


 

 

 
 
 

ULUSLARARASI STRATJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ  

 

KONGRE ONURSAL BAŞKANI 

Prof.Dr.A. Kemal ÇELEBİ (Celal Bayar Üniversitesi Rektörü) 

 

KONGRE BAŞKANI 

Prof.Dr. Muzaffer TEPEKAYA (Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı) 

 

KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI 

Prof.Dr. Mustafa MİYNAT (Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dekanı) 

Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü) 

 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi,TÜRKİYE) 

Prof. Dr. Anca GATA (Dunarea De Jos din Galati University, ROMANYA) 

Prof.Dr. Hatice ERDEMİR (Celal Bayar Üniversitesi, TÜRKİYE) 

Prof. Dr. Sırrı ÇAM (Celal Bayar Üniversitesi, TÜRKİYE) 

Prof. Dr. Teodor HADA (1 Decembrie 1918 Alba Iulia University, ROMANYA) 

Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL (Gazi Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr Alparslan UĞUR (Kırıkkale Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi,TÜRKİYE) 

Yrd.Doç.Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr.Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRKİYE) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONGRE SEKRETERYASI 
Arş.Grv.Dr. Selim DURAMAZ 
Arş.Grv.Dr.Ozan ONAĞ 
Arş.Grv.Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ 
Arş.Grv.Ayhan YATBAZ 
 

BİLİM KURULU 

Prof.Dr. Abdul Jalil Nordin (Universiti Putra Malaysia), 

Prof.Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University) 

Prof.Dr. Anca GATA (Galati University- Romania), 

Prof.Dr. Cengiz YILMAZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. Cusup PIRIMBAYEV (Kırgızistan-Türkiye Manas University) 

Prof.Dr. Emin ÇİVİ (University of New Brunswick-Canada), 

Prof. Dr. Fatmagül DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi), 

Prof.Dr. Halit YANIKKAYA (Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi), 

Prof.Dr. Haluk EGELİ (Dokuz Eylül Üniversitesi), 

Prof.Dr. Hatice ERDEMİR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. Hüseyin ARASLI (Doğu Akdeniz Üniversitesi), 

Prof.Dr. İbrahim Atilla ACAR (Katip Çelebi Üniversitesi), 

Prof.Dr. İbrahim EROL (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. İnaam ALSALMAN (Baghdad College of Arts-Bağdat/IRAK), 

Prof.Dr. Kamer Gündüz (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. Kenan YALNIZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof. Dr. Ma ZAOMING(Sourh China Normal University, ÇİN), 

Prof.Dr. Mehmet TOSUNER (Dokuz Eylül Üniversitesi), 

Prof.Dr. Michael STOICA (Washburn University-USA), 

Prof.Dr. Mustafa MİYNAT (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof. Dr. Mostaq HUSSAİN (University of New Brunswick, Canada), 

Prof.Dr. Ramazan ARMAĞAN (Süleyman Demirel Üniversitesi), 

Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof. Dr. Sırrı ÇAM (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof. Dr. Teodor HADA (1 Decembrie 1918 Alba Iulia University, ROMANYA), 

Prof.Dr. Turar KOYÇUYEV (Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi-Kırgızistan), 

Prof.Dr. Turan GÜNDÜZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI (Balıkesir Üniversitesi), 

Prof.Dr. Yüksek ABALI (Celal Bayar Üniversitesi), 

Prof.Dr. Walenty POCZTA (University of Poznan, Faculty of Life Sciences, Polonya), 

Prof.Dr. Weng ZHOU (South China Business College of Guangdong University-CHINA), 

Doç.Dr. Hakan AY (Dokuz Eylül Üniversitesi), 

Doç.Dr. Alper GÜNGÖR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Ahmet ESEN (Dokuz Eylül Üniversitesi), 

Doç.Dr. Ahmet ÖZALP (Hitit Üniversitesi), 

Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Cavid QASIMOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ), 

Doç.Dr. Damira CAPAROVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University), 

Doç.Dr. Elvira LATİFOVA (Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi), 

Doç.Dr. Florina VIRLANUTA (Galati University- Romania), 

Doç.Dr. Habib AKDOĞAN (Hitit Üniversitesi), 

Doç.Dr. Hakkı ODABAŞ (Uşak Üniversitesi), 

Doç.Dr. Halil ERDEMİR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Hilmi ÜNSAL (Gazi Üniversitesi), 

Doç.Dr.İlkay DİLBER (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç. Dr. Javanshir MURADOV (Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi), 

Doç.Dr. Mehmet AKSARAYLI (Dokuz Eylül Üniversitesi), 

Doç.Dr. Murat AKYÜZ  (Celal Bayar Üniversitesi), 



 

 

Doç.Dr. Murat TAŞ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Öznur AKYÜZ  (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Serdar TOK (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Selhan ÖZBEY (Celal Bayar Üniversitesi), 

Doç.Dr. Seyfi YILDIZ (Anadolu Ajansı), 
Doç.Dr. Valentina-Ofelia ROBESCU (Valahia University of Targoviste, Faculty of Economics, Romania), 

Doç.Dr. Wawryzniec CZUBAC (Poznan University of Life Sciences, Poland), 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet UTKUSEVEN (Katip Çelebi Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TEKİN (Osman Gazi Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Alparslan UĞUR (Kırıkkale Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Bahar YALÇIN (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Burcu GEDİZ ORAL (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Coşkun CILBANT (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr.Deniz ZÜNGÜN (Celal Bayar Üniversitesi), 
Yrd.Doç.Dr. Dorin LANCU (Valahia University of Targoviste, Faculty of Economics, Romania), 

Yrd.Doç.Dr. Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Erkan ATALMIŞ (Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Esra BİLMEZ CİĞERCİ (Afyon Kocatepe Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Hürriyet BİLGE (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Isabela LIPINSKA (Poznan University of Life Sciences, Poland), 

Yrd.Doç.Dr. Kemal BOSTAN (Gümüşhane Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet TAŞTAN (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Mohamad Sami ABDULA (Avrasya Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa TAYTAK (Uşak Üniversitesi), 

Yrd. Doç. Dr. Nadia Y. ABED (Bağdat/Irak), 

Yrd.Doç.Dr. Neslihan KOÇ (Hitit Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Öznur AKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Recep CENGİZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜZEL (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Sevinç  SOYOCAK ÖZALP (Hitit Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Stefan KOLEV (Zwickau University of Applied Sciences, Germany), 

Yrd.Doç.Dr. Uğur ÇİÇEK (Mehmet Akif Üniversitesi), 

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd. Doç. Dr. Zafer ATAR (Celal Bayar Üniversitesi), 

Yrd.Doç.Dr. Zeynep ONAĞ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Dr.A.Ozan ONAĞ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Dr. Selim DURAMAZ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Dr.Handan GÜLER İPLİKÇİ (Celal Bayar Üniversitesi), 

Dr. Pradeep KUMAR (Lazarski University,  Poland) 

(* Ünvana ve Alfabetik İsme göre sıralanmıştır.) 

 

 



i 

 

İÇİNDEKİLER 

METHODS OF DECISION-MAKING AS AN IMPORTANT MANAGEMENT TOOL 

Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA 

Ph.D. Kanayim KYDYRALIEVA 

2 

BIOECONOMY: PREMISE FOR THE DEVELOPMENT OF SME’S IN ROMANIA 

Associated Professor PhD. Valentina-Ofelia ROBESCU 

Assistant Professor PhD. Dorin IANCU 

Lecturer Alina Georgiana IANCU 

8 

IMPROVING HUMAN RESOURCE SKILLS IN HYBRID IMAGING AT UNIVERSITI PUTRA 
MALAYSIA, AN EDUCATIONAL STRATEGY SUPPORTING THE NATIONAL MISSION’S 
IMPROVING OUTCOME ON CANCER-CARE 

Prof.Dr.Abdul Jalil NORDİN 

15 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU İŞLETMELERİN YÖNETİM ANLAYIŞLARINA 
İLİŞKİN ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Afet Ayçe BAŞALP 

19 

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İLETİŞİMİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Canan Gamze BAL; Öğr. Gör. İbrahim FIRAT; Mahsum TUMURBAĞA 

21 

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL BAŞARIM DİNAMİKLERİ: LİDERLİK VE KÜLTÜR 
ODAKLI STRATEJİLER 

Yrd. Doç. Dr. Bahar YALÇIN 

42 

YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME SÜRECİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ROLÜNÜ 
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Gürkan HAŞİT 

Sınıf Öğretmeni Burak HAÇAT 

44 

TURİZM PROJELERİNİN FİNANSMANINDA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ: GÖRELE 
ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. İpek CEBECİ 

Haluk CEBECİ 

64 

PERSONEL GÜÇLENDİRME VE MOTİVASYONUN İŞE ANGAJE OLMAYA ETKİSİ 

Öğr.Abdullah ÇEVİK 

73 

MÜSTAKİL SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ 
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
(KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ) 

Yrd. Doç. Dr. Akif KÖSE 

74 

STRATEJİK İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ VE VALİLER 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK 

89 

RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKALARININ NEDENLERİ 

Doç. Dr. Halil ERDEMİR 
Elif Sümeyra ERDEMİR 
Prof.Dr.Hatice ERDEMİR 

102 



ii 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA ALMAN DIŞ 
POLİTİKASINDAKİ OSTPOLİTİK SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞINA DAİR BİR TARIŞMA  

