Mots clés: Modèle d’équations structurelles, économie régionale, marché de l’agriculture et
marketing.
Codes De Classification JEL: Simultaneous Equation Models, Regional Economics,
Agricultural Markets and Marketing.
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Abstract
This study has shown that the regional image of cheese-specific Kabylia influences the
perceived quality and brand credibility of regional cheese brands, for a representative sample
of 378 consumers. The present study has also shown that this effect is stronger for brands of
low notoriety compared to brands with high notoriety and that this effect is stronger in the
case of low congruence compared to the case of strong congruence.
Keywords: Modèle d’équations structurelles, économie régionale, marché de l’agriculture
et marketing.
JEL Codes: Simultaneous Equation Models, Regional Economics, Agricultural Markets
and Marketing.
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Özet
Geleneksel finans teorilerinin en çok tartışılan yönlerinden birisi yatırımcıların rasyonelliğini
ele alış biçimidir. Bu noktada geleneksel finans anlayışının en önemli dayanak noktalarından
kabul edilen etkin piyasa hipotezi genel olarak beklenen fayda teorisini oluşturan bayesyen
rasyoneliteyi esas almaktadır. Bu görüşe göre piyasada rasyonel olmayan yatırımcılar olsa
dahi akıllı yatırımcılar olarak nitelendirilen arbitrajcılar bu etkiyi ortadan kaldırarak etkinliği
sağlamaktadır. Davranışsal finans yaklaşımı ise beklenti teorisi ile gelişen sınırlı
rasyonelitenin varlığını, sınırlı arbitraj ve gürültü yatırımcıları teorileri üzerinden
biçimlendirmiştir. Davranışsal finans yaklaşımı etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı
durumları anomali olarak adlandırarak bu olgunun nedenlerini ortaya koymaya
çalışmaktadır. Davranışsal yaklaşım finansal bilgi etkinliğinden sapmaları; bireylerin
davranışları, demografik, çevresel, bilişsel ve psikolojik özellikleri ile açıklanabileceğini öne
sürmektedir. Yatırımcı duyarlılığı kavramı yatırımcıların piyasaya karşı iyimser ya da
kötümser olma durumunun ifadesidir ve finansal piyasalarda oluşan varlık fiyatlamalarını
açıklamak ve doğru tahminlemek için önem arz etmektedir. Yatırımcı duyarlılığının sayısal
veriler haline dönüştürülmesi için çeşitli piyasa verilerinin yardımıyla duyarlılık endeksleri
oluşturulmakta ya da ankete dayalı duyarlılık endeksleri, tüketici güven endeksleri, ilk halka
arzların ilk gün getirileri, işlem hacmi, kapalı uçlu yatırım fonları iskontosu gibi çeşitli
temsilciler kullanılmaktadır. İlk halka arzların getirileri ile yatırımcı duyarlılığını
ilişkilendiren görüşler mevcuttur. Halka arz edilerek, Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem
görmeye başlayan şirketler ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler
Pazarı’nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi
yatırım ortaklıklarının hisse senetleri, işlem görmeye başladığı ilk gün BIST Halka Arz
Endeksi kapsamına alınır ve 2 yıl endeks kapsamında kalır. BIST Halka Arz Endeksi
kapsamında olan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25. ayın ilk iş günü
geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır. Çalışmamızda yatırımcı duyarlılığı ve pay senedi
getirilerini tahmin etme konusunda açıklayıcı bir gösterge olabileceği düşünülen Borsa
İstanbul Halka Arz Endeksi’nin, BIST 100 endeksi getirileri ve yatırımcı duyarlılığı
göstergelerinden olduğu kabul edilen tüketici güven endeksleri ile ilişkisi eşbütünleşme
analizi ve granger nedensellik testi ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Yatırımcı Duyarlılığı, Halka Arz Endeksi
JEL Sınflama Kodları: G14, G41
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Abstract
One of the most debated aspects of traditional finance theories is their views on the rationality
of investors. At this point, the efficent market hypothesis, which is accepted from the most
important mainstay of the traditional finance concept, is based on the Bayesian Rationality,
which constitutes the expected utility theory. According to this view, even if there are nonrational investors in the market, arbitrators, considered as smart investors, provide efficiency
by eliminating this effect. The behavioral finance approach has shaped the existence of
bounded rationalism with the prospect theory, through limited arbitrage and noise investors
theories. The behavioral finance approach tries to identify the causes of this phenomenon by
naming it as an anomaly, where the efficient market hypothesis is not valid. Behavioural
approach deviates from the efficiency of financial information; Behaviors of individuals,
demographic, environmental, cognitive and psychological characteristics. The concept of
investor sentiment is the expression of investors being optimistic or pessimistic towards the
market, and it is important to explain and accurately estimate asset pricing in the financial
markets. Sentiment indices are created with the help of various market data to transform
investor sentiment into numerical data, or survey-based sentiment indices, consumer
confidence indices, first day returns of first public offerings, Various representatives are used,
such as trading volume, closed-ended mutual funds discount rate. There are opinions
explaining the relationship between the return of initial public offerings and investor
sentiment. BIST IPO Index is composed of the equities of companies that are publicly offered
and have started to be traded on the BIST Stars, BIST Main markets, as well as the real estate
investment trusts and venture capital investment trusts traded on the Collective and
Structured ProductsMarket. Companies are included in BIST IPO Index on the first trading
day and remain in the index for 2 years. constituent company is excluded from the Index on
the first workday of the 25th month following its first trading day. In our study, Borsa Istanbul
IPO Index was considered to be an explanatory indication of investor sentiment and the
estimation of equity returns. The relationship between the IPO index and equity returns and
consumer confidence indices has been examined by the co-integration analysis and the
Granger causality test.
Keywords: Davranışsal Finans, Yatırımcı Duyarlılığı, Halka Arz Endeksi
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Résumé
Les inégalités économiques observables en Tunisie sont en partie imputables à l’inégalité des
opportunités. Ces inégalités sont inacceptables tant pour une question de principe que pour
des raisons pratiques. C’est une source d’inefficience, de frictions politiques et de fragilité
des institutions. Les régions pauvres ont généralement moins de possibilités de s’exprimer et
ont un accès plus limité aux services que la plupart des autres régions. Lorsque les sociétés
deviennent plus équitables d’une manière qui élargit les opportunités offertes à tout un
chacun, les régions pauvres ont toutes les chances d´assurer leur développement.
L’élargissement des opportunités profite directement aux régions pauvres puisque cela leurs
permet de participer davantage au processus de développement. Le processus de
développement lui-même peut gagner en efficacité et en solidité puisqu’une plus grande
équité se traduit par de meilleures institutions, une gestion plus efficace des conflits et une
meilleure utilisation des ressources en particulier celles qui sont allouées aux régions
défavorisés et l’accélération de la croissance économique que cela entraînera dans le pays
contribuera alors à réduire les inégalités générales. L’impact de la croissance sur la réduction
de la pauvreté est nettement plus important lorsque les inégalités de revenus au départ sont
peu marquées. En moyenne, dans les pays où les inégalités de revenu sont faibles, une
augmentation d’un point de pourcentage de la valeur moyenne des revenus se traduit par une
réduction d’environ quatre points de pourcentage de l’incidence de la pauvreté. Ce pouvoir
tombe pratiquement à zéro dans les pays où l’inégalité des revenus est grande. Les politiques
qui aboutissent à une plus grande équité permettent donc de faire reculer la disparité entre les
régions en élargissant les opportunités offertes aux pauvres et, indirectement, en augmentant
le niveau du développement durable. La prise de l’équité en ligne de compte ajoute certaines
dimensions souvent négligées à l’élaboration des politiques. Si les droits des individus, les
droits politiques et les droits des régions au développement seront respecter ils pourront
attirer beaucoup plus d’investisseurs et d’innovateurs et être bien plus efficaces pour fournir
des services couvrant l’ensemble de la population et du pays. À terme, une plus grande équité
peut être un facteur d’accélération de la croissance. En se basant sur des outils statistiques et
la réalité économique du pays on va essayer de répondre au niveau de notre article aux
questions suivantes : Quelle politique adopter face à un chômage trop élevé et une croissance
économique limité ? Et faut-il conclure qu’il est nécessaire d’élaborer un plan d’action
différent pour assurer un développement équitable pour toutes les régions?
Mots clés: développement, inégalité des opportunités, croissance économique, réduction de
la pauvreté
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Abstract
The economic inequalities which can be observed in Tunisia are partly attributed to the
inequality of opportunities. These inequalities are unacceptable for both a question of
principle and practical reasons. They are a source of inefficiency, political friction and
fragility of institutions. Poor regions generally have fewer opportunities to express
themselves and have more limited access to services than most of the other regions. When
societies become more equitable in ways that expand the opportunities available to everyone,
poor regions are likely to ensure their development. Expanding opportunities directly benefits
poor regions as this allows them to participate more fully in the development process. The
development process itself can be more effective and more robust, as greater equity is
translated through better institutions, more effective conflict management, and better use of
resources, especially those allocated to disadvantaged regions. Speeding up economic growth
in the country will help to reduce overall inequalities. The impact of growth on poverty
reduction is much greater when income inequality at baseline is small. On average, in
countries with low income inequality, a one percentage point increase in the average value
of income is translated into a reduction of about four percentage points in the incidence of
poverty. This power drops to almost zero in countries with high income inequality. Policies
that result in greater equity, thus help to reduce the disparity between regions by expanding
opportunities for the poor and, indirectly, by raising the level of sustainable development.
Taking equity into account, often adds some overlooked dimensions to policymaking. If the
rights of individuals, political rights and the rights of the regions to benefit from development
are respected, they will attract many more investors and innovators and be much more
effective in providing services that cover the entire population and the country. Ultimately,
greater equity can be a factor in speeding up growth. Based on statistical tools and the
economic reality of the country, I will try to answer, at the level of my article, the following
questions: What policy to adopt with the high unemployment and limited economic growth?
Should we conclude that it is necessary to develop a different plan of action to ensure
equitable development for all regions?
Keywords: développement, inégalité des opportunités, croissance économique, réduction
de la pauvreté
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Özet
Günümüzde, globalleşmenin bir sonucu olarak ülkeler önemli çevresel sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Küresel kirlenme bu sorunların en önemlilerinden biridir. Çevre
kirliliği, başta küresel ısınma olmak üzere, asit yağmurları ve benzeri sorunlara yol
açmaktadır. Çevre kirliliğini oluşturan temel unsurlardan birisi ek ulaşım araçlarıdır.
Özellikle kara ulaşım CO₂ yayan faaliyetler içinde baş sıralarda yer almaktadır. Çevre
kirliliğine neden olan unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için vergilendirmenin
bu amaca yönelik kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye’de ve gerekse
diğer ülkelerde CO₂emisyonu ile mücadelede MTV uygulamasında değişiklikler gündeme
gelmeye başlamıştır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için servet vergisi olan MTV
çevre esaslı bir vergiye dönüştürülmeye başlamıştır. Amaç gelecek nesillere temiz, sağlıklı
ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktadır.MTV uygulamasında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan
20 ülke silindir hacmi esasından vazgeçerek, aracın yaydığı CO₂emisyon miktarına göre
vergilendirme yapmaktadır. Türkiye’de motorlu taşıtların vergilendirmesinde “ağırlık
esası”ndan, “silindir esası”na göre vergilendirmeye geçilmekle bir ölçüde MTV’nin çevre
vergisi yönü ön plana çıksa da, aracın yaşının yükselmesi ile MTV’nin azalıyor olması çevre
vergisinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Türkiye’de MTV’nin çevreci bir vergi haline
dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda çevre
uyumlu bir MTV uygulamasına geçilmesi ve hatta çevre duyarlı bir Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) uygulamasıyla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, CO₂ Emisyonu, Çevre Vergileri, Çevre
Kirliliği,
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Abstract
Today, owing to globalization, countries face with major environmental problems. One of
the most important these problems are environmental pollution. Environmental pollution
which includes especially global warming, gives rise to acid rain and other problems. One of
the main elements of environmental pollution is additional transportation vehicles. Vehicles
of land transport are especially located in the head in CO₂-emitting activities. Taxation should
be used for reduce the negative impact of factors that causean environmental pollution. In
this connection, Changes of the application MTV has started to agenda for fighting CO₂
emissions in both Turkey and other countries. MVT, a wealth tax, has started to transformed
into an environmental tax for sustainable economic development. It is intended to leave for
clean, healthy and liveable environment in the next generations. 20 countries of European
Union (EU) members, which have abandoned on the basis of a cylinder capacity, makes
taxation according to CO₂ emissions limits of the vehicle at MVT applications. MVT must
be converted into an environmental tax in Turkey. Therefore, transition to application of
environmentally compatible MVT and even, supporting by application of environmentally
sensitive Special Consumption Tax (SCT) are required in line with developments in the world
Keywords: Motorlu Taşıtlar Vergisi, CO₂ Emisyonu, Çevre Vergileri, Çevre Kirliliği,
JEL Codes: H27, H32, H23
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Özet
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu etkileyen Arap Baharı süreci, 2011’in ilk ayında Suriye’de
başlayan bir iç savaşı tetikledi. Bugün yaklaşık sekiz milyon Suriyelinin ülkeyi terk ettiği
tahmin ediliyor. Dahası, bu sayının mevcut gelişmelerle daha da artacağına inanılıyor.
Türkiye, göç hareketinin bir sonucu olarak dünyanın en mülteci yaşayan ülkesi haline
gelmiştir. Göç İdaresinin en son açıkladığı verilere göre geçici koruma kapsamında
ülkemizde bulunan Suriyelilerin sayısı 3.5 milyonu geçmiş durumdadır. Bu sayının 202.358’i
geçici barınma merkezlerinde kalmakta olup, 3.345.915’i bu merkezlerin dışında
yaşamaktadırlar. Türkiye, aynı zamanda iltica başvurularının yapıldığı ülkelerden birisidir.