Doç. Dr. Buğra ÖZER 

Cafer Tayyar KARADAĞ 

112 

MUHAFAZAKÂR İDEOLOJİDEKİ FARKLI DÜŞÜNCE GELENEKLERİ BAĞLAMINDA 
‘MUHAFAZAKÂRLIĞIN DOĞASI’ 

Doç. Dr. Fatih DUMAN 

113 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ GIDA EGEMENLİĞİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof.Dr.O.Murat KOÇTÜRK 

116 

KIRSAL VE ORMANLIK ALANLARDA ARAZİ KULLANIMININ PLANLAMASI 

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL 

Yrd. Doç. Dr. Funda GENÇLER 

133 

2012-2016 YILLARI ARASIDA MANİSA GÖRDES İLÇESİNİN 

TARIMSAL DURUM ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ARACI  

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN  

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN 

144 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) 

TOPLUMLARIN YAKLAŞIMI 

Ziraat Mühendisi Eren TOZAK 

150 

KIŞ SPORLARINA BAŞLIYAN 8-14 YAŞ ERKEK ÖĞRENCİLER DE 

BİYOMOTORİK ÖZELİKLERİN İNCELENMESİ 

Doç.Dr. Murat TAŞ 

Öğr. Abdullah YIKILGAN 

160 

AĞRI İLİNDEKİ SPORCULARIN ATLETİZM, KAYAK VE TENİS SPOR DALLARINA 
YÖNELMESİNE NEDEN OLAN MOTİVASYONEL ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Murat AKYÜZ 

Muharrem AĞAR 

Doç.Dr.Öznur AKYÜZ 

Yeliz DOĞRU 

161 

YAŞLILIKTA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ÖNEMİ 

Öğr. Gör Kenan TOZAK 

174 

TÜKETİCİLERİN YAŞ VE CİNSİYET ÖZELLİKLERİNİN MARKA VE LOGOLARA YÖNELİK 
TUTUMLARINA ETKİSİ: SEKTÖR BAZLI BİR ARAŞTIRMA* 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ 

Prof. Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU 

181 

                                                      
 



iii 

 

 

TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASINDAKİ GENEL SEÇİMLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PROPAGANDA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Yrd.Doç.Dr. Mikail BAT 

Ali Osman KESKİN 

188 

İÇERİK MARKALARININ BENİMSENME DÜZEYİ İLE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE DAİR MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BİR 
UYGULAMA 

Doç. Dr. Sabiha KILIÇ 

Arş. Gör. Kübra Müge ÇAKARÖZ 

201 

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNDEN MARKA DEĞERLEME VE BİR 
UYGULAMA 

Arş. Gör. Burak KAYIHAN 

203 

FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNLERİ YETERİNCE GÜVENİLİR Mİ? 

Yrd. Doç. Dr. Umut Burak GEYİLÇİ 

Yrd. Doç. Dr. Fatma İZMİRLİ ATA  

218 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, İNOVASYON VE REFAH İLİŞKİSİ: BRICT ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 

Arş. Gör. Ömer Faruk BİÇEN 

228 

TÜRKİYE’DE DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 

Arş. Gör. Kumru TÜRKÖZ 

238 

BİYO YAKIT KULLANIMINDA SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN TEMİZ ENERJİ 
POLİTİKALARI 

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Funda GENÇLER 

249 

ENDÜSTRIDE NANOTEKNOLOJI: KIMYADAN MALZEMEYE 1 D (boyutlu) ZnO 
NANOÇUBUKLAR 

Dr. Osman ARSLAN  

Prof.Dr. Sanjay MATHUR  

Prof.Dr. Yüksel ABALI 

250 

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞTAN 

257 

ÜLKEMİZİN STRATEJİK MADENLER AÇISINDAN DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

Yrd.Doç.Dr.M. Sadrettin ZEYBEK 

Prof.Dr.Yüksel ABALI 

Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN  

264 

 

 

 

 



iv 

 

OTORİTER YÖNETİMLERE ÖZGÜ UYGULAMALARIN ELEŞTİRİSİ: NECDET ŞEN’İN 
ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç.Dr. Uğur KESKİN 

276 

‘DURUMSAL MUHAFAZAKÂRLIK’ ANLAYIŞI ÜZERİNE TEORİK & ELEŞTİREL BİR 
DEĞERLENDİRME  

Doç. Dr. Fatih DUMAN 

283 

PARLAMENTER VE BAŞKANLIK REJİMİ TARIŞMALARINDA API TUTUCULARI KAVRAMI 

OLGUSUNA DAİR BİR TARTIŞMA 

Prof. Dr. Birol KOVANCILAR 

Doç. Dr. Buğra ÖZER  

285 

SURİYE İÇ SAVAŞI BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ: FIRSAT VE 
SINIRLILIKLAR 

Yrd. Doç.Dr.Zelal BAŞAK KIZILKAN 

286 

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK 
VE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ: 
KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 

Gülseda KİRİŞCİ 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ 

294 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI 
TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ 
İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Nadire KARADEMİR 

300 

 

YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE 2004-2005 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM 
PROGRAMI KAZANIMLARI 

Arş. Gör. Papatya DEMİR 

Prof. Dr. Mehmet KÖÇER  

309 

İKTİSADİ GELİŞMENİN GİDİŞATINI ÖNGÖRÜMLEMEYE İLİŞKİN STRATEJİK TEMEL 

GÖSTERGELER-KAVRAMLAR 

Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ 

322 

SAĞLIK HARCAMALARININ VE SAĞLIK İÇİN KULLANILAN DIŞ KAYNAKLARIN 
EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: D-8 ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK 

Yavuz ÖZKAYA  

328 

FAİZSİZ FİNANSMAN ARAÇLARINDAN YATIRIM SERTİFİKALARININ (SUKUK) 
MUHASEBE VE RAPORLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 

Araş. Gör. Ayhan YATBAZ 

330 

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, PETROL FİYATLARI VE KARBON EMİSYONLARININ 
EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: BRICT ÜLKELERİ UYGULAMASI 

Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK 

Emre YİĞİT  

342 



v 

 

FİNANSAL KRİZLERLE MÜCADELEDE DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ: FİNANSAL 
REGÜLASYON UYGULAMASI 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ 

345 

SHAPİRO-WİLK TESTİ İLE DENEYSEL DAĞILIM FONKSİYONUNA DAYANAN 
NORMALLİK TESTLERİNİN 1.TİP HATA VE TESTİN GÜCÜ BAKIMINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖNER  

Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ 

346 

AR-GE ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE 
BELİRLENMESİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Prof. Dr. Özgür YENİAY 

Sevgi UYSAL  

348 

SUSTAINABILITY OF PUBLIC DEFICITS: 

THE CASE STUDY OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 

Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC 

Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN  

350 

USING FRACTIONAL ORDER CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS IN ORDER TO SIMULATE 
THE MODELS OF ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEMS 

Doç.Dr.Ali KONURALP  

Öğr.Çiğdem KONURALP  

356 

THE EU'S PREDICAMENT ON RUSSIAN POLICY IN UKRAINE AND SYRIA 

Prof.Dr. Hatice ERDEMİR 

Assoc. Prof. Halil ERDEMİR 

357 

STRATEGIC RESTRUCTURINGS, ADAPTATION CAPABILITY and FINANCIAL 
PERFORMANCE of TURKISH Non-PROFITS- WAQFS 

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Emre KARAA  

367 

THE EFFECTS OF CULTURE ORIENTED INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN SOME 
EU COUNTRIES AND TURKEY 

Assist. Prof. Aslıhan OZEL OZER, Ph.D. 

Assist. Prof. Deniz ZÜNGÜN , Ph.D  

368 

HİZMET PAZARLAMASINDA MARKALAŞMAK 

Yrd.Doç.Dr. Esra CİĞERCİ 

378 

ULUSAL MARKALAŞMA KAVRAMI VE TEORİK ALT YAPISI 

Arş. Gör. Tuğçe DANACI 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan NACAR  

380 

AİLE ŞİRKETLERİ VE SÜREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYACAK TEMEL KURUMSALLAŞMA 
BOYUTLARI 

Araş. Gör. Hakan ATLI  

382 

                                                      
 



vi 

 

TÜRK KOBİ’LERİN İHRACAT DÜZEYLERİNİ ARTTIRMADA DİJİTAL PAZARLAMANIN 
ROLÜ 

Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN 

393 

MÜZİK EĞİTİMİNİN ŞİDDET EĞİLİMİNE ETKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Elmas GÜN  

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU  

 

400 

KEMAN EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL 
DÜZEY ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU 

Yrd. Doç. Dr. Elmas GÜN  

408 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ – KISA FORMU: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK 
ÇALIŞMASI 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ 

416 

A NEW GROWTH-ORIENTED ENERGY MARKET IS RISING: 

EUROPEAN UNION 

Yrd.Doç.Dr.Deniz ZUNGUN 

Yrd.Doç.Dr.Aslıhan OZEL OZER  

423 

PASS THROUGH EFFECT IN TURKEY: KALMAN-FILTER APPROACH 

Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC 

Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN  

436 

A HYBRID MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH FOR PORTFOLIO SELECTION 
PROBLEM 

Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI 

Arş.Gör.Osman PALA  

447 

DÜNYAYI DÖNÜŞTÜREN GİZLİ KAHRAMANLAR: SOSYAL GİRİŞİMCİLER 

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Mohan BURSALI 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKSEL  

465 

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE 

Araş. Gör. İpek KURT  

466 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: CELAL BAYAR 
ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 
ARAŞTIRMASI 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN 

478 

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE İŞGÜCÜ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ 

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Sarı GERŞİL 

486 

GÖÇMEN GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: 1880’LERDEN 
GÜNÜMÜZE 

499 



vii 

 

Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR 

Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ  

GENEL ÖZ-YETERLİK, YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN GİRİŞİMCİLİK 
POTANSİYELİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Canan Gamze BAL 

Öğr. Gör. İbrahim FIRAT  

508 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TARIMA KATKISI: ÇİĞİLLER TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Bahadır AYCAN  

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN  

Öğr. Gör. Ali Taha İNCE  

528 

TÜRKİYE’NİN 2010-2015 YILLARI ARASINDA DIŞ TİCARETİ RUSYA ÖRNEĞİ 

Öğr.Gör.Uğur BİLGEN  

Öğr.Gör.Bahadır AYCAN  

536 

KOBİ’LERİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARINI KURUMSAL BİR TABANA 
OTURTMA ÇABALARI 

Yrd.Doç.Dr.Hüriyet BİLGE 

542 

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNE ETKİSİ VE BANKACILIK 
SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN KÜRESEL RİSKLER 

Öğr. Gör İlhan ÇİÇEK 

Öğr. Gör Mehmet UZUN  

544 

REEL OPSIYON YAKLAŞIMININ STRATEJIK YATIRIM KARARLARINDA KULLANILMASI 
(THE USAGE OF REAL OPTIONS APPROACH IN STRATEGIC INVESTMENT DECISIONS) 

Lecturer Tekmez KULU 

Assoc. Prof. Mustafa KIRLI, Ph.D. 

555 

BORSA İSTANBUL’DA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNE AİT ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ 

Doç.Dr.Cevdet A. KAYALI 
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL 
Doç.Dr.Ayşe YERELİ 
Öğr.Gör.Dr. Lale DEMİRLİOĞLU 

556 

FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ KISITLI VERİ İLE MÜMKÜN MÜ? LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK: RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 

Yrd.Doç.Dr. İ.Emre KARAA 

558 

TÜRKİYE’DE 2006-2014 YILLARI BÜTÇE DÖNEMLERİNDE KAMU HARCAMALARI ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇ 

586 

KAMUOYUNU AYDINLATMADA MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİNE MUHASEBE MESLEK 
MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARINDA 2003-2016 YILLARI ARASINDA DEĞİŞİM OLUP 
OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Habib AKDOĞAN 

Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ 

587 



viii 

 

TÜRKİYE’DE BİR SAVAŞ EKONOMİSİ UYGULAMASI:  VARLIK VERGİSİ VE SOSYO-
İKTİSADİ SONUÇLARI 

Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR 

589 

İŞLEM MALİYETLERİ TEORİSİNİN VERGİLENDİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI 

Arş. Gör.  Emrah NOYAN  

606 

BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL 
EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAYTAK 

617 

VERGİ HARCAMALARI VE VERGİ EROZYONU İLİŞKİSİ: 1990 SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Arş. Gör İsmail CİĞERCİ 

Arş.Gör. Neslihan KARAKUŞ  

 

SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINDA BİR ALTERNATİF: KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDİZ ORAL 

 

VERGİ BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİNLİĞİ: GELİR İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN 

Araş. Gör. İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI  

 

A STUDY ON QUALITY STANDARDS IN THE CHEMICAL INDUSTRY: 

THE CASE STUDY OF GAZIANTEP 

Doç.Dr. Sadettin PAKSOY 

Dua'a ISMAIL YACOUB ALSAIFI  

 

BARRIERS TO E-COMMERCE IN TURKISH SMEs 

Assist. Prof. Dr. İsmail METİN 

Res. Assist. Hakan ATLI  

 

THE ANALYSING OF THE RELATION AMONG MARKETING SELLING AND 
DISTRIBUTION EXPENDITURES, R&D EXPENDITURES, SELLING AND PROFITABILITY ON 
FINANCIAL SHEETS OF MANUFACTURING SECTOR PUBLISHING BY THE CENTRAL 
BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY. 

Assist. Prof Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 

110 

TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU NET HATA-NOKSAN KALEMİ VE DIŞ TİCARET 
DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ 

Arş. Gör. Ayberk ŞEKER  

Arş. Gör. Halil ŞİMDİ  

112 

DÖVİZ PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN SINANMASI:  

TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLERİ 

Arş. Gör. Halil ŞİMDİ   

Arş. Gör. Ayberk ŞEKER  

113 

BIST-100 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TESPİTİNE 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

114 



ix 

 

Dr. Meral GÜNDÜZ 

ÜRÜN YAŞAM SEYRİ MALİYET ANALİZİ ÜRÜN YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GERŞİL 

Engin MERİÇ  

115 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE YEŞİL BÜTÇE REFORMU 

Prof. Dr. Tülin CANBAY 

117 

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN 

Arş. Gör. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM  

118 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER KAPSAMINDA MALİ ÖZGÜRLÜĞÜN TÜRKİYE VE OECD 
ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN 

119 

KAMU İNOVATİF SATIN ALMA YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE İÇİN BİR TARTIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UTKUSEVEN 

Doç. Dr. Serhat BURMAOĞLU  

120 

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYEDE DÖVİZ KURUNDAN SAPMALAR 

Doç.Dr. Volkan ALPTEKİN 

Arş.Gör.Kubilay Çağrı YILMAZ 

122 

ZAMAN SERILERI ANALIZI VE YAPAY SINIR AĞLARI ILE FINANSAL TAHMIN: TÜRKIYE 
ÖRNEĞI 

Prof. Dr. Sibel SELİM 

Araş. Gör. Taner TAŞ 

123 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ALTERNATİF 
RAPORLAMA UYGULAMALARI 

Arş. Gör. Ayhan YATBAZ 

124 

SOFTWARE SELECTION WITH  WEIGHTED EXPERT JUDGMENTS APPROACHED  BASED 
ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI 

Arş.Gör.Osman PALA 

125 

MALİ NİTELİKTEKİ TEŞVİKLERİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç.Dr.Hakkı ODABAŞ 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ  

127 

İNTERNET EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR TEHDİT: KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM (MALWARE) 
EKONOMİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN 

128 

SAYIŞTAYIN YARGI YETKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN ÇAM 

129 

VERGİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNCİ VE FARKINDALIĞI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 
BİR ARAŞTIRMA 

130 



x 

 

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇİÇEK 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ 

Hatice ŞİMŞEK  

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞİ SEÇME NEDENLERİNİN 
ÖĞRETMENLİK MESLEK TUTUMLARINA ETKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ 

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ 

Öğr. Gör. Dr. Gülenaz  SELÇUK  

132 

SİNGAPUR’UN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI 

Arş. Gör. Papatya DEMİR 

133 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER MOTİVASYONU DÜZEYLERİ ÜZERİNE 
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN  

134 

SOSYOKÜLTÜREL VE ETİK BOYUTUYLA KADIN CİNSELLİĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

135 

EKONOMİDE FAİZİN ÖNEMİ VE PROBLEMLERİ 

Prof. Dr. İbrahim EROL 

Yrd. Doç. Dr. Ece Demiray EROL 

137 

YOKSULLUKLA MÜCADELE NİYETLİ BANKACILIK FAALİYETİ: MİKRO KREDİ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI 

138 

TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARI VE GENÇ İŞŞİZLİĞİ SORUNU 

Doç. Dr. Melih ÖZÇALIK 

Yrd. Doç. Dr. Ece EROL  

139 

ABD-IRAK SAVAŞI’NIN TÜRKİYE EKONOMİ-POLİTİĞİ 

Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ 

140 

SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARINDA SİMÜLASYON METODU İLE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ: BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ ARAYÜZÜ 

Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER 

Prof.Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ 

Yağmur USTA  

142 

MALİYET HACİM KÂR ANALİZİ VE BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 
ENTEGRASYONU İLE MAMUL OPTİMİZASYONU 

Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN 

143 

HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR 
FONKSİYONEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI 

Dr. Murat GÜNDÜZ 

144 

ŞEREF HANIM’IN ŞİİRLERİNDE DİN ve TASAVVUF 

Yrd. Doç Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ 

146 



xi 

 

AZERBAYCAN YAZARI MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN “ERMENİ ADINDAKİ HARFLER” ADLI 
ROMANI ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ 

147 

MEDENİYETİN BAŞLANGICINDA YAŞAM STRATEJİSİ OLARAK ŞEHİRLEŞME 
OLGUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 

Yrd.Doç.Dr. Ercüment YILDIRIM 

148 

SÜRDÜREBİLİRLİK MUHASEBESİ VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMASI 

Prof. Dr. Semra ÖNCÜ 

Doç. Dr. Nilgün KAYALI 

Dr. Lale DEMİRLİOĞLU  

150 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ ALGI VE 
BEKLENTİLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: CİNSİYET VE BÖLÜMÜN ROLÜ 

Yrd. Doç. Dr. Cuma ERCAN 

151 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BİLGİ 
SİSTEMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE UŞAK MUHASEBE 
MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ 

Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ 

Öğr. Gör. Murat AYDIN  

152 

ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ MUHASEBESİ  

Doç. Dr. Mustafa KIRLI 

Öğr. Gör. Tekmez KULU  

153 

GENETİK VE ETİK: YENİ VERSİYON İNSAN 

Prof.Dr. Sırrı ÇAM 

155 

SOSYAL AĞ KULLANIMININ BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ 

Psik.Dan.Asena YILMAZ  

Doç.Dr. Mehmet BİLGİN 

156 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KADINLARDA ÜREME VE CİNSEL SAĞLIĞA 
ETKİLERİ 

Yrd.Doç.Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

157 

KAMU TASARRUF/YATIRIM ARACI OLARAK ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ ve Mustafa Alpin GÜLŞEN 

159 

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDAN BEKLEDİĞİ 
HİZMETİN KALİTESİ  

Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ  

Doç. Dr. Habib AKDOĞAN 

160 

VERGİ ETİĞİ VE KÜLTÜRÜNDE TEŞVİKLER 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI 

Yrd. Doç. Dr. Osman SİRKECİ  

161 



xii 

 

TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR 
VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN 

Arş. Gör. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM  

162 

RUSYA KRİZİNİN TURİZM VE YAPIM SEKTÖRLERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR 
ÇALIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ 

164 

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN KURUMSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI (GRI) 

Dr. Pınar ÇELİK 

165 

THE LINK BETWEEN THE ECONOMIC IMPACT OF NATURAL DISASTERS AND 
REINSURERS’ PROFITABILITY 

Associate Professor Florina Oana VIRLANUTA 

Associate Professor Daniela Ludmila MANEA  

167 

ON THE INEVITABLE ROUTE OF QUALIFIED TALENT CULTIVATION 

Prof.Dr. Wengui ZHOU 

Jia LIU  

168 

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI’NIN AR-GE FAALİYETLERİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof, Dr. Mustafa MIYNAT 

Araş. Gör. Dr. Pelin MASTAR ÖZCAN  

170 

OSMANLI’DA VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ 

Yrd. Doç Dr. Muhammed Kemal BOSTAN 

171 

KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE MALİYE POLİTİKALARINA YANSIMASI: TÜRKİYE DENEYİMİ 

Doç. Dr. Gül KAYALIDERE 

172 

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KAMU İŞLETMECİLİĞİ TARTIŞMALARI  

Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR 

173 

FİNANSAL GELİŞME VE VERGİ GELİRLERİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Doç.Dr. Yılmaz BAYAR 

Yrd.Doç.Dr.Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ 

174 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN POLİTİKA FAİZİ KARARLARININ MAKRO EKONOMİK 
DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VEKTÖR OTOREGRESYON ANALİZİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 

Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN  

176 

GÖÇÜN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR 
PANEL VERİ ANALİZİ 

Yrd.Doç.Dr.Coşkun ÇILBANT 

Arş.Grv. Can KARABIYIK  

177 

  



xiii 

 

HESAPLANMIŞ MADDİ OLMAYAN DEĞER YÖNTEMİ İLE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN 
HESAPLANMASI VE BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA 

Yrd. Doç. Dr. Tayfun Deniz KUĞU 

178 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU 
ÖĞRENCİLERİN MANİSA VE ÜNİVERSİTE’YE EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL 
UYUMLARI  

Arş.Gör.Dr. Selim DURAMAZ 

Arş.Gör.Dr.A.Ozan ONAĞ 

Arş.Gör.Dr. Serkan ÇINAR  

179 

AVRUPA BİRLİĞİNDE DÖNEMLER İTİBARİYLE MALİ PERSPEKTİF/ ÇOK YILLI MALİ 
ÇERÇEVE(LER) 

Doç.Dr. Hakan AY 

180 

 

CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE FIRMS IN TURKEY           181 
 
Assoc. Prof. Rabia AKTAŞ 
Assoc. Prof. U. A. Koray KAYALIDERE 
Assoc. Prof. Mahmut KARĞIN 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OTURUM 

 Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA (Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi)  

Methods Of Decısıon-Makıng As An Important Management Tool  

Dr Kanayim KYDYRALIEVA (American 
University of Central Asia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

METHODS OF DECISION-MAKING AS AN IMPORTANT MANAGEMENT 
TOOL 

Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA1 
Ph.D. Kanayim KYDYRALIEVA2 

 
ABSTRACT 

Real-life situations that develop in the contemporary socio-political and economic life of our 
society can be described as rather complex. Modern leaders must possess knowledge, skills and abilities 
that allow them not only to adequately respond to changes in management situations, but also to 
anticipate them. In this process the development and implementation of sound management decisions 
plays the most important role. 

Lead authors in this field frequently mention the idea that an effective manager is not the one, 
who makes the best decisions, it is the one, who knows how to form at least some (of course, realistic) 
options, i.e. is able to simulate the situation. Developing skills to simulate a real situation in order to 
optimize its management is a difficult, but urgent problem. One of the best methods to develop skills for 
simulating models of specific real-life situations is the use of case studies in teaching. 

In this paper we present two problems, which can be regarded as a fairly easy for managers to 
understand in terms of mathematical theory. These case studies are based on applications of the theory 
of linear differential equations. 
 

Keywords: Management Solutions, Case Study, Management, Difference Equations. 
 

JEL Codes: A2, C2, C6 
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BIOECONOMY: PREMISE FOR THE DEVELOPMENT OF SME’S IN 
ROMANIA 

Associated Professor PhD. Valentina-Ofelia ROBESCU3 
Assistant Professor PhD. Dorin IANCU4 

Lecturer Alina Georgiana IANCU5 

 
ABSTRACT 

The European Commission, in 2012, launched the strategy for Innovating for sustainable growth: a 
bioeconomy for Europe. The bioeconomy concept has at the base two premises: fist, current biomass is 
being underexploited, as many waste streams are not used in an optimal way; second, the biomass 
potential can be upgraded by increasing current yield, increasing productive land, introducing new or 
improved species, new technologies. Some scenarios show that in the near future competition will 
increase regarding the use of land, water and biological resources as the effects of climate change, 
population growth, migration, economic and policy trends. For Romania's economy this new approach 
of economy (bioeconomy) can be a path to economy development. This paper provides an overview of 
the bioeconomy in Europe, examining it from a policy framework and concept perspective and we try to 
identify how the bio-economy can contribute to sustainable development of SMEs in Romania.  

 
Key words: Bioeconomy, SMEs, Development, Romania 
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IMPROVING HUMAN RESOURCE SKILLS IN HYBRID IMAGING AT 
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, AN EDUCATIONAL STRATEGY 

SUPPORTING THE NATIONAL MISSION’S IMPROVING OUTCOME ON 
CANCER-CARE 

Prof.Dr.Abdul Jalil NORDİN 6  

 
ABSTRACT 

Malaysia envisioned to be a develop nation by the year 2020. Healthy well being of the people is 
one of the prioritized agenda in the country’s plan, an approach to develop the nation through a 5 year 
plan including health care. Over the years, the country is challenged with multiple health issues. Being 
multi-ethnic in population with cultural diversity across the society has somewhat significantly 
contributing towards the rising trend of cardiovascular diseases. The epidemiological transition has also 
brought age related disorders and cancers into the spotlight as the most common cause of death in 
Government Hospitals (GH). Cancer especially is projected to cause significant 13.2 million death in the 
world by 2030 as reported by The International Association Research in Cancer (IARC), Globocan which 
may jeopardize the government’s concerted effort to improve the health quality index. As our 
understanding on cancer development improved, the clinical cancer work out evolved with new 
molecular imaging technology introduced in health care systems for the purpose of effective and efficient 
diagnostic tool. Integrated hybrid imaging device , Positron Emission Tomography Computed 
Tomography (PETCT) was first installed in Malaysia in 2004 to improved the accuracy on patient 
selection for appropriate treatment to strategized the best outcome since both diagnostic PET and 
diagnostic CT can be obtained in a single seating. Inevitably, the technology evolution raised the cost of 
health care as it creates supply but at the same time the move expands the range of possibilities as it 
creates the need for human resource skill development and research exploration to a different level. The 
resulting grey area of resource gap in knowledge and professional skills between the two important 
ministries in Health and Higher Education has prompted the Medical Faculty of UPM to take the leading 
role in developing educational programs related to advanced PETCT imaging which aims to produce 
sufficient quality human resources geared towards the needs of the nation. To support successful 
implementation of the objectives, a modified Mc Kinsey’s 7S framework was utilized as strategic tool. 
The project improved the clinical skills of the human resource using the PETCT device through 
credentialed and accredited training programs with introduction of 3 new programs in the country with 
overall incremental value on social and societal impact. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU İŞLETMELERİN YÖNETİM 
ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Afet Ayçe BAŞALP7 

ÖZET 

Günümüzde dünya ticaretinin önemli bir kısmı çok uluslu ve küresel işletmeler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Büyük firmalar, hızlı teknolojik değişimler ve azalan ticaret engelleri gibi çok 
sayıda faktörün etkisiyle gittikçe daha fazla küreselleşen ve aynı zamanda rekabetin arttığı pazarlarda 
mücadele etmektedir.  Söz konusu pazarlardaki değişime ayak uydurabilmek için gelişmekte olan 
ülkelerin hızla rekabete yetişmeleri için çok uluslu işletmelerin global stratejiden belirli ölçülerde 
yararlanmaları gerekmektedir.  1970’li yıllardan itibaren her geçen gün daha fazla ön plana çıkan 
küreselleşme süreciyle ilgili temel gelişmeler özetlenecek olursa; uluslararası ticaretin ve rekabetin hızlı 
artışı, uluslararası ticaretin önündeki engellerin azalması, teknolojik gelişmeler sonucu ürün, bilgi ve 
insanların hızlı ve kolay dolaşımı, üretim süreçlerinde uzmanlaşma, firma büyümeleri, tüketici 
ihtiyaçlarının benzeşmesi ve artması ile şirket işbirliklerinin hızlı artışı sayılabilir.  