Mevcut veriler, Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki nüfusun %3,4'üne ulaştığını ve İstanbul,
Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü büyük kentine ulaştığını göstermektedir. İç
savaşın ortalama olarak 10 yıldan fazla sürmesi halinde, Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de
uzun süre kalacağı ve hatta hayatlarını Türkiye'de devam ettireceği anlaşılmaktadır. Türkiye
bu mülteciler için şimdiye dek toplam 31 milyar Euro harcama yapmıştır. Dolayısıyla bu
koşullar, Türkiye için ağır bir maliyet oluşturmaya devam edecektir. Türkiye'de yetersiz
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik sistemi ve kentsel altyapıya, dengesiz bir dağılım gösteren
mülteciler eklenmektedir. Türkiye ekonomisi, uzun vadeli büyüme yolundan aşağı sapan ve
orta gelir tuzağında olduğuna dair ciddi belirtilere sahip olan yüksek işsizlik ve zayıf
rekabetçilik gibi yapısal sorunları olan bir ekonomidir. Böyle bir durumda, kısa süreli ve
yoğun göç, sorunları daha da derinleştirecektir. Bu araştırmanın temel amacı, “mülteci krizi”
bağlamında Avrupa Birliği'nin siyasi karar vericilerinin kararlarını analiz etmek ve
Türkiye'ye yansımalarına bağlı olarak bu politikaları ve sonuçlarını yorumlamaktır.
Dolayısıyla bu çalışmada, “Türkiye'nin mülteci sorunuyla yaşadığı problemler açısından
Avrupa Birliği’nin külfet paylaşımındaki yetersizliği incelenecektir. Böylece Suriyeli
mülteci krizine ilişkin beklentileri politik çıkarımlardan elde etmek mümkündür. Temel
olarak, bu tür bir kriz yönetimi ile doğrudan ilgili olan politika alanlarında daha fazla işbirliği
gereksinimi söz konusu olduğu belirtilebilir. Çünkü Suriyeli göçü konusunda göz önüne
alınması gereken asıl mesele mülteciliğin bir seçim değil, bir zorunluluk olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Mülteciler, Külfet Paylaşımı, Suriye, Göç
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Abstract
The Arab Spring process, which affected North Africa and the Middle East, triggered a civil
war that began in Syria in the first month of 2011. It is estimated that about eight million
Syrians left the country until the today. Moreover, there is a belief that this number will
increase even more with current developments. Turkey has become the most refugee living
country of the world as a result of the migration movement. According to the latest statement
of the Migration Administration, the number of Syrians in our country under temporary
protection has exceeded 3.5 million. 202.358 of these numbers are in temporary sheltering
centers and 3.345.915 are living outside these centers. Turkey is one of the countries where
asylum applications are made. Current data show that Syrian refugees reach 3.4% of the
population in Turkey and reach the size of Turkey's fourth largest city after Istanbul, Ankara
and Izmir. If a civil war lasts for an average of more than 10 years, it is understood that Syrian
immigrants will stay in Turkey for a long time and even their lives will continue in Turkey.
Turkey has made a total of 31 billion euros in spending so far for these refugees. So these
conditions will continue to build a heavy cost for the Turkey. Refugees with an uneven
distribution are added to the inadequate education, health, social security system and urban
infrastructure in Turkey. The Turkish economy is an economy with structural problems such
as high unemployment and poor competitiveness, which have deviated downward from the
long-term growth path and have serious indications that it is in the middle income trap. In
such a case, short-term and intensive migration will further deepen the problems. The main
aim of this research is to analyse decisions of political decision makers of the European Union
in the context of the ‘refugee crisis’ and interprets them according to reflection on Turkey.
So in this paper, Turkey's refugee problem in terms of the problems experienced by the lack
of burden sharing in the European Union will be examined. Thus, it is possible to derive the
anticipation of the Syrian refugee crisis from political inferences. Basically, it can be said
that there is a need for greater cooperation in policy areas that are directly related to such
crisis management. Because the main issue to be taken into account in the case of Syrian
migration is that of refugees; "it is not a choice, it is a necessity".
Keywords: Avrupa Birliği, Mülteciler, Külfet Paylaşımı, Suriye, Göç
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Résumé
La communication managériale ne peut avoir d’importance en dehors de la gestion, car c’est
un facteur majeur et fondamental. Le développement de la gestion a forcé la production de
formulaires de communication de gestion pour chaque étape de son évolution. Grâce à la
diversité des attributions acquises et à sa plurivalence: en tant qu'administrateur, elle structure
la totalité des processus existant au niveau organisationnel, en tant que leader, établit, prend
des décisions, gère efficacement et en tant qu'entrepreneur au bon moment pour continuer le
bon fonctionnement de entreprise). Ainsi, on peut dire que, comme ci-dessus, la
communication managériale devient un véritable pouvoir, occupant une place centrale dans
l'activité de manager. L'élément le plus important est de loin l'attention qu'ils doivent accorder
au public, car ils ont la plus grande influence, à la fois négative et positive, en fonction de de
cette organisation. Grâce aux différentes campagnes de relations publiques qu’une entreprise
doit mener, elle peut susciter la confiance du public et créer une image favorable sur le
marché. Les relations publiques comprennent deux types de communication très importants,
tels que la communication non verbale et la communication non personnelle. Ces deux
éléments tentent d'attirer le public pour lui faire acheter les produits de l'entreprise et les
utiliser pour les faire revenir pour les acheter à nouveau.
Mots clés: communication managériale, relations publiques, institution, image.
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Abstract
Managerial communication can not gain any significance outside of management, as it is a
major factor, and it is fundamental to it. Management development has forced the production
of managerial communication forms for each stage of its evolution. Due to the diversity of
the attributions it acquires and its plurivalency: as an administrator, it structures the totality
of the processes that exist at the organizational level, as a leader, establishes, makes decisions,
manages efficiently, and as entrepreneur at the right time in order to continue the smooth
running of company). Thus, we can say that, as above, managerial communication becomes
a real power, occupying the central position in the activity of a manager. By far, the most
important element is the attention they must give to the public, as they have the greatest
influence, both negative and positive, depending on this organization evolution. Through the
various PR campaigns that a company is required to do, it can attract the public's confidence
and the formation of a favorable image in the market. Public relations includes two very
important types of communication, such as non-verbal communication and non-personal
communication). These two elements try to attract the audience to make him buy the
company's products and use them to make them come back to buy them again.
Keywords: communication managériale, relations publiques, institution, image.
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Résumé
La société d'aujourd'hui a l'obligation de garder ses clients dans un environnement de plus en
plus concurrentiel, les entreprises ont intérêt à travailler sur des mécanismes de fidélisation
et d'acquisition de clients, en les différenciant de leurs concurrents. Le sport est un vecteur
de communication extrêmement puissant, les relations publiques sont devenues, avec le
temps, un outil relationnel important pour les sociétés. Les relations publiques consistent à
inviter des clients, des prospects ou même des contributeurs à des événements sportifs dans
des conditions privilégiées et différentes de celles du grand public. Le sport est un moment
unique, il donne des émotions particulières et apporte une autre dimension au convivialisme.
C'est pourquoi elle attire de plus en plus d'entreprises et de dirigeants qui souhaitent rester en
contact avec le public cible et développer de nouvelles relations commerciales. De
nombreuses entreprises doivent positionner leur image ou leur position sur le marché et elles
doivent améliorer leurs relations avec leurs clients. Dans toute société, certaines
organisations défendent l'Etat et d'autres veulent le changer. Tous deux utiliseront les
relations publiques pour faire connaître et défendre leurs points de vue, dénoncer leurs
adversaires, rectifier les mots qui circulent sur le marché public et ne correspondent pas à
leurs idéaux. Pour ce faire, ils ont des compétences, du temps et des ressources qu'aucun
média n'a. Ils surveillent l'environnement beaucoup plus strict que la moyenne. Pour certaines
organisations émergentes, l'utilisation de certaines stratégies de communication leur permet
de surmonter certaines résistances et même dans certains cas une hostilité de la part de la
société et des médias. En ce sens, les relations publiques sont un véritable instrument de
démocratie.
Mots clés: communication, sport, relations publiques, organisation
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Abstract
Today's society faces the obligation to keep our customers in an increasingly competitive
environment, companies have an interest in working on loyalty and customer acquisition
mechanisms, differentiating them from their competitors. Sport is an extremely powerful
vector of communication, public relations has become, over time, a relational tool for
societies and quite important. Public relations consists of inviting clients, prospects or even
contributors to sporting events under privileged conditions and different from those of the
general public. Sport is a unique moment, it gives special emotions and brings another
dimension to convivialism. This is why it attracts more and more companies and leaders who
want to keep in touch with the target audience and develop new business relationships. Many
companies need to position their image or position on the market, and they need to improve
ties with their customers. In any society, some organizations defend the state and others want
to change it. Both will use public relations to make known and defend their points of view,
to denounce their opponents, to rectify the words that circulate in the public market and do
not fit their ideals. To do this, they have skills, time, resources that no media has. They are
monitoring the environment much more strict than the average. For emerging organizations,
the use of certain communication strategies allows them to overcome some resistance and
even in some cases a hostility from society and the media. In this sense, public relations is a
real instrument of democracy.
Keywords: communication, sport, relations publiques, organisation
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Özet
Çevre temizlik vergisi; devletin sürdürülebilir kalkınmayı sağlama amacı yanında sağlıklı
çevrede yaşama hakkı kapsamındaki koruma yükümlülüğünü gerçekleştirme amacına da
hizmet eden bir mali yükümlülüktür. Devletin önemli görevlerinden biri kalkınmanın
sağlanması iken diğer bir görevi de çevrenin korunmasıdır. Ekonomik ve sosyal bu iki
görevin yerine getirilmesi sürdürülebilir kalkınma kavramıyla ifade edilen kalkınma anlayışı
doğrultusunda politikalar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi için çevre sorunları biçiminde ortaya çıkan negatif dışsallıkların
içselleştirilmesi gerekmektedir. Diğer vergilerin yanı sıra kullanıcı harçları kapsamında yer
alan çevre temizlik vergisi de bu amaçla kullanılabilecek ekonomik araçlardan biridir. Bu
vergi atık üreten konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların kullanıcılarından,
kullanılan su miktarı ve bina gruplarına göre alınan bir vergidir. Önemli bir özellik olarak
Kanunda vergi gelirlerinin yüzde yirmisinin çöp imha tesislerinin kurulmasında kullanılacağı
belirtilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda çevrenin korunmasına yönelik
politikaların insan hakları hukuku kapsamında doğrudan ilgili olduğu hak, sağlıklı çevrede
yaşama hakkıdır. Çevresel sorunların doğrudan mağduru olan kişiler bakımından bu hakkın
ihlal edilmiş oluğu söylenebilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da
güvence altına alınmış olan sağlıklı çevrede yaşama hakkına ilişkin olarak devletin negatif
ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır. Negatif yükümlülük, devletin bizatihi kendisinin
hakka keyfi şekilde müdahale etmekten kaçınması gereğini ifade eder. Pozitif yükümlülükte
ise devletin olumlu bir edimde bulunması gerekmekte olup koruma yükümlülüğü ve usul
yükümlülüğü olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruma yükümlülüğü, üçüncü kişilerden
kaynaklanan müdahalelere karşı devletin bireyi koruması gereğine işaret eder. Bu bağlamda
devletin gerekli düzenlemeleri yapması ve tedbirleri alması gerekmektedir. Negatif
dışsallıkların içselleştirilmesi araçlarından biri olan çevre temizlik vergisi, sağlıklı çevrede
yaşama hakkı bakımından devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirme yollarından biri
olarak ortaya çıkmaktadır. Verginin amacı yanında, kamu gelirlerinin harcanmasında temel
ilke olan adem-i tahsis ilkesine aykırı olarak, vergiden elde edilen gelirin bir kısmının çöp
imha tesisi kurulmasında kullanılacağının belirtilmiş olması da devletin koruma
yükümlülüğüne yönelik önemli bir düzenlemedir. Ancak koruma yükümlülüğünün tam
olarak yerine getirilebilmesi için düzenleme yeterli olmayıp etkili bir biçimde uygulama da
gereklidir. 2012 yılından itibaren uygulanmaya başlayan bireysel başvuru denetimi yoluyla
Anayasa Mahkemesi, devletin, negatif dışsallıkların içselleştirilmesine ilişkin politikalarının
hukuksal etkinliğini somut olaylar üzerinden denetleme imkânına kavuşmuştur. Henüz bu
konudaki içtihat yeterince derinleşmemiş olmakla birlikte mevcut kararların
değerlendirilmesinden bu konuda etkili bir denetim yapılacağı sonucu çıkartılabilmektedir.