Değişen yeni dünya düzeninde işletmelerin kendi başlarına hareket etmesi daha zor hale 
gelmektedir ve bu nedenle işletmelerin küreselleşmeye entegre olması gerekmektedir. Yerel firmaların 
küreselleşmeye ayak uydurmaları yönetim boyutunda önem kazanmıştır. Küreselleşme sürecinin 
hızlanmasıyla, işletmelerin faaliyet alanları, rekabet şekilleri, sürdürülebilir rekabet açısından tercih 
etmeleri gereken yönetim anlayışları ve örgüt yapılarına ilişkin bir analiz gerçekleştirilecektir. 
Çalışmanın analiz kısmında sekiz uluslararası firma yetkilisi ile görüşme yapılacaktır ve anket sonuçları 
nitel vaka çalışması yöntemi ile değerlendirilecektir. Temel ve yorumlayıcı analiz ile sekiz anket 
değerlendirilecektir. Bu çalışma diğer yapılacak olan çalışmalar için temel oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çok Uluslu işletmeler, Örgütsel yapı. 

Jel Kodu: M1 

AN ANALYTICAL ASSESSMENT UPON MANAGEMENT INSIGHT OF 
MULTINATIONAL COMPANIES IN GLOBALIZATION PROCESS 

ABSTRACT 

Nowadays the large part of international trade is fulfilled by multinational and global companies. Big 
companies deal with markets which are more competitive thanks to factors such as technological developments 
and decreasing trade barriers. Many multinational firms take advantage of global strategies in order that adapt to 
changing market conditions and competitive environment among rising companies of emerging countries. 

To sum up certain fundamental developments of globalization which is being gradually popular since 
1970s are  increasing global trade and competition, decreasing trade barriers, ease of  information-product-people 
range thanks to technology, increasing know-how at production process, likeness of consumer needs, growing 
cooperation among companies. 

In terms of companies it is being harder to survive on their own. Therefore companies must be integrated 
to global environment. Local companies should decide management strategies that gains importance progressively 
in order to adapt global environment. Business lines, type of rivalry, organization structures and management 
mentalities has been changing throughout accelerating globalization. In this study, it is going to be analyzed which 
management mentality and organizational structure should be chosen by companies. At analyze section of this 
study 8 company executives is going to be interviewed. The survey findings are going to be evaluated by 
qualitative method. Basic interpretive analysis method will be used for survey analysis. This paper will generate 
ideas for forthcoming articles. 
 Key Words: Global extent, Multinational companies, Organisational Structure. 
 Jel Code: M1 
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ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İLE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİSİ İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Canan Gamze BAL8 
Öğr. Gör. İbrahim FIRAT9 
Mahsum TUMURBAĞA10 

ÖZET 
Günümüzde iletişim, gerek çalışanların gerekse örgütlerin küreselleşen rekabet ortamında farkını 

ortaya koyabilecekleri bir temel yetenek haline gelmiştir. Buna bağlı olarak iletişim kavramı günümüz 
örgütlerinde en çok kullanılan kavramların başında gelmektedir. İletişim, organizasyonlarda hem 
işverenlerin hem de iş görenlerin doğru ve etkin kararlar almalarına yardımcı olan en önemli 
unsurlardan biridir. Organizasyonlarda etkin bir iletişim ağının varlığı, çalışanların herhangi bir çatışma 
ortamına girmeden rahat, hızlı ve rasyonel bir şekilde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Bu durum 
örgüt yapısının işleyişinin etkili bir örgütsel iletişimle mümkün olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 
değerinin anlaşılmasıyla günümüzde de her örgütte iletişim önemli bir konuma gelmeye başlamıştır. Bu 
önemden hareketle çalışmanın ana temasını sosyal bir örgüt olan üniversitelerin öğrencilerle olan 
iletişimi oluşturmaktadır. 

Söz konusu araştırmanın amacı, üniversite yönetiminin kullandığı iletişim kanallarını tespit edip, 
kullanılan iletişim kanallarının öğrencilerle olan etkileşim düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 
çalışma kapsamında evren olarak Akdeniz Bölgesinde seçilen bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 400 öğrencisine ulaşılmıştır.  Çalışmada SPSS 22 istatistik programı kullanılarak T testi, Anova 
Testi, Faktör analizi ve gerekli görülen diğer analizler yapılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada örgütsel 
iletişim ile ilgili önermeler ve demografik faktörlere ilişkin unsurlar ilişkilendirilerek ilgili analizler 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalara ek olarak söz konusu bu çalışmanın kapsayıcı bir nitelik taşıması 
amaçlanmış olup katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Örgütsel İletişim ve Yönetim. 
JEL Kodları: M-Z. 
 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: A STUDY ON COMMUNICATION OF 
UNIVERSITY MANAGEMENT AND UNIVERSITY STUDENTS 

ABSTRACT 
Today’s communication became a core competence that both employees and organizations present 

difference in global competition environment; therefore, the concept of communication is the most used concept in 
today’s organizations. Communication is one of the key factors assists to make exact and effective decision. 
Presence of effective communication networks in organizations provide opportunity to work easily, fast and 
rationally without causing any conflict amongst employees. This situation manifests possibility of functioning of 
organizational structure via effective organizational communication. As a result, after it’s value discovered in all 
organizations, communication starts to be an important position nowadays. Because of this importance, 
communication of universities that are social organizations form main theme of the study. 

The aim of study in question is to manifest level of interaction between students and communication 
channels used by the university administration. For this reason, the study conducted with 400 samples in a 
university in Mediterranean Region for the study population of all of the universities in Turkey. T test, Anova test, 
Factor analysis and needed other analysis are used in this study by SPSS statistic program. Besides, in this study, 
hypothesis and demographic factors concerned with organizational communication are correlated and analysis 
conducted. In addition to examined studies, an inculisive qualification is aimed for following studies and it will 
contribute to them. 

Key Words: Communication, Organizational Communication, Organizational Communication and 
Management. 

JEL Codes: M-Z 
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BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL BAŞARIM DİNAMİKLERİ: LİDERLİK 
VE KÜLTÜR ODAKLI STRATEJİLER 

Yrd. Doç. Dr. Bahar YALÇIN11 

ÖZET 

Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm rüzgarları,  örgütleri de 
yakından ilgilendirmekte ve çağa uyum sağlayacak stratejileri hayata geçirmeleri yönünde etkileyici bir güç 
oluşturmaktadır. Günümüzde gelecek için yatırım yapmanın önemi giderek artmakta ve bu süreçte örgütlerin 
rekabette üstünlük açısından farklı ve özgün uygulamaları gerçekleştirebilme yetenekleri önem kazanmaktadır. Bu 
farklılaşma ve geleceği yaratma sürecinde lider ve uyguladığı stratejilerin, örgütsel başarım üzerindeki rolü son 
derece değerlidir. Örgüt kültürü ise tüm örgütsel süreçler kapsamında kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle liderin 
geleceğe dönük vizyonu, bilgiyi yönetme kapasitesi, insan kaynaklarına verilen değer doğrultusunda yaratılan 
sinerji ve kültür odaklı değişim stratejileri,  örgütsel başarımın temel dinamikleri olarak bilgi toplumu örgütlerine 
yön vermektedir.    

Günümüz örgütlerinin değişim ve dönüşüm süreçlerinde örgüte ilişkin yeni misyonlar oluşturulması, 
çalışanların örgütsel süreçlere katılımı, yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde gerçekleştireceği uygulamalar ile 
lider, örgüt ikliminin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda, insan kaynaklarının, örgütsel başarım 
sürecindeki etkisi, tartışma götürmez bir gerçek olarak kabul görmektedir. Ancak bilgi toplumunda liderlerin sahip 
oldukları bilgi gücü ve bilgiyi yönetebilme kapasiteleri de son derece değerlidir. Çalışmamızda bu bakış 
açılarından yola çıkılarak liderlik kavramı, insan değerine dönük yönetsel uygulamalar ve bilgi yönetimi 
kapsamında; kültür odaklı stratejiler ise, öğrenme, paylaşılan değerler, yenilik ve yaratıcılık boyutlarında ele 
alınarak kavramsal düzeyde analiz edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Örgüt Kültürü, Örgütsel Başarım, Bilgi Toplumu. 

JEL Kodu: M1, L2. 

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE DYNAMICS IN THE INFORMATION 
SOCIETY: LEADERSHIP AND CULTURE-FOCUSED STRATEGIES 

ABSTRACT 

The winds of change and transformation, which experienced in all areas during the transition to 
information society, are of particular concern to organizations and constitute an effective power for them to 
actualize strategies that are appropriate for the times. Nowadays, the importance of investing for the future is 
gradually increasing, and thus the abilities of organizations to carry out different and original practices in terms of 
superiority in competition become important. In this process of differentiating and creating the future, the role of 
leaders and their strategies in organizational performance is extremely valuable. Organizational culture has a 
critical importance in the context of all organizational processes. Therefore, as the fundamental dynamics of 
organizational success, a leader's forward-looking vision, ability to manage information, synergy created in 
accordance with the value given to human resources and culture-focused change strategies as fundamental 
dynamics of organizational success is to provide direction for information society’s organizations. 

In the change and transformation process in today's organizations, leaders create the main source of 
organizational climate by carrying out practices regarding the determination of new missions related to the 
organization, the participation of employees in organizational processes and the development of their skills. The 
effect of human resources on the process of organizational performance in an information society is regarded as an 
unquestionable fact. However, the power of the knowledge the leaders have and their ability to manage 
information are also extremely valuable in an information society. Based on these perspectives, the aim of this 
study is to analyze the concept of leadership within the concept of human value-oriented administrative practices 
and information management, and the culture-focused strategies by addressing learning, shared values, innovation 
and creativity at the conceptual level. 

Keywords: Leadership, Organizational Culture, Organizational Performance, Information Society. 

Jel Codes: M1, L2. 
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YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME SÜRECİNDE BİLİŞİM 
SİSTEMLERİNİN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Gürkan HAŞİT12 

Sınıf Öğretmeni Burak HAÇAT13 

 
 

ÖZET 
Yöneticiler karşılarına çıkan herhangi bir problemi çözmek veya belirsizlik durumunda doğru 

kararlar alabilmek için var olan alternatiflerden birini seçerek karar vermek zorundadırlar. Yöneticilerin 
aldıkları bu kararlardan hem kurumları hem de çalışanları etkilenmektedir. Yöneticilerin doğru karar 
almasında sahip olmaları gereken bilgi düzeyi büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz küresel 
rekabet ortamında bilgi önemli bir güç haline gelmiştir. Kurumların gelişen teknolojiyle birlikte doğru 
bilgiye ulaşmak ve onu örgüt içinde etkili bir şekilde kullanmak için kendilerine uygun bilişim 
sistemlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bilecik İli Merkez 
okulları/kurumlarında görev yapan yöneticilerin bilişim sistemlerine bakış açılarını ve onları kullanma 
düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 85 yöneticiyi kapsayan bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar 
açıklanmıştır. Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu karşılaştıkları sorunlarda ve karar almada bilişim 
sistemlerinden büyük ölçüde yararlanmakta ve örgütleri açısından bilişim sistemlerini örgütsel başarıyı 
yakalamada önemli bir güç olarak algılamaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Yönetici, Karar Verme, Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri 
JEL Sınıflandırması: M0, M1, I2 
 
 
 

EXECUTIVE DECISION-MAKING PROCESS FOR DETERMINING THE 
ROLE OF INFORMATION SYSTEMS AN APPLICATION 

 
ABSTRACT 

The case against the managers solve any problems or uncertainties must decide by choosing one 
of the options that exist to get the right decisions. And decisions taken by the managers of these 
institutions as well as employees are affected. Managers need to have knowledge of the right decisions is 
crucial. Information on the global competitive environment we live in has become an important force. To 
get the correct information with evolving technology and the institutions are required to create their own 
information systems suitable for use in an effective way within her organization. The aim of this study 
Bilecik Central schools / institutions from the perspective of the duties of the directors of information 
systems and use them to determine the levels. For this purpose, a survey was made including 85 
managers and the results are explained. Leaders of the vast majority of problems encountered to benefit 
greatly from the information systems and decision-making in terms of information systems and 
organizations is perceived as an important force in achieving organizational success. 

 
JEL Codes: M0, M1, I2 
Key Words: Manager, Decision Making, Information Systems, Management Information Systems. 
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gurkan.hasit@bilecik.edu.tr 
13 MEB Bilecik Merkez Cumhuriyet İlkokulu 
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TURİZM PROJELERİNİN FİNANSMANINDA KALKINMA AJANSLARININ 
ROLÜ: GÖRELE ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. İpek Cebeci14 
Haluk Cebeci15 

ÖZET 
Küresel rekabet ortamında, ülkelerin gündeminde ilk sırada yaralan konuların başında, 

ekonomik büyüme ve kalkınma gelmektedir. Ülkeler sahip oldukları kıt kaynakları en etkin şekilde 
kullandıkları takdirde, büyüme ve kalkınmayı sağlayabilirler.  Bir merkez etrafında toplanan iktisadi ve 
sosyal faaliyetler, bölgeler arası gelişme farklılıklarına yol açar ve bu durum kalkınmanın ekonomik ve 
sosyal maliyetlerini yükselterek ülkenin gelişim olanaklarını sınırlandırır. Kalkınma ajansları, bölgeler 
arasındaki gelişme farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla birçok sektöre yönelik oluşturulan, 
farklı yatırım projelerine finansman olanağı sunarlar. Özellikle son yıllarda kalkınma ajanslarının turizm 
yatırım projelerini destekleyerek gerek illerin gerekse ilçelerin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik 
önemli katkılar sağladığı görülmektedir.  Ülkemizde farklı turizm çeşitleri; yaz turizmi, kış turizmi, 
inanç turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, dağcılık turizmi, yayla turizmi, av turizmi, golf turizmi, 
kongre turizmi, şenlik turizmi vb. mevcuttur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Giresun ili için de turizm 
çeşitleri açısından önemli bir potansiyelin olduğu söylenebilir. Ancak bu potansiyelinin açığa çıkarılması 
için turizm yatırım projelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle girişimcilerin ve/veya bölgesel 
yönetimlerin, bölgenin tanıtımına ve kalkınmasına olanak sağlayacak turizm projelerinin kaynak temini 
aşamasında sıkıntıya düşmemeleri için devlet teşviki büyük bir rol üstlenir. Bu noktada turizm yatırım 
projelerinin finansmanında kalkınma ajansları önemli bir kuruluş olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmanın 
amacı,  kalkınma ajanslarının amaçları doğrultusunda finansal destek verdikleri turizm projelerini ele 
almak, özellikle Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından finanse edilen projelere 
odaklanmak ve Giresun ili Görele ilçesindeki Kemençe Kültür Parkı Projesi örneğini detaylı bir şekilde 
bu kapsamda incelemektir.  

Anahtar Kelimler: Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz, Giresun, Görele Projesi 
JEL Kodu: Z30, Z32 

DEVELOPMENT AGENCIES’ ROLE IN FINANCING TOURISM PROJECTS: AN EXAMPLE OF 
GÖRELE 

 
ABSTRACT 

Economic growth and development became a head subjects for many countries, in the global 
competition period. Countries can reach their targets by using their limited resources effectively. 
Development agencies aiming to speed up the regional activities and regional investments, and also they 
try to eliminate the regional differences by financing different sectoral projects. In recent years, 
development agencies have been supporting the tourism projects mostly and by this way they provide 
important contribution to regional development. Tourism potentials of regional areas can be revealed. In 
our country we can see many type of tourism such as summer tourism, winter tourism, religion tourism, 
health tourism, culture tourism, mountaineering tourism, nature tourism, hunting tourism, golf tourism, 
congress tourism, festival tourism and many others. Giresun city which locates in the Eastern Black Sea, 
has also an important potential in tourism area.  To reveal its tourism potention, the city's and its towns' 
tourism investments  must be supported  by the  government. The aim of the study is to investigate the 
project of Görele (Kemençe Kültür Parkı), which was financed by Eastern Black Sea Development 
Agency (DOKA) and to discuss the agency's supports for tourism investments. 

Key Words: Development Agencies, Eastern Black Sea Development Agency, Giresun, Görele 
Project  

JEL Codes: Z30, Z32 
 

                                                      
14Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Güre Giresun, ipek.cebeci@giresun.edu.tr 
15Kemençe Kültür Parkı Proje Koordinatörü, Görele/Giresun, halukcebeci@hotmail.com 
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PERSONEL GÜÇLENDİRME VE MOTİVASYONUN İŞE ANGAJE OLMAYA 
ETKİSİ 

 
Öğr.Abdullah ÇEVİK16 

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı personel güçlendirme, işe angaje olma ve motivasyon arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde 
bulunan ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada 28 okulda çalışan 374 öğretmene 
anket uygulanmış ve bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Verilerin toplanmasında personel güçlendirme, motivasyon ve işe angaje olma ölçekleri 
kullanılmıştır. İşe angaje olma ölçeği Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından geliştirilen Köse (2015)’nin 
Türkçe’ye uyarladığı 17 madde ile “işe bakış ve işe devam” olmak üzere 2 boyuttan oluşmaktadır. 
Personel güçlendirme ölçeği Lee ve Nie (2013) tarafından geliştirilen ve araştırmacıların Türkçeye 
uyarladığı 21 madde ile “yetki dağılımı, düşünsel uyarım sağlama, teşekkür ve onay, vizyon belirleme, 
işbirlikçi ilişkileri destekleme, bireyselleştirilmiş ilgi ve destek ile örnek teşkil etme” olmak üzere 7 
boyuttan oluşmaktadır. Motivasyon ölçeği Gagne ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen ve 
araştırmacıların Türkçeye uyarladığı 12 madde ile “içsel motivasyon, özdeşleşmiş düzenleme, içe 
yansıtılmış düzenleme ve dışsal düzenleme” olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. 