Böyle bir denetimin sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunmasının yanı sıra devletin
sürdürülebilir kalkınma politikası amaçlarına da hizmet edeceği ortadadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Temizlik Vergisi, Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı, Devletin
Koruma Yükümlülüğü
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Abstract
Environmental clean-up tax is a financial obligation that serves the purpose of fulfilling the
protection obligation of the State under the right to live in healthy environment as well as to
achieve sustainable development. One of the important tasks of the state is to provide
development, while another task is to protect the environment. The fulfilment of these two
economic and social functions obliges the policy making in line with the sense of
development expressed by the concept of sustainable development. In order to achieve
sustainable development, negative externalities emerging in the form of environmental
problems should be internalized. In addition to other taxes, the environmental clean-up tax,
included in user fees, is one of the economic instruments that can be used for this purpose. It
is a tax based on the amount of water used and building groups, collected from the users of
residential, office and other buildings generating waste. As an important feature, it is stated
in the Law that twenty percent of tax revenues will be used to construct waste disposal
facilities. Within the concept of the human rights law, the policies for the protection of the
environment in accordance with the sustainable development is directly related to the right
to live in healthy environment. It can be argued that this right has been violated in terms of
those who are directly victims of environmental problems. There are negative and positive
obligations of the state with respect to the right to live in a healthy environment secured by
the European Convention on Human Rights and the Constitution. The negative obligation
implies that the state itself must refrain from interfering with the rights arbitrarily. In the case
of a positive obligation, the state has to have an active performance and it is divided into
protection obligation and procedural obligation. The protection obligation indicates that the
requirement of the protection of the state to the individual against interference from third
parties. In this context, the state has to make the necessary arrangements and to take
precautions. The environmental clean-up tax, which is one of the means of internalizing
negative externalities, emerges as one of the ways to fulfil the obligation to protect of the
state in terms of the right to live in healthy environment. Besides the purpose of this tax, it is
also an important regulation on the protection obligation of the state that some part of the
income obtained from the taxation is used for the establishment of the waste disposal facility,
contrary to the principle of non-earmarking, which is the basic principle in the expenditure
of public revenues. However the legislation is not enough to can be fulfilled the protection
obligation completely, it is also necessary to execute the tax effectively. The Constitutional
Court has the opportunity to justice the legal effectiveness of the policies of the state on the
internalisation of negative externalities in present cases through individual application which
has been carried into effect since 2012. Notwithstanding that the case-law on this subject has
not yet deepened sufficiently, it can be inter from the assessment of existing judgements that
there will be an effective judicial review on this issue. It is clear that such a review will serve
the purposes of the State's sustainable development policy as well as to protect the right to
live in healthy environment.
Keywords: Çevre Temizlik Vergisi, Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı, Devletin Koruma
Yükümlülüğü
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Özet
Bireyler, doğumdan ölüme kadar geçen süre boyunca karar verme durumuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Bir bakıma karar verme, bireylerin hayatında sürekli olarak ilgilendikleri kimi
zaman zor kimi zaman otomatik şekilde yürütülen zihinsel bir faaliyettir. İnsan davranışlarını
ve spesifik olarak “karar verme” kavramını odağına alan tüketici davranışları genel olarak
tüketicilerin karar süreçlerini, bu kararları nasıl verdiklerini, kararlarını etkileyen bireysel ve
çevresel faktörlerin neler olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, İnternet
ortamı bugünün iş yapma şekillerini yeniden şekillendirmekle kalmamış, tüketicilerin karar
verme kriterleri üzerinde de önemli değişimler ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın
amacı; tüketicilerin “offline” ortam olarak tanımlanan mağaza ortamında ve “online” ortam
olarak nitelendirilen internet ortamında alışveriş deneyimleri sırasında karar kriterlerinin
ürün sınıfları bağlamında değişip değişmediğini incelemektir. Çalışmada, Copeland’ın
(1923) tüketici satın alma alışkanlıklarına göre geliştirdiği “kolayda mallar, beğenmeli mallar
ve özellikli mallar” ürün sınıflandırması dikkate alınmıştır. Bu ürün sınıflarını temsilen
kolayda mallar için şampuan, beğenmeli mallar için kıyafet ve özellikli mallar için cep
telefonu ürün kategorilerine yönelik inceleme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında
araştırma Muğla ilinde bulunan devlet üniversitesinde görev yapan idari personel, akademik
personel ve şirket elemanları üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri yüz yüze anket
yöntemi ile toplanmıştır. Kolayda örnekleme ile ulaşılan toplam 243 katılımcıdan elde edilen
veriler ANOVA analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, moda odaklılık, fiyat
odaklılık, düşünmeden alışveriş, alışkanlık-marka odaklılık, bilgi karmaşası yaşama,
kararsızlık, yenilikçi-moda duyarlılık, fiyata duyarlılık, ürün portatifliği ve web içeriğine
duyarlılık karar kriterleri açısından tüketicilerin karar alma tarzlarında farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Mükemmeliyetçi, fiyat-kalite bilinci, alışverişten kaçınma, alışkanlığa
dayalı, marka duyarlılık, web ara yüzüne duyarlılık karar kriterleri açısından ise tüketicilerin
karar alma tarzlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çalışmanın birtakım kısıtları da
bulunmaktadır: Araştırmanın yalnızca Muğla’daki devlet üniversitesinde yapılması, idari,
akademik personel ve şirket elemanlarından oluşan belirli bir grup üzerinde araştırma
yapılması çalışmanın kısıtları arasında sıralanabilir. Bununla birlikte, şampuan, kıyafet ve
cep telefonundan oluşan ürünler belirlenerek yapılan bu çalışmadan ürün grupları
farklılaştırılarak başka ürünlere ilişkin araştırmalar da tasarlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Offline Alışveriş, Tüketici Karar Alma Tarzları,
Ürün Sınıfları
JEL Sınflama Kodları: M31
1

2

435

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Analysis of Decision Making Processes of Consumers
Towards Online and Offline Shopping Within Product
Categories
Hazal ÇAKIR1, Funda BAYRAKDAROĞLU2
İşletme Bilim Uzmanı, Ata Fen, Türkiye
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
1
hazalcakir93@hotmail.com 2fkaya@mu.edu.tr
Abstract
Individuals face with decision making process from birth till death. In one respect, decision
making, which is handled sometimes tough but sometimes automatically by individuals in
their lives, is an enduring mentation. Consumer behavior that focus on human behavior and
specifically “decision making” concept generally tries to explain decision making process of
consumers, how they make their decisions, all personal and environmental factors affecting
their decisions. In addition, Internet environment not only has reshaped today’s business
activities but also has created major effects on decision making criteria of consumers.
Accordingly, the purpose of this study is to analyze if decision making criteria of consumers
change within the context of product categories in store environment which is defined as
“offline” environment and in internet environment that is characterized as “online”
environment during their purchasing experience. In the study, product categories as
“convenience products, shopping products and specialty products” have been developed by
Copeland (1923) according to the shopping habits of consumers were considered. In order to
represent product categories, shampoo for convenience products, clothe for shopping
products and mobile phone for specialty products were analyzed. Within this aim, the
research was conducted on administrative personnel, academics and outsourced personnel at
state university in Muğla province. Data gathered with face to face questionnaire from total
243 participants were examined with ANOVA analysis. According to the findings of study,
it is found that there were significant differences on consumers’ decision making styles in
terms of fashion orientation, price orientation impulse buying, habit-brand orientation,
informational convergence, indecision, novelty-fashion sensitiveness, price sensitiveness,
product portability consciousness and website content consciousness. It is also reached that
there were no significant differences on consumers’ decision making styles from the view of
perfectionistic, price-quality consciousness, avoidance of shopping, habit consciousness,
brand consciousness and website interface consciousness. There are also some limitations of
study: The research was conducted only at state university in Muğla and a specific group that
is composed of administrative personnel, academics and outsourced personnel was
researched. Moreover, it is also recommended to design researches concerning other products
which are differentiated from shampoo, clothe and mobile phone determined in this study.
Keywords: Online Alışveriş, Offline Alışveriş, Tüketici Karar Alma Tarzları, Ürün
Sınıfları
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Résumé
La gestion de projet est un domaine d'intérêt et est encore en développement. En raison de la
fréquence élevée de l'utilisation des projets dans tous les domaines, la gestion de projet a un
rôle important à jouer pour assurer un avantage concurrentiel dans l'environnement
économique actuel. Pour apporter des avantages à long terme, les projets doivent tenir compte
du contexte dans lequel ils sont mis en œuvre, répondre aux besoins de développement des
organisations qui les mettent en œuvre et, enfin et surtout, résoudre les problèmes. Du point
de vue de la relation entre projets et programmes, les projets peuvent être indépendants ou
inclus dans un programme. Dans cette recherche, nous avons concentré notre attention sur
les projets inclus dans les programmes opérationnels existant en Roumanie pour la période
2007-2013. Tout projet bénéficiant d'une subvention européenne doit contribuer aux objectifs
des programmes, mais aussi à la réalisation des objectifs fixés par les politiques européennes.
L'analyse de l'impact des projets est nécessaire pour vérifier s'ils produisent les effets
souhaités s'ils contribuent de manière adéquate à la réalisation des objectifs des programmes
et politiques européens. Les connaissances acquises grâce aux analyses d'impact sont
principalement utiles aux bénéficiaires de financement européens, mais également aux
institutions chargées de la mise en œuvre des programmes et projets européens (organismes
intermédiaires, autorités de gestion, gouvernement roumain et Commission européenne).
Mots clés: fonds européens, gestion de projet, développement régional, transparence,
organisation.
Codes De Classification JEL: R58
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Abstract
Project management is an area of interest and is still in development. Due to the high
frequency of project use in all areas, project management has an important role to play in
ensuring competitive advantage in the current economic environment. In order to bring longterm benefits, projects must take into account the context in which they are implemented,
respond to the development needs of organizations implementing them and, last but not least,
to solve problems. From the point of view of the relationship between projects and programs,
projects may be independent or included in a program. From the point of view of the
relationship between projects and programs, projects may be independent or included in a
program. In this research we have focused our attention on the projects included in the
Operational Programs existing in Romania for the period 2007 - 2013. Each project
benefiting from European non-reimbursable financing has to contribute to the achievement
of the objectives of the programs, but also to the achievement of the objectives established
by the European policies. Analysis of the impact of projects is necessary to check whether
they produce the desired effects if they contribute adequately to the achievement of the
objectives of the European programs and policies. The knowledge gained through impact
assessments is primarily useful to European funding recipients, but also to institutions
responsible for implementing European programs and projects (Intermediate Bodies,
Managing Authorities, Romanian Government and European Commission).
Keywords: fonds européens, gestion de projet, développement régional, transparence,
organisation.
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Özet
KOBİ’ler üretim alanında üretim sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak ve işletmelerinin
niteliklerine bağlı olarak sorunlar yaşayabilmektedirler. KOBİ’lerde genellikle üretim sipariş
üzerinedir. Kesikli üretim sistemi özellikleri görülmektedir. Verimlilik oranları ve kapasite
kullanım oranları düşük olmaktadır. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasında verimlilik
konusuna çok önem verilmelidir. Teknoloji sürekli ilerlemekte ve üretim yöntemlerinde de
yeni gelişmeler olmaktadır. KOBİ’lerin bu teknolojik gelişmeleri takip etmeden ve
teknolojiye uyum sağlamadan rekabet etmeleri çok zordur. Teknolojik gelişmeleri takip
edebilmeleri için de sağlanan birçok finansal desteklerden ve fon kaynaklarından yararlanma
yollarını araştırmaları gerekmektedir. KOBİ’lerin gelecekte rekabet gücünü sürdürebilmeleri
için özellikle yalın üretim ve endüstri 4.0 olmak üzere iki temel konu çok önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada KOBİ’lerin üretim alanında yaşadığı sorunlar
değerlendirilmekte ve bu sorunların minimize edilmesinde çözüm önerileri sunulmaktadır.
Yalın üretim ve endüstri 4.0’ın KOBİ’lere sağlayacağı katkılar belirtilmekte ve yalın üretim
tekniklerinin ve endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojilerinin, üretim alanında yaşanan
sorunların ortadan kaldırılmasında sağlayacağı destekler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: SMEs, Industry 4.0, Lean Manufacturing
JEL Sınflama Kodları: M11
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Abstract
KOBİ’ler üretim alanında üretim sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak ve işletmelerinin
niteliklerine bağlı olarak sorunlar yaşayabilmektedirler. KOBİ’lerde genellikle üretim sipariş
üzerinedir. Kesikli üretim sistemi özellikleri görülmektedir. Verimlilik oranları ve kapasite
kullanım oranları düşük olmaktadır. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasında verimlilik
konusuna çok önem verilmelidir. Teknoloji sürekli ilerlemekte ve üretim yöntemlerinde de
yeni gelişmeler olmaktadır. KOBİ’lerin bu teknolojik gelişmeleri takip etmeden ve
teknolojiye uyum sağlamadan rekabet etmeleri çok zordur. Teknolojik gelişmeleri takip
edebilmeleri için de sağlanan birçok finansal desteklerden ve fon kaynaklarından yararlanma
yollarını araştırmaları gerekmektedir. KOBİ’lerin gelecekte rekabet gücünü sürdürebilmeleri
için özellikle yalın üretim ve endüstri 4.0 olmak üzere iki temel konu çok önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada KOBİ’lerin üretim alanında yaşadığı sorunlar
değerlendirilmekte ve bu sorunların minimize edilmesinde çözüm önerileri sunulmaktadır.
Yalın üretim ve endüstri 4.0’ın KOBİ’lere sağlayacağı katkılar belirtilmekte ve yalın üretim
tekniklerinin ve endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojilerinin, üretim alanında yaşanan
sorunların ortadan kaldırılmasında sağlayacağı destekler ele alınmaktadır.
Keywords: SMEs, Industry 4.0, Lean Manufacturing
JEL Codes: M11
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An Assessment On the Tu'me İssue and Dreyfus Affair
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Abstract
Democracy is of interest to many disciplines. Law is particularly interested in the community
structure, the public finance interest in human welfare. Democracy has been both binding
and a trigger for these two issues. It can lead people to a better way of living. It can also lead
people to the opposite of all the same. Because Democracy has some mistakes. For example,
the problem of representation of minority In the present study, the benefit codes of optimal
democracy were investigated. First, a review of the literature was carried out. The definition
and elements of democracy are emphasized. Then the benefit codes were sought in a different
issue such as The Tu'me And Dreyfus. They were Jews in different histories and societies.
Both were innocent despite the majority's decision. The issues have been examined in terms
of minority representation problem. Thus, new benefit codes on Democracy were targeted.
This study takes a different approach to democracy, and therefore this subject is viewed in a
new light.