 Verilerin analizinde SPSS 23.0 programı kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak için “pearson korealasyon katsayısı” analizi yapılmıştır. Yine değişkenler arasında personel 
güçlendirme ve motivasyonun işe angaje olmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymak için “linear 
regresyon analizi” yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, işe angaje olmanın, personel güçlendirme 
ve motivasyon ile ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve bağımsız değişkenler olan personel 
güçlendirme ile motivasyonun işe angaje olma değişkenini %48 oranında yordadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu sonuçlardan hareketle, motivasyonu yüksek olan öğretmenlerin işe adanmışlık düzeylerinin 
de yüksek olduğu diğer bir ifadeyle güçlendirici liderlik davranışları sergileyen yöneticilerin 
kurumunda çalışan öğretmenlerin daha fazla işe angaje oldukları görülmektedir. Bu çalışmadan yola 
çıkılarak, okul yöneticilerinin öğretmenlerin işe adanmışlık ve motivasyon düzeylerini yükseltmeleri için 
personel güçlendirme uygulamalarını kurumlarında uygulamaları önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, İşe Angaje Olma, Motivasyon, İşe Adanmışlık. 
 
Jel Kodları: I2, I21, I23, I215 
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MÜSTAKİL SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE 
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE 

TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
(KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ) 

 
Yrd. Doç. Dr. Akif KÖSE17 

 
ÖZET 

İş doyumu, çalışanın işini değerlendirmesi sonucunda duyduğu haz olarak tanımlanmaktadır. 
Tükenmişlik ise en genel ifadeyle iş görenlerde görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük 
kişisel başarı hissidir. Bu araştırmada müstakil sınıflarda ve birleştirilmiş sınıflarda çalışan 
öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  Araştırma 
nicel bir çalışma olup değişkenler arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma evrenini 
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerindeki ilkokullar oluşturmaktadır. 
Araştırma evreninde 2162 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerden 81’i birleştirilmiş sınıf 
öğretmeni diğerleri müstakil sınıf öğretmenleridir. Araştırma evreni içerisinden 340 sınıf öğretmeninin 
araştırma örneklemi için yeterli olduğu görülmüş ve örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada İnce (2014) 
tarafından Türkçe uyarlamaları yapılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Eğitimci Formu ve Minnesota İş 
Doyum Ölçeği-Kısa Formu kullanılmış, veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmeye çalışılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Tükenmişlik, Birleştirilmiş Sınıf, Müstakil Sınıf. 
  

Jel Kodu: M12. 
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STRATEJİK İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ VE VALİLER 
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK18 

ÖZET 
Yönetmeyi bir amaç için insanları bir araya getirip sevk ve idare süreci olarak kamu yönetimini 

de kurumların idaresi olarak ele alabiliriz. Stratejik yönetim, çevresel faktörlerin de değerlendirilerek 
örgütün amaç ve hedeflerine ulaşması için yapılan yol haritası, bir örgütün amaçlarına ulaşmak için 
izleyeceği yol ve yöntemlerdir ve Stratejik Planlamanın uygulanmasıdır. Stratejik planlama bir örgütün 
günlük faaliyetlerine yön ve anlam sağlayan bir araçtır. Örgütün değerlerini, mevcut durumunu ve 
çevresini değerlendirip bu faktörleri örgütün arzulanan gelecek durumu ile ilişkilendirir.  

Stratejik yönetiminde hedef; organizasyonun misyon ve vizyonuna sürekli bir bağlılık 
oluşturmak, misyon ve vizyonu destekleyen ve tanımlayan bir anlayışı devam ettirmektir, ayrıca 
eylemler ve karar süreçleri açısından örgütün stratejik işlevine dair açık bir odaklanma oluşturmaktır. 

Kamusal veya özel tüm diğer örgütlerin varlıkları ve devamları iç güvenlik örgütlerinin varlık ve 
başarısına bağlıdır, çünkü iç güvenlik örgütlerinin yönetimi diğer tüm kurumların çevresel faktörlerini 
etkilemektedir. Bu nedenle her örgüt ile iç güvenlik yönetimi birbirleriyle ilişkilidir. Son dönem kamu 
yönetimi yaklaşımları stratejik güvenlik yönetiminin önem kazandığını göstermektedir. Stratejik 
Yönetimin başlatıcısı olan, Stratejik Planların yapım ve uygulanma aşamasında illerde her bakanlığın tek 
tek temsilcisi olan valiler anahtar rol oynamaktadırlar. Valilerin İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere 
mevzuattan ve fiili durumdan kaynaklanan mevcut etkin konumları gereği illerde Stratejik İç Güvenlik 
yönetiminin uygulanması için son derece vaz geçilmez pozisyonları bulunmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Stratejik İç Güvenlik Yönetimi, Güvenlik Yönetimi ve 
Valiler 

JEL Kodu: M, K. 

STRATEGIC MANAGEMENT AND INTERNAL SECURITY AND GOVERNORS 

ABSTRACT 
Managing can be handled as brought the people together for management and administration 

process for a known purpose and public administration can be handled as administration of public 
institutions.  Strategic management, The road map for achieving the organization's goals and objectives, 
evaluating the environmental factors; ways and methods of an organization are followed to achieve the 
objectives; and it is the implementation of the Strategic Planning. Strategic planning is a tool that 
provides direction and meaning to an organization's daily operations. İt relate these factors together with 
the desired future condition of organization by evaluating the values, the current situation and the 
enviroment of organization.  

Strategic management objectives; to create a continuous commitment to the organization's 
mission and vision, to maintain a sense of support and define the mission and vision and to create a clear 
focus on the strategic function of the organization In terms of action and decision-making processes. 

 The presence and  attendance of any other public or private organizations depends on the 
existence and success of internal security Organization, because management of internal security 
organizations affacts the environmental factors of all the other institutions. Therefore, internal security 
management are interrelated with each organization. Recently, public management approachs show that 
strategic security management come into prominence. The governors who are only one representative of 
each ministry in provinces and the initiator of the strategic management, play key roles at provience at 
construction and implementation phase of strategic plans. Because of their current active locations by 
legislation and the actual situation, Governors have extremely impassable position for the 
implementation of the Strategic Homeland Security management at proviences.  

Key Words: Strategic Management, Strategic Homeland Security Management, Security 
Management and Governors. 

JEL Codes: M, K. 

                                                      
18 Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 
cozturk@beu.edu.tr/cemalozturk1974@hotmail.com 
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RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKALARININ NEDENLERİ 

Doç. Dr. Halil ERDEMİR19 
Elif Sümeyra ERDEMİR20 

Prof.Dr.Hatice ERDEMİR21 

ÖZET 

Suriye coğrafyasının sosyo-kültürel, ekonomik ve askerî özellikleri Uluslararası Güçlerin bölgeye 
yönelik politikalarını etkilemektedir. Politikalar çatışmalara ya da birlikteliklere göre mütemadiyen 
değiştirilebilmektedir. Politikalar, Suriye ve bölgeyle ilgili uluslararası toplantılarda, diplomatik 
oyunlarda, çarpışan askerî/terör örgütlerin faaliyetlerinde, propagandalarda görülmektedir. 
Makyavelist politikalar bölge halkının içtimaî, iktisadî ve insanî olumsuzluklar yaşamasına neden 
olmaktadır.  

Kuzey Afrika’da başlatılan “Arapların kanla imtihanı” olan “demokratikleştirme” girişimleri 
ilgili Arap ülkelerini ve çevreyi derinden etkilemiştir. Suriye’deki demokratikleşme neticesinde 
örtüşen/çatışan “çıkar savaşları” sebebiyle milyonlarca insan çaresizlik içinde insanî dramlar 
yaşamaktadırlar. Suriye ve komşu ülkelerde etkili olan politikalar büyük oyuncuların menfaatleriyle 
ilintilidir. 

Bu çalışma, Suriye ve bölgeyi ilgilendiren özellikle Rus politikalarını inceleyerek, politik 
oyunların yaşanan insanî trajedilere, bölgedeki zoraki göçe nasıl etki ettiğini ve göç hareketlerinin 
sonuçlarını, Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde incelemektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Suriye, Göç, Uluslararası Politika, Enerji ve Strateji, Rus-EU ve ABD 
politikaları, strateji, jeopolitik. 

 Jel Kodu: F5. 

REASONS OF RUSSIAN SYRIAN POLICIES 

ABSTRACT 

Geography of Syrian socio-cultural, economic and military specialities is playing the 
fundamentals of creating International Powers’ policies towards the region.  Policies are constantly 
altered depending on cooperative and conflicting interests. Implementation of policies were seen in 
diplomatic manoeuvres, combating military/terror organisations, and propagandas. The Machiavellian 
policies of big powers are the main reason of contributing to the local peoples’ misery and humanitarian 
disasters. 

The mass movement, which was started as “Arabs’ exam with blood” in North Africa alias 
“Democratisation” has deeply effected the Arab States and neighbouring areas. Within the 
democratisation process of Syria, which has dramatic impacts on local peoples’ situation with variety of 
humanitarian tragedies as a result of Russian interests. The policies are related with the influential 
powers’ politics. 

This study will analyse how and to what extend Syria and region’s strategic location plays roles 
in the politics of Russian Federation. How and why Russian policies affects the mass migration and 
tragedies and their consequences under the light of International Relations perspectives.  

 Key Words: Syria, Migration, International Politics, Energy and Strategy, Russian-EU and USA 
Policies, Geostrategy, Jeopolitics. 