Keywords: Democracy, Minority, Tu'me İssue, Dreyfus Affair
JEL Codes: K00, P16
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Demokraside Azınlık Temsili Sorunu: Tu'me ve Dreyfus
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Abstract
Demokrasi birçok disiplinin ilgi alanına girmektedir. Hukuk, özellikle toplumsal düzen
üzerine çalışırken kamu maliyesi toplum refahı için çalışır. Demokrasi bu iki konu için hem
bağlayıcı hem de tetikleyicidir. İnsanları daha iyi bir yaşama yönlendirebilir. Aynı zamanda
insanları bunun tam aksine de taşıyabilir. Çünkü demokrasinin hataları var. Örneğin,
azınlığın temsil sorunu... Bu çalışmada optimal demokrasinin fayda kokları araştırılmıştır.
İlk olarak, literatür taraması yapılmıştır. Demokrasinin tanımı ve unsurları üzerinde
durulmıştur. Daha sonra Tu'me ve Dreyfus olayları ile optimal demokrasi aranmıştır. farklı
tarih ve toplumlarda azınlık Yahudi olan bu iki kişi çoğunluğun kararına rağmen masumdu.
Bu sebeple azınlıkların temsil sorunu açısından önemli konulardır ve çalışmada bu açıda da
bu açıdan incelendi. Böylece Demokrasi'ye yeni fayda kodları hedef alındı. Bu çalışma da
demokrasiye farklı bir yaklaşım getirilmiştir.
Keywords: Democracy, Minority, Tu'me İssue, Dreyfus Affair
JEL Codes: K00, P16
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Sübvansiyonların Ve Vergi İndiriminin Seçimlere Katılma
Oranlarına Etkisinin Üzerine Panel Veri Analizi İle
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Özet
Bu çalışmada, seçmenlerin kamu harcamalarında elde ettiği faydanın seçime katılım
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Böylelikle ortanca seçmen teorisinin doğruluğunun test
edilmesi hedeflenmiştir. Bunun için 27 ülkenin verileri 2001-2011 dönemi için panel veri
teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak modelde yatay kesit bağımlılığına
bakılmış, bağımlılığın olmadığı tespit edilince birinci nesil birim kök testleri kullanılmıştır.
Değişkenlerin seviyelerine uygulanan birim kök test sonuçlarına göre seriler durağan değildir
ve birim kök problemi içermektedirler. Bu nedenle serilerin birincil farkları alınmış ve
birincil farklarının durağan olduğu belirlenmiştir. Daha sonra eşbütünleşme testi
gerçekleştirilmiştir. Değişen varyasyon ve otokorelasyon testlerinden gerekli doğrolamalar
elde edilmiştir. Hausman testi ile de sabit etkiler modeli kullanılması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları sübvansiyonlar ve vergi indirimi ile seçimlere katılma
arasında pozitif ve düşük oranda bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi İndirimi, Subvansiyon, Demokrasi
JEL Sınflama Kodları: K00, P16
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Panel Verification of the Effect of Subsidies and Tax
Discounts on the Voter Turnout.
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Abstract
In this study, the Subsidies and Tax Discounts on the Voter Turnout were analysed between
2001-2011 for the oil importing selected 27 countries. In this way, it is aimed to test the
validity of the median voter theory. Panel unit root and cointegration tests considering the
hypothesis that the Subsidies and Tax Discounts would affect voter turnout, i.e. the crosssectional dependency were implemented in the analysis. As a result of the analysis, it was
found that there was a cointegration relationship between the series. The results of
cointegration analysis showed that the Subsidies and Tax Discounts effect of Voter Turnout.
Keywords: Vergi İndirimi, Subvansiyon, Demokrasi
JEL Codes: K00, P16
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki
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Özet
Ülke Ekonomileri işletmeler temelinde varlığını sürdürür, gelişir ya da küçülür. Bir ülkenin
ekonomisi ne kadar güçlü ise o ülkede yaşayan halkın refahına o derece etki eder. İşletmelerin
finansal bilgilerinin ve bu bilgilerin çıktılarının açık net şeffaf ve karşılaştırılabilir olması
önemlidir. İşte bu düzeni sağlayan ise muhasebe meslek mensuplarının tutumudur. Meslek
mensupları, muhasebe kayıtlarını tutarken, sınıflandırırken, özetlerken ve raporlarken özenli
ve titiz davranmak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları sosyal sorumlulukları gereği
bu özeni alışkanlık haline getirmelidirler. Muhasebe meslek elemanlarının bahis konusu
kayıtlama ve raporlama aralığındaki işlemleri yaparken bir takım yanlışlıklar yapabilir. Bu
yanlışlıkların kasıt olmaksızın yapılması durumu hata, kasıtlı yapılması durumu ise hile
olarak tanımlanmaktadır. Meslek mensupları hata ve hile olasılığının bilincinde olarak
gerekli özeni göstermesi etik gereğidir. Muhasebe mesleği ve uygulamaları konusunda
dünyadaki gelişmiş ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletlerinde meslek etiği ile ilgili
ilk çalışmalara 1966 da Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Birliği (American
Institute of Certified Public Accountants) AICPA‟da “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği
Standartları” yayınlanarak başlanmıştır. 1973‟te yeniden yayınlanan standartlar, 1988‟de
tekrar gözden geçirilerek “Mesleki Standartlarda Yeniden Yapılanma Planı” adıyla ve
“Mesleki Davranış Yasalarını içerecek şekilde yayınlanmıştır. AICPA‟nın, meslek
üyelerinin topluma, müşterilere ve meslektaşlarına karşı olan sorumluluğuyla ilgili olan ve
onlara sorumluluklarını yerine getirirken yol gösterecek olan 6 ilke ve 11 kuraldan oluşan
Mesleki Davranış İlkeleri ve Kuralları (31 Ekim 2009‟da güncellenmiş) şöyledir
(http://www.aicpa.org). Bu çalışmada Bişkek ili ile Denizli ilinde mesleğinde 10 yılını
doldurmuş muhasebe meslek mensuplarına mesleki uygulamaları ile ilgili etik arasında
bağlantı kurulan 4 adet soru sorulacaktır. Bu soruların cevapları literatüre uygun bir şekilde
açıklanmaya çalışılacaktır. Yöntem Araştırmada 8 muhasebe meslek mensubu ile
derinlemesine görüşme tekniği ile gerçekleştirilecektir. Veriler yardımcı bir raportör
aracılığıyla yazılı olarak not alınacaktır. Her bir görüşme yaklaşık olarak 20-25 dakika
arasında sürmesi beklenmektedir. Soru ve yanıta dayalı olarak yapılan görüşmelerde
genelden özele dört adet açık uçlu ve yorum gerektiren soru sorulacaktır. Görüşmelerde açık
uçlu ve yorum gerektiren sorular sorulmalıdır (Baş vd., 2008) Soruların sohbet ve günlük
kullanım tarzına uygun olmasına önem verilecektir. Derinlemesine görüşme tekniği nitel veri
toplamada önemlidir. Büyüköztürk ve diğerlerine (2009) göre nitel araştırma ayrıntılı ve
derinlemesine veri toplama, katılımcıların bireysel algılarını, deneyimlerini ve bakış açılarını
doğrudan öğrenme, şuan ki durumlarını anlamak ve açıklamak için başvurulan bir yöntemdir.
Sayısal veriden çok, bireysel düşüncelerin farklılıklarının incelenmesi önemlidir. Bu
araştırmada da veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılacak
ve katılımcılara sorular sorularak tartışmaya açılacaktır. Katılımcılara sorulacak sorular şu
şekildedir: - Muhasebe meslek mensubu olarak etik kavramı sizde neleri çağrıştırmaktadır?
- Meslek etiği ile ilgili güncel çalışmaların gelişmesi için önerileriniz nelerdir? - Yasalarda
yer alan meslek etiği konusunun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? - Muhasebe
meslek mensubu adaylarında meslek etiği konusunda yapılması gereken yenilikçi fikirleriniz
nelerdir? Sonuç Muhasebe meslek mensupları bir ekonominin temel dinamikleri olup yapmış
1
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oldukları işlerin sonucunda ülkelerin en önemli gelirlerinden olan Gelir vergisi kurumlar
vergisi katma değer vergisi gibi vergilerin toplanmasında etkin rol oynamaktadırlar. Bu
bağlamda muhasebe meslek mensupları yapmış oldukları işlerde dürüst adil şeffaf ve hesap
verebilirlik ilkeleri ile doğru oranda çalışmak durumundadırlar. Yolsuzluk ve hile ülkelerin
ekonomilerini oldukça olumsuz yönde etkilemekte ve sonuç olarak devletlerin daha az vergi
toplamasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, etik, muhasebe
JEL Sınflama Kodları: M40, M41
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Abstract
Country Economies maintain, develop or shrink their existence on the basis of businesses.
The stronger the economy of an country, the more it affects the welfare of the people living
in that country. It is important that the financial information of businesses and their outputs
are clear, transparent, and comparable. It is the attitude of accounting professors who provide
this order. Professional members must be careful and rigorous when keeping, classifying,
summarizing and reporting accounting records. Professional accountants should make this
self-interest a habit because of their social responsibilities. Accounting professionals may
make a number of mistakes when doing transaction processing between bookkeeping and
reporting. These mistakes are made as mistakes and intentionally done as fraud. It is ethical
for professionals to demonstrate the necessary discretion in the consciousness of error and
the possibility of fraud. The first work on occupational ethics in the United States, one of the
most developed countries in the world of accounting professions and practices, began in 1966
with the publication of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
"Accounting Ethics Standards for Accounting Professionals". The 1973 revised standards
were re-audited in 1988 and published in the name of the "Restructuring in Occupational
Standards" and "Code of Professional Conduct. AICPA's Code of Professional Conduct
(Updated on October 31, 2009), consisting of 6 principles and 11 rules, which are relevant to
the responsibility of the professions members to collect, to their clients and colleagues, and
to lead them in fulfilling their responsibilities (http: // www.aicpa.org). In this study, four
questions will be asked about the professional ethics related to professional practices and
accounting professionals who have completed 10 years of occupation in Bishkek and Denizli
provinces. The answers of these questions will be tried to be explained according to the
literature. Method The survey will be conducted by 8 in-depth interviews with professional
accountants. The data will be written down in writing via an assistant reporter. Each interview
is expected to last approximately 20-25 minutes. In the negotiations based on the question
and the related questions, four open-ended questions will be asked in general. The openended questions should be asked in the interviews (Baş et al., 2008). In-depth interview
technique qualitative data is important in the aggregate. According to Büyüköztürk et al.
(2009), qualitative research is a method used to collect detailed and in-depth data, to directly
learn the participants' individual perceptions, experiences and perspectives, to understand and
explain the situation. It is important to examine the differences of individual thoughts rather
than numerical verbs. In this study, in-depth interviewing technique will be used as a data
gathering tool and the participant will be asked about the questions and discussed.
Participants are asked the following questions: - What does the concept of accounting evoke
in you as a professional accountant? - What are your suggestions for the development of
current studies on occupational ethics? - Do you think that the issue of occupational ethics in
the law is sufficient? Why? - What are your innovative ideas for professional ethics in
accounting profession candidates? Result Accounting professionals are the basic dynamics
of an economy and as a result of their work, the most important income of the countries, the
Income tax, the corporate tax, plays an active role in collecting taxes such as value added tax.
In this context, accounting professions are required to work in a fair and transparent manner
with honest fairness and accountability principles. Corruption and fraud influence the
1
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economies of countries in a very negative way, and as a result they cause the states to
accumulate less tax.
Keywords: Muhasebe Meslek Mensubu, etik, muhasebe
JEL Codes: M40, M41
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Résumé
La finance comportementale est une nouvelle discipline qui a apparu pour expliquer les
anomalies constatées dans les marchés financiers (la succession des bulles spéculatives, les
krachs boursiers, etc.). Elle est fondée sur la psychologie de l’investisseur. Ce courant se base
sur des points fondamentaux notamment, la limite de la rationalité de l’investisseur et
l’influence des décisions par les croyances et les émotions: les individus utilisent des
raccourcis de raisonnement appelés heuristiques ou biais psychologiques dans leur processus
de traitement de l’information. Plusieurs études dans différents marchés avaient prouvé
l’influence de ces biais psychologiques sur la prise de décision des investisseurs dans un
environnement incertain. L’objectif de cette communication est de déterminer les biais qui
influencent le plus les décisions des investisseurs marocains lors de leur prise de décision
dans un environnement incertain et leur impact sur la volatilité du marché boursier marocain.
Pour ce faire, une enquête a été menée auprès d’un échantillon composé de 30 gérants de
portefeuilles de titres de capital exerçant dans les sociétés de gestion au Maroc et des traders
marocains. La méthode utilisée est celle de l’analyse factorielle exploratoire et l’analyse
factorielle confirmatoire. Les résultats ont été analysés par les logiciels SPHINX, SPSS et
SMART PLS, et ont révélé qu’il existe effectivement des biais psychologiques (le biais
d’ancrage, le biais statut quo, le comportement moutonnier, la comptabilité mentale, le biais
culturel, le biais de l’excès de confiance et l’aversion aux pertes) qui influencent la prise de
décision de ces investisseurs. Quant à l’étude ayant traité l’impact des ces biais
psychologiques sur la volatilité du marché boursier marocain, la méthode empruntée et celle
du Test de borne de variance. Elle a été effectuée sur 12 sociétés marocaines cotées en bourse
et a fait ressortir que les biais psychologiques aussi présente soient-elles lors de la prise de
décision chez les investisseurs au Maroc ne causent pas de déviation anormale des cours
boursiers.
Mots clés: Finance comportementale, biais psychologiques, prise de décision, irrationalité
des investisseurs, volatilité
Codes De Classification JEL: G40, G41
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Abstract
Behavioral finance is a new discipline that has emerged to explain the anomalies observed in
the financial markets (the succession of speculative bubbles, stock market crashes, etc.). It is
based on the psychology of the investor. This current is based on fundamental points
including, the limit of the rationality of the investor and the influence of the decisions by the
beliefs and the emotions: the individuals use shortcuts of reasoning called heuristics or
psychological biases in their process of treatment of information. Several studies in different
markets have proved the influence of these psychological biases on the decision-making of
investors in an uncertain environment. The purpose of this paper is to identify the biases that
most influence the decisions of Moroccan investors when making decisions in an uncertain
environment and their impact on the volatility of the Moroccan stock market. To do this, a
survey was conducted among a sample of 30 managers of portfolios of equity securities
exercising in management companies in Morocco and Moroccan traders. The method used
is that of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. The results were
analyzed by SPHINX, SPSS and SMART PLS software, and revealed that there are indeed
psychological biases (anchoring bias, status quo bias, sheep behavior, mental accounting,
cultural bias, overconfidence bias and loss aversion) that influence the decision-making of
these investors. As for the study having dealt with the impact of these psychological biases
on the volatility of the Moroccan stock market, the method borrowed is the variance bounds
test. It was carried out on 12 Moroccan companies listed on the stock market and highlighted
that the psychological biases also present when making decisions among investors in
Morocco do not cause abnormal deviation of stock prices.
Keywords: Finance comportementale, biais psychologiques, prise de décision, irrationalité
des investisseurs, volatilité
JEL Codes: G40, G41
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Özet
Kişisel Gelişim Seminerleri 14 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır. Araştırma, yıl boyu süren
bu seminerlere 2 ve daha fazla yıl, akademik, sosyal ve kültürel organizasyonlara aktif olarak
katılan öğrencilere yöneliktir. Bu Seminerler, öğrencilerin Bilgi toplumu ve çağdaş
değerlerin Üniversite öğrencilerine kazandırılması amacıyla, öğrenciler tarafından, ağırlıklı
olarak yine öğrenciye yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapıldı. Ancak diğer
Üniversitelerin öğrencilerinden de katılım oldu. Bu çalışmanın amacı, seminerlere iki ve daha
fazla yıl aktif katılımlarda bulunan öğrencilere kazandırdığı deneyim ve kişisel gelişim
değerlerinin kalitatif olarak belirlenmesine yöneliktir. Çalışma geriye dönük ve tematik bir
araştırma olup; kişilerin seminer öncesi ve sonrasında kendilerini nasıl değerlendirdiklerine
ilişkin karşılaştırmalı bir analizdir. 14 yılı aşkın bir süredir aktif öğrenci katılımı ile organize
edilen “Kişisel Gelişim Seminerleri”nde ele alınan kişisel gelişim becerilerinin
geliştirilmesine yönelik başlıca konular şunlardan oluşuyor: Mesleki Etik, Liderlik,
Motivasyon, Zaman Yönetimi, İletişim ve Beden Dili, Ekip Çalışması, CV Hazırlama,
Görüşme Yöntemleri, Pozitif Düşünce, Yaratıcı Zeka, Stres ve Kriz Yönetimi, Empati,
Özgüven, Önyargı, Başarı Öyküleri, Yenilikçilik, Girişimcilik. Ayrıca kişisel gelişimin
olgusuyla doğrudan bağlantılı Sosyal Sorumluluk alanları da şunlardan oluştu: engellilere
yardım; ilköğretim öğrencilerine yönelik, hijyen, diş sağlığı, çocuk istismarı eğitimleri; kitapkırtasiye yardımı, ağaç dikimi ve uçurtma şenliği düzenlenmesi; kermes düzenlemesi, halk
dansları ve müzik aktiviteleri, konferans ve toplantı organizasyonları; tiyatro ve opera
ziyaretleri ile huzur evi ziyaretleri; kendi üniversitemizin yenilik, teknopark ve girişimcilik
faaliyetlerinin tanıtım organizasyonları. Bütün bu çalışmalarda iki ve daha fazla yıl aktif
görev alan öğrencilerin kendilerine kazandırdığı değerlerin kendileri tarafından (self esteem)
değerlendirilmesine yöneliktir. Ayrıca bu değerlendirmelerin Bilgi çağının, kişisel gelişim,
sosyal sorumluluk, sosyal sinerji, ortak akıl ve ekip çalışması, uzlaşı gibi yeni kavram ve
değerlerin üniversite öğrencilerine kazandırma konusundaki katkılarına açıklık getirecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel gelişim, Sosyal sorumluluk, Yenilikçilik, Bilgi çağı değerleri
JEL Sınflama Kodları: O15, O34, O35, L26, L31
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Abstract
Personal Development Seminars have been held regularly for 14 years. The research is aimed
at students who have actively participated in these seminars, in academic, social and cultural
organizations for two and more years. These Seminars were held at Dokuz Eylül University
by the students, mainly for students, with the aim of bringing Knowledge Society and
contemporary values to the University students. There were also other participant students
from other universities. The aim of this study is to qualitatively determine the experience and
personal development values of the students who have actively participated to the seminars
for two or more years. The study is a retrospective and thematic research and it is a
comparative analysis on how people evaluate themselves before and after the seminar.
Having been organized for over a period of 14 years with active student participation, main
subjects on the development of personal development abilities addresses at “Personal
Development Seminars” consist of the following: Professional Ethics, Leadership,
Motivation, Time Management, Communication and Body Language, Team Work, CV
Preparation, Interview Methods, Positive Thought, Creative Intelligence, Stress and Crisis
Management, Empathy, Self-confidence, Prejudice, Stories of Success, Innovation,
Entrepreneurship. In addition, Social Responsibility areas directly associated with personal
development phenomenon are as follows: donation for the disabled; hygiene, dental health,
child abuse trainings for primary education students; book-stationary donations,
organizations for planting trees and kite festival; charity bazaar organization, folk dances and
music activities, conference and meeting organizations; theatre and opera visits and
retirement home visits; promotion organizations for our university’s innovation, techno park
and entrepreneurship activities. The research is on the evaluation of the self-esteem of the
students who have actively worked in all these activities for two or more years. Furthermore,
it will shed a light on the contributions on bringing new concepts and values such as
Information age, personal development, social responsibility, social synergy, common sense
and team work, consensus to university students.
Keywords: Kişisel gelişim, Sosyal sorumluluk, Yenilikçilik, Bilgi çağı değerleri
JEL Codes: O15, O34, O35, L26, L31
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Özet
Davranış bilimleri alanında yapılan çalışmalar insan davranışlarını etkileyen veya
yönlendiren değişkenlerin var olduğunu, bu değişkenlerin de insandan insana farlılıklar
gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Karar alma sürecinde nicel veriler kadar nitel verilerin
de etkin olduğu kanıtlanmıştır. Bu bağlamda davranışsal muhasebe kişilerin bir muhasebe
olayıyla karşılaştıklarında sergiledikleri davranışları ele almaktadır. Davranışsal muhasebe;
psikoloji, sosyoloji, organizasyon teorileri ve davranış bilimleri gibi disiplinleri bir araya
getirerek bu disiplinlerin muhasebe karar alma süreci üzerindeki etkilerini incelemektedir.
Finansal muhasebe, dönemin faaliyet sonuçlarını ve işletmenin ekonomik ve finansal
durumunu gösteren finansal tablolara yani niceliksel verilere odaklanmaktadır. Davranışsal
muhasebe ise muhasebe bilgi sistemi tarafından ortaya çıkarılan veriler ile insan davranışları
arasında ilişki kurmakta yani niteliksel verilere odaklanmaktadır. Çalışmamızda davranışsal
muhasebe tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmış ve işletmelerin yaşamsal faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için gerekli olan karlılık amacına ulaşmalarında davranışsal muhasebenin
etkileri incelenmiştir. Davranışsal muhasebede amaç maliyet fayda beklentisinin pozitif
olmasıdır. Pozitif beklenti her zaman parasal ve temiz olmayabilmektedir. Çalışmada
beklentiler ayrıntısıyla tartışılmaktadır.
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JEL Sınflama Kodları: M40, M41, G41
1

2

453

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences
Congrès International d’Izmir des Sciences Economiques et Administratives
İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi
IZCEAS ’18
05.12.2018 - 08.12.2018

Behavioral Accounting and Dirty Profit
Yılmaz İÇERLİ1 Gülşah ATAĞAN2 Canan YÜKÇÜ3
Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., Turkey
Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Turkey
3
Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksek Okulu, Turkey
1
yilmazicerli@aksaray.edu.tr 2gulsahugurluel@gmail.com 3canan.yukcu@ege.edu.tr
Abstract
Studies in the field of behavioral sciences reveal that there are variables that affect or direct
human behavior, and that these variables can vary from person to person. In the decisionmaking process, quantitative data as well as qualitative data have been proven to be effective.
In this context, behavioral accounting addresses the behaviors of individuals when they
encounter an accounting event. Behavioral accounting combines different disciplines and
examines the effects of these disciplines on the accounting decision-making process.
Financial accounting focuses on financial statements showing the operating results and the
economic and financial situation of the entity. Behavioral accounting establishes a
relationship between the data generated by the accounting information system and human
behavior. In our study, all aspects of behavioral accounting were tried to be explained and
the effects of behavioral accounting were investigated in order to achieve the profitability
objective required by the enterprises to sustain their vital activities. The purpose of behavioral
accounting is that the cost benefit expectation is positive. Positive expectation may not
always be monetary and clean. Expectations are discussed in detail in the study.
Keywords: Davranışsal Muhasebe, Temiz Kar, Kirli Kar
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Résumé
Dans le monde entier des indicateurs les plus utilisés dans les procédures établies standard
utilisées dans le manuel OMS, OCDE, UE, ce qui permet l'approche comparative entre les
pays, les régions sont les dépenses de santé dans le PIB; fournir à la population du personnel
médical (médecins) et des sages-femmes (infirmières); fourniture de matériel médical;
l'utilisation de services de soins de santé. Dans le contexte européen, il existe déjà une
expérience professionnelle renforcée au fil du temps, le calcul d'un indice global qui permet
de comparer les systèmes de santé nationaux des pays européens en termes de performance.
L'indice global, connu sous le nom « indice européen de la santé des consommateurs « est
déterminé sur la base d'un nombre relativement important d'indicateurs (38 indicateurs)
couvrant les dimensions pertinentes du système de santé mis en évidence par les six
catégories dans lesquelles les groupes les 38 indicateurs: (1) l'existence d'une assurance
responsabilité en cas de faute professionnelle; (2) la vitesse à laquelle les analyses
informatiques sont obtenues; (3) cas mortel d'infarctus; 4) le montant des paiements
informels effectués aux médecins et 5) l'existence de subventions pour les produits
pharmaceutiques. Une étude a été menée pour classer 31 pays européens sur la base d’un
indice de performance calculé à partir de 14 indicateurs de ressources («intrants») disponibles
pour les systèmes de santé publique de chaque pays et de six des indicateurs qui mettent en
évidence les "résultats" dans le système de santé, respectivement les résultats. Les ressources
sont définies comme des "intrants" qui contribuent à la mise en place d'un système de santé
publique et sur lesquels les pouvoirs publics peuvent exercer un contrôle direct par le biais
de politiques publiques. Les résultats («extrants») sont représentés par toutes les données
publiques accessibles pouvant mesurer, par rapport aux ressources, les performances d'un
système de santé sur lequel les pouvoirs publics ne peuvent exercer qu'un contrôle indirect
par le biais de politiques publiques.
Mots clés: les systèmes de santé, performance, indicateurs de ressources, indicateurs de
résultats, politiques publiques.
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Abstract
Worldwide, the most well-established indicators used in standardized procedures used in
WHO, OECD, EU specialist publications that allow comparative approaches between
countries, regions are: health expenditure on GDP; providing the population with medical
staff (physicians) and midwifery (nurses); provision of medical equipment; the use of health
care services. In the European context, there is already a long-time professional experience
of computing an aggregate index that offers the possibility of comparing the national health
systems of the European states in terms of their performance. This aggregate index, known
as the "European Health Consumer Index", is determined on the basis of a relatively large
number of indicators (38 indicators) covering the relevant health system dimensions
highlighted by the five categories in which they are grouped the 38 indicators: (1) the
existence of liability insurance in case of malpractice; (2) the speed at which computer scans
are obtained; (3) fatal cases of infarction; (4) the amount of informal payments made to
doctors and (5) the existence of subsidies for pharmaceutical products. A study was carried
out which carried out a ranking of 31 European countries based on a performance index
calculated from 14 resource indicators ("inputs") available to each country's public health
systems and six indicators that highlight "outputs" in the health system, respectively the
results. Resources are defined as "inputs" that contribute to the implementation of a public
health system and over which public power can exercise direct control through public
policies. The results ("outputs") are represented by all accessible public data that can
measure, when compared to resources, the performance of a health system over which public
power can only exercise indirect control through public policies.
Keywords: les systèmes de santé, performance, indicateurs de ressources, indicateurs de
résultats, politiques publiques.
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Özet
Fosil yakıt bağımlılığının azalması ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı ülkelerde
kendilerine yenilenebilir enerji bazlı stratejik hedefler belirlemiş ve siyasi ilişkilerini bu
stratejiler yolunda geliştirme yönünde adımlar atmışlardır. Enerjinin ekonomik kalkınmanın
en önemli faktörlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, ülkelerin dış ilişkilerini bu yönde
geliştirmeleri oldukça önemlidir. Siyasi krizlerin çoğunun temelinde yine enerji konusu yer
almaktadır. Gelişmiş ülkelerin enerji pazarlarının ekonomik gelişimleri ve dünya üzerindeki
konumlarını belirlemelerinde yine enerji başroldedir. Biz bu çalışmada dünya ekonomisine
yön veren ülkelerden biri olan Rusya, Çin ve ABD fosil yakıt, yenilenebilir enerji ve
ekonomik büyüme ilişkilerini yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenebilir enerji üretimi,
doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları ve ekonomik büyüme değişkenlerini kullanarak, 1990-2014
dönemini ele alarak inceledik. Bu ilişkiden yola çıkarak ekonomik döngüde ve stratejik
ilişkilerde belirlenecek hedefler konusunda farkındalık yaratmayı hedefledik.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Fosil Enerji, Ekonomik Büyüme, Rusya
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Abstract
Against the negative effects of fossil fuel dependence and global warming, countries have
also set renewable energy-based strategic targets and took steps to develop their political
relations in the direction of these strategies. Considering that energy is one of the most
important factors of economic development, it is very important for countries to develop their
foreign relations in this direction. Most of the political crises are based on energy. Energy is
the leading role for the developed countries to determine their economic development and
their position on the world. In this study, we examined the period of 1990-2014 by using the
variables of renewable energy consumption, renewable energy production, natural gas prices,
oil prices and economic growth. Based on this relationship, we aimed to raise awareness
about the targets to be determined in the economic cycle and strategic relations.
Keywords: Yenilenebilir Enerji, Fosil Enerji, Ekonomik Büyüme, Rusya
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Özet
Borçlanma; genellikle gönüllük esasına tabi olan ancak zaman zaman cebrilik unsuru da
taşıyan, borç verenlere faiz ve diğer adlarla bir takım menfaatlerin sağlandığı bir kamusal
gelirdir. Devletin gelire duyduğu ihtiyacın şiddeti arttıkça borçlanmanın hacmi ve bu
borçlanma sırasında taahhüt edilen menfaatler de giderek artmaktadır. Borçlanma politikası
doğru yönetilmez ise bir ülkenin mali iflasına neden olabilmektedir. Bu durumun tipik
örneklerinden biri de Osmanlı İmparatorluğu’dur. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan
başlayarak yükseliş döneminin sonuna kadar geçen dönemde gerçekten sağlam gelir
kaynaklarına sahip olduğundan borçlanmaya neredeyse hiç başvurulmamaktaydı. Hatta
Osmanlı İmparatorluğu söz konusu dönemde başka ülkelere borç veren bir devlet konumunda
idi. Ancak, gerileme döneminin başlamasıyla beraber bu güçlü mali yapı giderek bozulmuş,
fetihler azalmış, toprak sistemi çökmeye başlamış, para değer kaybetmiş ve savaşların
finansmanı için borçlanılan bir döneme girilmiştir. Çalışmamızda gerileme döneminden
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlanması iç ve dış borç itibariyle incelenecektir.
İmparatorluğun incelenen dönemde hangi gerekçelerle iç ve dış borçlanma arasında tercihte
bulunduğu, iç ve dış borçların nominal büyüklükleri, aynı dönemdeki savaşların ve ticari
anlaşmaların borç bileşimini nasıl etkilediği ortaya konulacaktır. Çalışmada daha sonra
Rusumu Sitte (Altı Resim) idaresi ve Akabinde kurulan Duyunu Umumiye İdaresi’ni
incelenecektir. Bu dönemle birlikte mali literatürümüze giren tahvil, hisse senedi gibi mali
araçlar ve hazine işlemleri ele alınmaya çalışılacaktır. Çalışma sonuç ve değerlendirme
kısmıyla son bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İç Borç, Dış Borç, Osmanlı İmparatorluğu, Duyun-u Umumiye
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Abstract
Borrowings are usually based on voluntariness, but at the same time they may be subject to
the obligation principle Borrowings are kind of public incomes provide interests and other
benefits in the other names to lenders by governments As the severity of the state's need for
income increases, the amount of borrowings and the benefits provied by governments are
increased. If the borrowing policy could not be carried out properly, it can cause a country's
financial failure. the Ottoman Empire can be shown as one of the typical examples of that
financial failure. Since the establishment to the upward trend of Ottoman Empire, the
government had had strong financial structure. So Ottoman Empire did not need more
financial recources through borrowings thanks to strong financial structure mentioned above.
In fact, the Ottoman Empire was a state lending to other countries in the mentioned period.
However, with the beginning of the recession period, this strong financial structure was
gradually deteriorated, conquests were diminished, the land system began to collapse, money
was devalued and the governent had borrowed for the financing of wars. In this study, the
borrowings of the Ottoman Empire from the period of decline will be examined in terms of
internal and external debt. The reasons for deciding between internal debt and external debt
of the Ottoman Empire will be examined. Nominal sizes of domestic and foreign debts, wars
in the same period and how commercial agreements affect debt composition will be revealed.
The study will be followed by the examinations of Administration of Rusum-u Sitte (Six
Taxes) and then the Ottoman Public Debt Administration. Besides, financial instruments such
as bonds, stocks, and treasury transactions entered into our financial literature will be
addressed. Finally, the study will be ended with the conclusion and evaluation section.
Keywords: İç Borç, Dış Borç, Osmanlı İmparatorluğu, Duyun-u Umumiye
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Résumé
L’objet de ce papier est d’étudier empiriquement les effets de l’intensité du commerce et de
son interaction avec la libéralisation commerciale sur la synchronisation des cycles
économiques entre la Tunisie et chacun de ses principaux partenaires européens. Trois
arguments justifient cette problématique. D’abord, elle n’a pas été traitée pour l’échantillon
considéré. Ensuite, peu de travaux empiriques ont porté sur des cas individuels de paires de
partenaires. Enfin, elle permettrait de déduire des implications en matière de la politique de
change adoptée par la Tunisie pour la parité Euro/Dinar. La méthodologie empirique adoptée
est basée sur l’approche ARDL de Pesaran et al (2001). Cette dernière permet de distinguer
entre les effets de long terme et les effets de court terme et elle est plus appropriée que les
autres tests de cointégration pour un nombre peu élevé d’observation et pour des variables
non intégrées au même ordre. Les partenaires européens retenus sont l’Union Européenne, la
France, l’Italie, et l’Allemagne. Avec plus de 70 % de ses échanges extérieurs sur la période
1980-2015, l’Union européenne est en effet de loin le principal partenaire commercial de la
Tunisie. Ces échanges se trouvent toutefois concentrés avec la France, l’Italie et l’Allemagne
avec respectivement 22.7%, 17% et 8.7% en 2015. Ces trois pays totalisent sur la période
1980-2015 près de 54% des échanges de la Tunisie avec l’Union Européenne. Les estimations
économétriques ont porté sur la période 1980-2015 et la libéralisation commerciale a été
approximée par une variable muette relative à l’accord de libre-échange signé entre la Tunisie
et l’Union Européenne en 1995. La synchronisation des cycles a été mesurée par la « quasicorrélation » entre les composantes cycliques du PIB de la Tunisie et de celui de chacun de
ses partenaires européens. Pour l’intensité du commerce bilatéral, c’est la mesure utilisée par
des auteurs tels que Frankel et Rose (1997) et Abdelhafidh et Haddou (2009) qui a été retenue.
Nos résultats montrent que des relations de long terme existent entre la synchronisation des
cycles, l’intensité du commerce bilatéral et l’interaction de cette dernière avec la
libéralisation commerciale. Ils montrent aussi que la synchronisation des cycles s’est trouvée
renforcée par l’intensité du commerce bilatéral dans les cas des paires Tunisie-UE, TunisieFrance, et Tunisie-Italie. Ils montrent enfin que l’accord de libre-échange a renforcé l’effet
exercé par l’intensité du commerce bilatéral sur la synchronisation des cycles entre la Tunisie
d’une part, et chacun de ses principaux partenaires européens, d’autre part. Ces résultats ont
des implications en matière de la politique de change de la Tunisie en relation avec l’euro.
En particulier, ils soutiennent l’option de l’ancrage du dinar à l’euro. En effet, selon la théorie
des zones monétaires optimales, une plus grande synchronisation des cycles réduit le besoin
du taux de change en tant qu’instrument d’ajustement. Une telle option réduirait toutefois la
marge de manœuvre de la politique monétaire de la Tunisie. Aussi, elle ne semble pas avoir
été adoptée par la Tunisie dont la monnaie s’est dépréciée de près de 65% entre fin 2010 et
fin 2017.
Mots clés: intensité du commerce bilatéral, libéralisation commerciale, synchronisation des
cycles, politique de change, Tunisie
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Abstract
The purpose of our paper is to study the empirical effects of trade intensity and its interaction
with trade liberalization on the synchronization of business cycles between Tunisia and each
of its main European partners between 1980 and 2015. Our choice is justified by three
arguments. First, the question was not previously studied for our sample. Second, only few
empirical works concerned individual cases of partner pairs. Third, results will serve to
deduce some exchange rate policy implications for Tunisia regarding the Euro/Dinar parity.
Our empirical methodology is based on the ARDL approach of Pesaran et al (2001). The
latter approach permits a distinction between long-term and short-term effects, is more
appropriate than other cointegration tests for small samples, and it has the advantage to test
long-term relationship between variables not integrated in the same order. As major European
partners for Tunisia, we selected the European Union, France, Italy, and Germany. Indeed,
with more than 70% of Tunisian trade over the period 1980-2015, the European Union is by
far the main trading partner of Tunisia. However, France, Italy and Germany share the lion
part with nearly 54%. In 2015, the shares of these three countries were about 22.7%, 17%
and 8.7%, respectively. In our econometric specifications, the proxy of trade liberalization
was a dummy variable equal to one between 1995 and 2015. It reflects the free trade
agreement signed between Tunisia and the European Union in 1995. The proxy of cycle
synchronization is the "quasi-correlation" between the cycle components of Tunisian GDP
and that of each of its European partners. For bilateral trade intensity, we rely on the proxy
employed by authors such Frankel and Rose (1997) and Abdelhafidh and Haddou (2009).
We found long-term relationships between business cycles synchronization, intensity of
bilateral trade and the interaction between the latter variable and trade liberalization. We also
found a positive impact of bilateral trade intensity on synchronization in the cases of the
Tunisia-EU, Tunisia-France, and Tunisia-Italy pairs. Finally, our results showed that the free
trade agreement has strengthened the effect of bilateral trade intensity on business cycles
synchronization between Tunisia on a one hand, and each of its main European partners, on
another hand. Our results have some implications on the Tunisian exchange rate policy. In
particular, they support the option of anchoring the Dinar to the Euro. Indeed, according to
the theory of optimal currency areas, greater cycle synchronization reduces the need for the
exchange rate as an instrument of adjustment. However, such an option would reduce the
monetary policy autonomy of Tunisia and some facts suggest that it was not the option
adopted by Tunisian authorities.
Keywords: intensité du commerce bilatéral, libéralisation commerciale, synchronisation
des cycles, politique de change, Tunisie
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Özet
Günümüzde gelişen bilgi teknolojileri bireysel, grup ve örgütsel karar verme davranışları
üzerinde birçok faktörü etkilemiştir. Özellikle mobil teknolojisi ve internetin yaygınlaşması
sonucu, kişilerin karşılıklı etkileşime girmesine olanak tanıyan web 2.0 teknolojisi sayesinde
sosyal medya ağları ortaya çıkmış ve gündelik hayatın her alanında kendini göstermeye
başlamıştır. Sosyal medya, "ideolojik ve teknolojik kurumlar üzerine inşa edilmiş ve
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşumuna ve değiştirilmesine izin veren bir internet
tabanlı işlevler topluluğu" olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya araçlarının kullanımı ve
önemi, endüstrisi ve büyüklüğüne ne olursa olsun işletmelerin tüm işlevsel alanlarında
büyümeye başlamıştır. Her ne kadar sosyal araçlar, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama ve
satış faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılsa da bilgi teknolojileri departmanları yeni ürün
geliştirme, yetenek yönetimi veya işe alım gibi diğer süreçlerde çok daha sık kullanılmaya
başlanmıştır. Örgütlerde doğru işe doğru eleman seçiminin önemi her geçen gün daha da
artmaktadır. Örgütler ancak, yaptıkları işin niteliklerine uygun beceri ve yeteneğe sahip
elemanların örgüte kazandırılmasıyla ilerleyebilirler. Doğru işe doğru elemanın alınması bu
kadar önemli olduğuna göre, doğru elemanların doğru yöntemlerle bulunması gerekmektedir.
Günümüzde kullanılan bu yöntemlerden birisi ve en çok tercih edileni sosyal medyadır. Çok
yaygın bir kullanımı olan sosyal medya teknolojileri, işletmelere dünyada nerede olursa
olsunlar en iyi adaylara ulaşma imkanı verirken mevcut personeli de bu kullanımın içerisine
katmıştır. Sosyal medya kullanımı işletmelere ve bireylere birçok avantaj sunarken, eğer
dikkat edilmezse oluşabilecek dezavantajları da ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, sosyal
medyanın işe alım süreçleri üzerindeki etkisinin incelenerek bu konuda işletmeler ve insan
kaynakları profesyonellerinin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda çalışmada öncelikle sosyal medyanın ortaya çıkışı ve dünya genelinde
kullanımları ile ilgi bilgiler sunulmuştur. Ayrıca çalışmada, sosyal medyanın işletmelerdeki
kullanımı ve etkisi çeşitli istatistiklerle ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonucunda sosyal
medyanın işe alım sürecindeki etkisi çeşitli bilgilerle aktarılmıştır. Buna göre sosyal
medyanın işe alım sürecinde kullanılmasının olumlu ve olumsuz etkileri olduğu, işletmelerin
sosyal medya platformlarının işe alım için sunduğu fırsatları değerlendirebilmesi için doğru
stratejilerle yola çıkması gerektiği belirtilmiştir.
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Abstract
Today, the emerging information technologies have affected many factors on individual,
group and organizational decision-making behaviors. In particular, the result of widespread
mobile technology and the Internet, social media networks have emerged through web 2.0
technology that allows people to interact and have started to show themselves in every aspect
of daily life. Social media is defined as "an Internet-based community of functions built on
ideological and technological institutions that allows the creation and modification of usergenerated content." The use and importance of social media tools have begun to grow in all
functional areas of businesses, regardless of industry and size. Although social tools have
been used to conduct customer relationship management, marketing and sales activities,
information technology departments have been used more frequently in other processes such
as new product development, talent management or recruitment. The importance of selecting
the right person for the right job in organizations is increasing day by day. Organizations can,
however, move forward with the ability and skills of the elements in accordance with the
qualifications of their work. Since it is so important to get the right element for the right job,
the right elements must be found with the right methods. One of these methods used today
and the most preferred social media. Social media technologies, which have a very
widespread use, give the enterprises the opportunity to reach the best candidates wherever
they are in the world, while their current staff is also included in the use. While the use of
social media offers many advantages to businesses and individuals, it also shows the
disadvantages that may arise if not taken care of. This study aims to raise the awareness of
businesses and human resource professionals in this area by examining the effect of social
media on the recruitment process. For this purpose, information on the emergence of social
media and their use in the world was presented primarily in the study. Also, in this study, the
use and impact of social media in business were revealed with various statistics. As a result
of the work, the impact of social media on the recruitment process has been transferred
through various information. Accordingly, it is stated that the use of social media in the
recruitment process has positive and negative effects, and it is stated that businesses should
take the right strategies in order to evaluate opportunities offered by recruitment of social
media platforms.
Keywords: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımları, İşe Alım
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Özet
Bu çalışmada 2007:01-2017:12 dönemine ait bankacılık sektörü kredileri ve enflasyon
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Değişkenlerin durağanlığı yapısal kırılmasız birim kök testi
(ADF, PP) ve yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz
edilmiştir. Birim kök testleri sonucunda serilerin seviye değerlerinde birim kök içerdiği tespit
edilmiş, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri gözlemlenmiştir. Değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı
eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre;
değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır. Değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkisine Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ve Balcılar vd., (2010)
Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi ile bakılmıştır. Fourier Toda-Yamamoto
Nedensellik Testinde enflasyondan bankacılık sektörü kredilerine doğru tek yönlü
nedenselliğin olduğu görülmüştür. Balcılar vd. (2010) nedensellik testinde değişkenler
arasında farklı aylar itibariyle nedenselliğin olduğu görülmüştür.
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Abstract
In this study, the relationship between banking sector loans and inflation for the period
2007:01-2017:12 has been analyzed. The stability of the variables was analyzed by unit root
test (ADF, PP) and the structural fracture (Zivot-Andrews) unit root test. As a result of the
unit root tests, it was found that the series contained unit roots in the level values and it was
observed that the first differences became static when taken. Whether there is a long-term
relationship between variables was investigated by Gregory-Hansen structural fracture
cointegration test. According to Gregory-Hansen cointegration test results; no long-term
relationship was found between the variables. The causality relationship between variables
was examined by Fourier Toda-Yamamoto Causality Test and Balcılar et al., (2010),
Boostrap Rolling Windows Causality Test. Fourier Toda-Yamamoto causality test showed
that there is one-way causality from inflation to banking sector loans. Balcılar et al. (2010)
found that causality was the causality between variables in different months.
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Özet
Pay senetlerine yatırım yapan yatırımcılar için en önemli göstergelerden biri pay senedi fiyatı
ve fiyatı etkileyen değişkenlerdir. Yatırımcıların bu varlıkları değerlemede kullanabilecekleri
temel analiz ve teknik analiz gibi yöntemler ve birçok gösterge bulunmaktadır. Yatırım
sürecinde; finansal oranlar ve temel analiz sıklıkla kullanılan araçlardır. Pay senedi
performansının tahmin edilmesinde, özellikle geleneksel finansal oranlar olan fiyat kazanç
oranı ve temettü verim oranı yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan oranlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fiyat kazanç oranı, yatırımcılar ve menkul kıymet analistleri
tarafından yatırım yapılacak pay senetlerini belirlemek amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır.
Düşük fiyat kazanç oranlı pay senedinin, piyasa fiyatının düşük olması nedeni ile gelecek
dönemde daha yüksek getiri sağlaması beklenmektedir. Temettü verimi ise, bir işletmenin
pay senedinin fiyatına oranla ne kadar kar payı dağıttığını göstermektedir. Oran, temettü
getirisine ek olarak pay senedinin değer artışından (alım satım kazancı) elde edilecek kazancı
dikkate almamasına rağmen yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Fiyat kazanç
oranı ve temettü verimi oranı, hesaplanma ve yorumlama kolaylığı nedeni ile yatırımcıların
kullandığı en temel göstergelerdir. Araştırmanın temel amacı; BIST Sigorta alt sektör
endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi getirisi, fiyat kazanç oranı ve temettü verimi
oranları arasındaki ilişkilerin VAR modeli ile detaylı olarak analiz edilmesidir. Araştırmanın
temel hipotezini ise şu şekilde ifade edebiliriz; H0: BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer
alan şirketlerin pay senedi getirisi, fiyat kazanç oranı ve temettü verimi arasında ilişki
bulunmamaktadır. H1: BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi
getirisi, fiyat kazanç oranı ve temettü verimi arasında ilişki bulunmaktadır. Çalışma
kapsamında; BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer alan Aksigorta (AKGRT), Anadolu
Hayat Emeklilik (ANHYT), Anadolu Anonim Türk Sigorta (ANSGR) ve Avivasa Emeklilik
ve Hayat (AVIVASA) şirketlerinin faaliyet dönemleri temel alınarak, pay senetlerinin aylık
getiri ve fiyat kazanç ile temettü verim oranları kullanılmıştır. Veriler, Thomson&Reuters
DataStream veri tabanından elde edilmiştir. Analizler sonucunda sadece Anadolu Hayat
Emeklilik (ANHYT) pay senedi bazında getiri ve fiyat kazanç ile temettü verim oranları
arasında nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Bununla birlikte etki tepki grafikleri
incelendiğinde, genel olarak fiyat kazanç oranında meydana gelen şoka karşılık pay senedi
getiri tepkisinin pozitif; temettü verim oran oranında meydana gelen şoka karşılık pay senedi
getirisi tepkisinin ise negatif olduğu belirlenmiştir. Ayrıca varyans ayrıştırması sonuçları da
pay senedi getirisinde meydana gelen değişimlerin genel olarak öncelikle kendi iç
dinamiklerinden, ardından temettü verim oranından kaynaklandığını göstermektedir. Sonuç
olarak çalışma sonucunda ele alınan fiyat kazanç ile temettü verim oranlarının pay senedi
getirisi ile ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda BIST Sigorta alt sektör endeksinde yer
alan şirketleri baz alarak yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların, sadece pay senedi fiyat
değişimlerini değil aynı zamanda finansal oranlarda meydana gelen değişimleri ve
aralarındaki ilişkiyi de takip etmeleri gerekmektedir.
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Abstract
One of the most important indicators for investors who invest in stock certificates is the
variables affecting the stock price and price. There are many indicators and methods such as
basic analysis and technical analysis that investors can use to evaluate these assets. In the
investment process; financial ratios and basic analysis are frequently used tools. In the
estimation of stock performance, especially the traditional financial ratios, the price earnings
ratio and the dividend yield ratio are frequently used by investors. The price earnings ratio is
frequently used by investors and securities analysts to determine the stock certificates to be
invested. It is expected that the low-cost-stock certificates will yield higher returns in the
upcoming period due to the low market price. Dividend yield shows how much profit an
entity distributes compared to the stock price. Dividend yield ratio is frequently used by
investors even though the dividend yield is not taken into account by the gain of the stock
value (trading gain). Price earnings ratio and dividend yield ratio are the most basic indicators
used by investors due to their ease of calculation and interpretation. The main purpose of this
research; BIST Insurance sub-sector index of the companies in the stock return, price
earnings ratio and dividend yield rates are analyzed in detail with the VAR model. The basic
hypothesis of this research can be expressed as follows; H0: There is no relationship between
the yield of shares, price gain ratio and dividend yield of the companies included in the BIST
Insurance sub-sector index. H1: There is a relationship between the share yield, price gain
ratio and dividend yield of the companies included in the BIST Insurance sub-sector index.
Scope of work; Based on the activity periods of Aksigorta (AKGRT), Anadolu Hayat
Emeklilik (ANHYT), Anadolu Anonim Türk Sigorta (ANSGR) and Avivasa Emeklilik ve
Hayat (AVIVASA) companies in the BIST Insurance sub-sector index, monthly returns,
price earnings and dividend yield ratios of the stocks are used. The data was obtained from
the DataStream database of Thomson & Reuters. As a result of the analyzes, only causality
relationship between return and price earnings and dividend yield was determined on the
basis of Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) shares. However, when the effect - response
graphs are examined, the positive return of the stock returns against the shock in general is
the positive; dividend yield rate ratio was found to be negative in terms of the return of the
stock return against the shock. In addition, the results of variance decomposition show that
the changes in the returns of stocks are primarily due to their internal dynamics, followed by
dividend yield. As a result, it was determined that the price earnings ratio and dividend yields
ratio in the study was related to the share yield. In this context, investors who plan to invest
based on the companies listed in the BIST Insurance sub-sector index should follow not only
the stock price changes but also the changes in financial ratios and the relationship between
them.
Keywords: Pay Senedi Getirileri, Finansal Oranlar, Sigorta Sektörü
JEL Codes: G11, G32, G22
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Özet
Finansal oran analizi, işletme mali tablolarının incelenmesinde sıklıkla kullanılan bir
tekniktir. Finansal oran, işletme finansal tablolarında bulunan iki değer arasındaki ilişkinin
sayısal gösterimi olup, değerler arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Finansal oranların
kullanımı ile işletmenin finansal yapısı, likidite ve karlılığı, verimlilik düzeyi, varlıklarının
kullanımı gibi konularda kullanışlı bilgilere ulaşmak olasıdır. Finans yazınında finansal
oranlar ile pay senedi fiyatları arasında kalıplaşmış ve simetrik ilişkiler bulunduğu
varsayılmaktadır. Ancak işletmeler için hesaplanan finansal oranlar arasında bazı asimetrik
ilişkiler bulunmaktadır. Örneğin; yüksek olması arzulanan likidite oranları ve karlılık oranları
arasında bu tür bir ilişki mevcuttur. Likit fonlara ayrılan tutarların karlılığının düşük olması
nedeni ile işletme karlılığı da düşmektedir. Bu nedenle iki oran arasında asimetrik bir ilişki
bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı; BIST Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan
şirketlerin getiri, fiyat kazanç ve temettü verim oranları arasındaki asimetrik ilişkilerin
detaylı olarak analiz edilmesidir. Çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda söz konusu
endekste yer alan şirketlerin 2008M10-2017M3 dönemlerini kapsayan aylık getiri ve fiyat
kazanç ile temettü verim oranları asimetrik etki-tepki ve varyans ayrıştırması yöntemi ile
analiz edilmiştir. Araştırmanın temel hipotezi ise şu şekilde ifade edilebilir; H0: BIST
Bankacılık alt sektör endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi getirisi, fiyat kazanç oranı ve
temettü verimi arasında asimetrik ilişkiler bulunmamaktadır. H1: BIST Bankacılık alt sektör
endeksinde yer alan şirketlerin pay senedi getirisi, fiyat kazanç oranı ve temettü verimi
arasında asimetrik ilişkiler bulunmaktadır. Çalışma kapsamında; BIST Bankacılık alt sektör
endeksinde yer alan Akbank (AKBNK), Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Türkiye Halk
Bankası (HALKB), Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN) pay
senetlerinin, Thomson&Reuters DataStream veri tabanından elde edilen aylık getiri ve fiyat
kazanç ile temettü verim oranları kullanılmıştır. Çalışmada Hatemi-J (2011) çalışması temel
alınarak, öncelikle getiri ile finansal oranlar negatif ve pozitif bileşenlerine ayrılmıştır.
İlerleyen adımda ise belirlenen her bir banka kapsamında pozitif ve negatif bileşenler
arasında VAR analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda Türkiye Halk Bankası pozitif aylık
getirisi dışında, ele alınan tüm banka finansal oranlarında meydana gelen negatif ve pozitif
şokların, negatif ve pozitif getirilerin nedeni olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte
asimetrik varyans ayrıştırması sonuçları, negatif ve pozitif getirilerde meydana gelen
değişimlerin, önemli düzeyde finansal oranlarda meydana gelen negatif ve pozitif şoklardan
kaynaklandığını göstermektedir. Örneğin getiride meydana gelen yükselişler, Akbank ve
Halk Bankası özelinde sırasıyla %45 ve %22 düzeyinde temettü verim oranındaki
yükselişlerden kaynaklanmaktadır. Getiride meydana gelen azalışlar ise Garanti Bankası ve
İş Bankası özelinde sırasıyla %28 ve %27 düzeyinde fiyat kazanç oranındaki azalışlardan
kaynaklanmaktadır. Diğer yandan getiride meydana gelen azalışların bir diğer kaynağı olarak
genel anlamda getiride ve fiyat kazanç oranında meydana gelen azalışların olduğu
belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışma ile BIST Bankacılık sektöründe getiri ve belirlenen
1
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finansal oranlar arasında asimetrik ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda BIST
Bankacılık alt sektör endeksi özelinde yatırımcıların, yatırım süreleri boyunca geleneksel
ilişkilerin yanında özellikle finansal oranlarda meydan gelen artış ve azalışları takip etmeleri
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Finansal Oranlar, Asimetrik Etki - Tepki
JEL Sınflama Kodları: G11, G21, O16
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Abstract
Financial ratio analysis is a technique that is frequently used in the study of financial
statements. The financial ratio is a numerical representation of the relationship between the
two values in the financial statements and investigates the relationship between the values.
With the use of financial ratios, it is possible to find useful information about the financial
structure of the company, liquidity and profitability, efficiency level, usage of assets In
finance literature, it is assumed that there are stereotypes and symmetrical relations between
financial ratios and stock prices. However, there are some asymmetric relations between the
financial ratios for the enterprises. For example; there is such a relationship between the
desired liquidity ratios and the rates of profitability. The profitability of liquid funds is lower
due to lower profitability. Therefore, there is an asymmetric relationship between the two
ratios. The main purpose of the research; the analysis of the asymmetric relations between
the yield, price earnings and dividend yield ratios of the companies included in the BIST
Banking sub-sector index is detailed. In line with the purpose determined in the study, the
monthly return and price earnings and dividend yield ratios of the companies included in the
index for 2008M10-2017M3 were analyzed by asymmetric effect-response and variance
decomposition method. The basic hypothesis of the research can be expressed as follows;
H0: There is no relationship between the yield of shares, price gain ratio and dividend yield
of the companies included in the BIST Banking sub-sector index. H1: There is a relationship
between the share yield, price gain ratio and dividend yield of the companies included in the
BIST Banking sub-sector index. Scope of work; the monthly return and price returns and
dividend yields obtained from the database of Thomson & Reuters DataStream, which are
included in the BIST Banking sub-sector index Akbank (AKBNK), Türkiye Garanti Bankası
(GARAN), Türkiye Halk Bankası (HALKB), Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Türkiye
Vakıflar Bankası (VAKBN), were used. In the study, based on the study of Hatemi-J (2011),
first of all, returns and financial ratios are divided into negative and positive components. In
the following step, VAR analysis was performed between positive and negative components
within each bank determined. As a result of the analysis; it was determined that negative and
positive shocks occurring in all bank financial ratios examined were the cause of negative
and positive returns except for the positive monthly returns of Türkiye Halk Bankası.
However, asymmetric variance decomposition results indicate that negative and positive
return changes are caused by negative and positive shocks at significant financial ratios. For
example; the increase in yields is due to the rise in the dividend yield rate of 45% for Akbank
and 22% for Halk Bankası. The decrease in the yields is due to the decrease in the rate of
price earnings of 28% for Garanti Bankası and 27% for Türkiye İş Bankası. On the other
hand, it is determined that there are decreases in yield and price earnings ratio as another
source of the decrease in yield. As a result, it has been determined that there is asymmetric
relationship between the returns and determined financial ratios in the BIST Banking sector.
In this context, investors should follow the increase and decrease in the financial ratios as
1
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well as the traditional relations during the investment periods in particular for the BIST
Banking sub-sector index.
Keywords: Bankacılık, Finansal Oranlar, Asimetrik Etki - Tepki
JEL Codes: G11, G21, O16
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Özet
Petrol rezervlerine sahip ülkelerin genel olarak ekonomik ve sosyal kalkınmada bu fırsatı
önemli bir araç olarak kullanmaları uluslararası deneyimlerin ortaya koyduğu önemli bir
gerçektir. Irak; Suudi Arabistan ve Amerika'dan sonra, dünyanın en büyük üçüncü petrol
ihracatçısıdır. Aynı zamanda uluslararası şirketlerle yapılan birçok sözleşmenin
imzalanmasından sonra üretimini artıracak kararlılık ve kaynaklara sahiptir. Petrolün genel
olarak üretici ülkeler için ve özellikle de Irak için stratejik bir ticari mal olarak önemi gittikçe
artmaktadır. Irak, Ortadoğu’nun kanıtlanmış rezervlerinin yaklaşık %18’ini ve küresel
rezervlerinin de neredeyse %11’unu temsil eder. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kanıtlanmış
ham petrol rezervi 144 milyar varildir. Irak petrol kaynakları üç çeşit mezhep ve dört etnik demografik hat üzerinde bulunmaktadır. En çok bilinen petrol ve doğal gaz kaynakları Güney
Şii bölgelerinde, kuzeyde az kaynaklara sahip etnik Kürt -Türkmen bölgesinde ve Irak'ın Batı
merkezi çoğu Sünni, Arap ve Türkmen azınlığın kontrolünde yoğunlaşmıştır. Petrol
rezervleri ulusal ekonomilerde önemli bir sabit para kaynağı olduğundan özellikle cari açığı
fazla olan Irak devletinde ödemeler dengesi sağlanabilmesi için en önemli gelir kaynağıdır.
Bu bağlamda, ekonomik kalkınma programlarının güvenilir bir şekilde uygulanabilmesi,
ulusal gelir büyüklüğünü artırılabilmesi ve böylece nüfusun yaşam standardının
yükseltilebilmesi, Irak petrol rezervlerinin ve endüstrisinin geleceğine bağlıdır. Uluslararası
deneyimler; petrolün ekonomik refahı yakalamak için önemli bir aracı olduğunu ve Irak
toplumunun tüm kesimleri için ulusal egemenliği ve birliği sağlamak için önemli bir araç
olduğunu kanıtlamıştır. Şüphesiz ki petrol Irak için Yoksulluk ve yoksunluktan ve politik
konjonktürel gelişmelerin manipülasyondan kurtulması için çok önemli bir araçtır, hatta
Irak'ın sahip olduğu tarihi statüye uygun, endüstriyel ve tarımsal ekonomik statü haline
dönüşmesine katkıda bulunabilecek özelliğe sahiptir. Araştırmalardan dünya petrol
rezervlerinin 1050 milyar varil, Irak’ın bilinen üretilebilir rezervlerinin ise, 112.5 milyar varil
olduğu bilinmektedir. Bu miktar, dünya rezervlerinin yaklaşık %11’ini oluşturmaktadır.
Bununla birlikte Irak’ın başta Batı Çölü olmak üzere çok geniş bir alana yayılmış
topraklarının henüz aranmamış olduğu ve bu alanlardaki olası rezervlerle birlikte, (mevcut
üretilebilir + olası rezervler) 220 milyar varil civarında bir petrol potansiyelinden söz
edildiğini de vurgulamak gereklidir. Ancak Irak’ın petrol depolama kapasitesi yedi günden
fazla değildir. Basra Körfezi’nde kötü hava koşulları veya herhangi bir olumsuzluk
durumunda Irak'ın ihracatı etkilenmekte ve bu ve benzeri durumlarda petrol alanlarında
üretimi durdurmak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü yetersiz depolama kapasitesi üretimi
kaldıramamaktadır. Dolayısıyla, orta akım altyapı eksikliği potansiyel üretim kesintilerini
beraberinde getirmektedir. Bu da Irak’ı daha savunmasız hale getirmektedir. Sonuç olarak
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması için petrol sektörünün potansiyelinin ortaya
konulması ve mevcut kaynakların verimliliğinin artırılması Irak halkının geleceği için büyük
öneme sahiptir. Ancak Irak ekonomisinde petrol sektörünün temel etkisine rağmen, bu sektör
hala istenilen seviyede değildir. Savaşların ve ambargonun neden olduğu tahribattan dolayı
yeterli ilgiyi görememiştir. Bu çalışmanın amacı; yukarıda yer alan ana tema üzerinden
Irak’taki petrol rezervlerini yıllar itibariyle rakamsal olarak değerlendirdikten sonra, ülkenin
kalkınma potansiyeli içerisindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan yöntem,
Irak resmi makamlarından elde edilecek olan istatistiki verilerden yararlanılarak yapılan
1
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karşılaştırmalı analiz ile petrolün ülkede yarattığı ve/veya yaratmakta yetersiz kaldığı katma
değeri GSMH değerleri üzerinden ortaya koymayı hedefleyen betimsel anlatım yöntemi
olacaktır. Çalışmanın sonucunde elde edilecek olan bulgular Petrol Zengini bir ülke olan
Irak’taki petrol doğal kaynağının ülke kalkınmasındaki ana rolünü çeşitli faktörlerin ışığında
(savaş, ekonomik kalkınma düzeyi, yer şekilleri, petrol dağıtımındaki güçlükler, ihracatın
önündeki engeller vb) ne şekilde etkilediği yönünde olacaktır. Çalışma öz niteliğinde bir
çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol, Irak, Ekonomik Kalkınma
JEL Sınflama Kodları: H27, F63, Q43, Q48
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Abstract
Owners of petroleum reserves are an important fact that the experience of international
experiences in an economic and social development. Iraq is the third biggest oil exporter in
the world after Saudi Arabia and American. It also has the quorum to increase production
after signing the contract to international companies. In general, oil is becoming increasingly
important for producing countries and especially for Iraq as a strategic commercial
commodity. Iraq represents about 18% of the proven reserves of the Middle East and almost
11% of its global reserves. Proven crude oil reserves from January 1, 2015 are 144 billion
barrels. Iraq's oil resources are on three types of sectarian and four ethnic - demographic
lines. The most well known oil and natural gas resources are concentrated in southern Shiite
regions, in the ethnic Kurdish-Turkmen region with little resources in the north, and in the
western part of Iraq, the control of most Sunni, Arab and Turkmen minorities. Oil reserves is
an important source of hard currency in the national economy, particularly in the Iraqi
government to pay more than the current account deficit is the most important source of
income in order to ensure a balance. In this context, the fact that economic development
programs can be implemented reliably, the national income size can be increased, and thus
the living standard of the population, depends on the future of Iraqi oil reserves and industry.
International experiences; Oil has proved to be an important tool for achieving economic
prosperity and is an important tool for ensuring national sovereignty and unity for all
segments of Iraqi society. Undoubtedly, oil is a very important tool for Iraq to get rid of
poverty and deprivation and political conjunctures developments from manipulation. Even
in accordance with the historical status of Iraq, and the property to contribute to the
transformation of Iraq into an industrial and agricultural economic status. According to
researches, World oil reserves are estimated to be 1050 billion barrels, while Iraq's known
producible reserves are 112.5 billion barrels. This amount accounts for about 11% of the
world reserves. Nevertheless, Iraq has not yet been searched for in a large area, especially in
the West Desert, and with possible reserves in these areas, (current produced + possible
reserves) stressed that it is necessary to mention a potential of about 220 billion barrels of
oil. However, Iraq's oil storage capacity is not more than seven days. In the case of bad
weather or any negativity in the Persian Gulf, Iraq's exports are affected and they have to halt
production in oil fields in these and other situations. Because of insufficient storage capacity
can not handle production. Therefore, the lack of medium current infrastructure leads to
potential production cuts. And this makes Iraq more vulnerable. As a result, it is important
for the future of the Iraqi people to reveal the potential of the oil sector and to increase the
efficiency of the existing resources in order to ensure economic and social development.
However, despite the fundamental impact of the oil sector in the Iraqi economy, this sector
is still not at the desired level. Iraq did not receive enough attention due to the destruction
caused by the wars and the embargo. The purpose of this study is; after considering the above
mentioned main subjects over the years oil reserves in Iraq as numerically, it is to reveal the
role in the country's development potential. The method used in this study will be the
descriptive analysis method that aims to reveal the benefit that the oil has not been able to
create and / or create in the country through the comparative analysis based on the statistical
1
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data obtained from the official authorities of Iraq. The findings of the study will show how
the petroleum natural resource in Iraq, which is an oil-rich country, has a major role in the
development of the country in the light of various factors (war, economic development level,
landforms, difficulties in oil distribution, barriers to export, etc.). The study is a core.
Keywords: Petrol, Irak, Ekonomik Kalkınma
JEL Codes: H27, F63, Q43, Q48
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Özet
Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynaklar uygun şekillerde
kullanılmamaktadır. Temel ihtiyaçlar arasında yer alan gıda alanında da nüfus artışına bağlı
olarak çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi gıda güvenliği ve
güvencesiyle ilgilidir. Dünyada giderek artan ve küreselleşen bir gıda ticareti mevcuttur.
Ancak artan ticaret hacmi gıda maddelerinin üretimi ve dağıtım kanallarında gıda güvenliği
ve gıda güvencesi yönünden çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Piyasalardaki
rekabet olgusu üreticilerin kâr maksimizasyonu amaçları dikkate alındığında üreticilerin
gıda güvenliği kontrollerine karşı bilerek ya da bilmeyerek tepkisel davranışlarına yol
açabilmektedir. Böylece gıda ürünlerinin sağlıklı şartlarda üretilmemesinin neden olduğu
salgın hastalıklar büyük ekonomik kayıplar doğurabilmektedir. Tebliğimizde gıda güvenliği
ve gıda güvencesinin ekonomi ve sağlık açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
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Abstract
Today, due to population growth, natural resources are not used in appropriate ways.
Among the basic needs, there are various problems in the food sector due to population
growth. The most important of these problems, food security and safety concerns. There is a
growing and globalizing food trade in the world. However, increasing trade volume brings
with it a variety of risks in terms of food security and food safety in the production and
distribution channels. The phenomenon of competition in the markets can result in reactions
of producers against food security control intentionally or unknowingly given the purpose of
profit maximization of producers. Thus, epidemic diseases caused by not producing food
products in healthy conditions can cause great economic losses. In our paper, Food security
and safety were evaluated in terms of economy and health.
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Özet
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören çimento işletmelerinin 2010-2017 yıllarına
ilişkin finansal tabloları kullanılarak işletmelerin finansal performansları, çok kriterli karar
verme tekniklerinden TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak şirketlerin
finansal oranları hesaplanmış, daha sonra hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak
genel şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Performans puanları
işletmelerin performanslarının derecelendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
çimento sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin genel performans ortalamalarına
bakılarak en başarılı ve başarısız şirketlerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TOPSIS yöntemi, performans analizi, çimento sektörü, çok amaçlı
karar verme teknikleri
JEL Sınflama Kodları: M40, M41, N20
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Abstract
In this study, the financial performances of the companies of cement which are operating in
Borsa İstanbul were analyzed by TOPSIS method. In the study were used financial statements
of their for the years 2010-2017. Firstly, the financial ratios of the companies were calculated
and then the calculated ratios were converted into a single score showing by using the
TOPSIS method. Finfing performance scores were used to rank the performances of the
companies of cement. As a result of the study, the most successful and unsuccessful
companies have been evaluated by looking at the overall performance averages of enterprises
operating in the cement sector.
Keywords: TOPSIS yöntemi, performans analizi, çimento sektörü, çok amaçlı karar verme
teknikleri
JEL Codes: M40, M41, N20
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