 Jel Code: F5. 

 

                                                      
19 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, UBYO, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. 
20 Anadolu Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Öğrencisi. 
21 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Manisa/TURKEY, haticeerdemir@yahoo.com.tr  
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AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK POLİTİKALARI 
BAĞLAMINDA ALMAN DIŞ POLİTİKASINDAKİ OSTPOLİTİK 

SÜREÇLERİNİN DEVAMLILIĞINA DAİR BİR TARIŞMA 

Doç. Dr. Buğra ÖZER22 

Cafer Tayyar Karadağ23 

ABSTRACT 

1969 senesi Almanya dış ve iç politika yapım süreçleri için bir dönüm noktası olmuştur. Willy 
Brandt’ın Şansöliyer seçilmesi ile ilk defa bor sosyal demokrat hükümet iş başına gelmiştir. Buna koşut 
olarak Almanya doğu komşuları ile ‘Ostpolitik’ sürecine başlamış olup yeni Doğu Avrupa politikası 
ilgili hükümetin dış politika yapım ve uygulama süreçlerinde 1949 senesinden beri ilk defa öncelikli 
hale gelmiştir. Yeni Doğu Avrupa politikası Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirme amacını 
gütmüş ve bu kapsamda Demir Perde ülkeleri ile dış politika süreçlerinde yeni bir sayfa açarak, 
Federal Almanya kendini kısıtlayan zincirlerden kurtulmuş ve kendi yerini yeniden uluslararası 
arenada ortaya koymuş ve Doğu Almanya ile ortaya çıkan sorunları halletme yoluna girmiştir. Bu 
bağlamda, çalışma 11 Eylül süreçleri kapsamında Avrupa Ortak Güvenlik politikası yapım 
süreçlerinde Almanya’nın uygulayageldiği Ostpolitik’in izlerini analiz etmeye çalışacaktır. Özellikle 
Ostpolitik’in yeni güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirilecek bilhassa Almanya ve Rusya 
kapsamında güvenlik tartışmaları bakımından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alman Dış Politikası, Güvenlik Politikası. 

Jel Kodları: F5. 

THE LEGACY OF OSTPOLITIK IN GERMAN FOREIGN POLICY IN 

A GENERAL CONTEXT OF EU SECURITY POLICY. 

ÖZET 

The year 1969 marked a turning point in domestic and foreign policy of Germany. With the 
election of Willy Brandt, a social democrat took over executıve power for the first time. In parallel to 
this, a new process was launched with the East: the so called “Ostpolitik”. In line with the ‘Ostpolitik’, 
which was associated with Willy Brandt’s government, the East for the first time became the central 
point since 1949. The ‘Ostpolitik’ could be defined generally as an initiative aimed to improve relations 
with the member states of Eastern Bloc.  

Within the framework of this policy, which has opened a new page in terms of relations with 
the states behind the iron curtain, Federal Republic of Germany had intended to get rid of self-limiting 
chains, consolidate its position in the international arena and aimed to correct the underlying problems 
caused by the existence of the East German state.  

In this context, the main premise of this paper is to determine the main parameters of this 
policy, alongside, to elucidate the matter with a discussion of the Ostpolitik’s legacy within German 
contemporary foreign policy in in a context of security politics within the post-9/11 world coupled 
with the making  and the design of the EU security policies. In particular, specific emphasis shall be 
laid on the lines of historical continuity of Ostpolitik that have come to affect Germany and EU now 
facing challenges of Russian and other related threteats. 

Keywords: German Foreign Policy, Security Policy. 

Jel Codes: F5  
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MUHAFAZAKÂR İDEOLOJİDEKİ FARKLI DÜŞÜNCE GELENEKLERİ 
BAĞLAMINDA ‘MUHAFAZAKÂRLIĞIN DOĞASI’ 

Doç. Dr. Fatih DUMAN24 

ABSTRACT 

Muhafazakârlık Batı tarihinin ürünü olan çatışmaların içinde ortaya çıkmış ve bu tarihsellik 
içinde şekillenmiş modern bir siyasal ideolojidir. Günümüzde gerek Batılı ülkelerde gerekse Türkiye’de 
‘muhafazakâr’ ya da ‘muhafazakârlık’ kavramı, toplumsal ve politik arenanın söylemsel düzeyde temel 
unsurlarından birisini teşkil etmektedir. Hem siyasal öznelerin kimliklerinin inşası düzeyinde hem de 
savunulan ve uygulanan kamusal politikaların meşruiyetlerinin sağlanması düzeyinde muhafazakârlık, 
önemini koruyan ve hatta bazı dönemler politik hegemonyanın temel kurucu ideolojilerinden birisi olan 
bir niteliğe sahiptir. Bu çerçevede bu çalışma, muhafazakârlık üzerine yapılan metodolojik tartışmaları 
paranteze alarak, muhafazakârlığı felsefi, toplumsal ve siyasal düzeyde belirli yargılara, inançlara ya da 
temel argümanlara bağlılık anlamında müstakil bir siyasal ideoloji olarak ele almaktadır. Çalışmada 
öncelikle muhafazakârlığın ‘insan’, ‘toplum’ ve ‘devlete/siyasete’ ilişkin temel felsefi kabulleri ve 
bunlardan hareketle savunulan ve uygulamaya konulan toplumsal/politik argümanları kısaca ele 
alınacaktır. Çalışmanın asli bölümünde ise, muhafazakârlık içerisinde tarihsel süreçte karşımıza çıkan 
farklı düşünce geleneklerine odaklanılacaktır. Bu bağlamda otoriter muhafazakârlık, Kıta Avrupası 
muhafazakârlığı, liberal muhafazakârlık, Anglo-Amerikan muhafazakârlığı, paternalist muhafazakârlık 
ve neo-muhafazakârlık üzerinde durulacaktır. Bu farklı düşünce gelenekleri ve eklemlenmeler, tek bir 
muhafazakârlığın mevcut olmadığını ve muhafazakârlığın değişken doğasını ortaya koymaktadır. 
Çalışmanın temel odak noktası, bu farklı düşünce geleneklerinden hareketle muhafazakârlığın doğasına 
dair eleştirel bir değerlendirme/analiz yapmaktır. Bu değerlendirmeler, kavramın güncelliği ve önemi 
dikkate alındığında, benzer şekilde Türkiye’deki tartışmalar için de önemli sonuçlar ve implikasyonlar 
taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlığın Doğası, Otoriter Muhafazakârlık, Liberal Muhafazakârlık, Paternalist Muhafazakârlık. 

JEL Kodu: Y800. 

 ‘THE NATURE OF CONSERVATISM’ IN THE CONTEXT OF DIFFERENT 
TRADITIONS OF THOUGHT IN THE CONSERVATIVE IDEOLOGY  

ÖZET 

Conservatism that emerged in the conflicts of Western history and has been formed in this context is a modern political 
ideology. Today, both in the Western countries and in Turkey, the concept of ‘conservative’ or ‘conservatism’ is one of the basic 
elements of social and political arena at the discursive level. Both at the level of constructing the identities of political subjects 
and ensuring legitimacies of supported and applied public policies, conservatism maintains its importance and has been one of 
the founding ideologies of political hegemony in some periods. In this context, this study, laying aside the methodological 
debate on conservatism, is dealt with conservatism as a separate ideology in the sense of commitment to some basic arguments, 
assumptions and beliefs at philosophical, social and political level. In this study at first the fundamental philosophical 
assumptions of conservatism about ‘human’, ‘society’, ‘the state/politics’ and thus promoted and applied social and political 
arguments will be briefly discussed. In the essential part of the study we will focus on the different traditions of conservative 
thought encountered in the historical process. In this context, we’ll deal with authoritarian conservatism, the Continental 
conservatism, paternalistic conservatism, liberal conservatism, the Anglo-American conservatism, neo-conservatism. These 
different traditions of thought and articulations reveal the variable nature of conservatism. So there’re different kinds of 
conservatism. The main focus of the study is to make critical analysis of the nature of conservatism in this context. These 
considerations also bear important consequences and implications for similar discussions in Turkey given the actuality and 
significance of the concept. 

Key words: The Nature of Conservatism, Authoritarian Conservatism, Liberal Conservatism, Paternalistic 
Conservatism. 

JEL Code: Y800. 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ GIDA 
EGEMENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof.Dr.O. Murat KOÇTÜRK25 
ÖZET 

Türkiye’de de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tarım sektörü devlet tarafından çeşitli yöntemlerle desteklenmiştir. 
Uzun yıllar tarım sektörü ekonomideki belirleyici rolünü sürdürmüştür. 24 Ocak 1980 sonrası uygulanan serbest piyasa 
ekonomisine yönelik politikalar Türkiye tarımında önemli değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren özellikle 1950-80 arasındaki devletin tarım sektörünü koruyan ve destekleyen politikaları büyük ölçüde değişmiş; 
devletin tarımda destekleme ( müdahale) alımları, girdi ve kredi sübvansiyonları şeklinde üç ayaktan oluşan rolü azaltılmıştır. 
İzlenen liberal politikalarla özel sektör bir çok açıdan belirleyici hale getirilmiştir. Bu aşamada ekonomik ve sosyal anlamda 
yeterince örgütlenememiş olan tarım (köylü) kesimi özel sektör ve çok uluslu şirketlerle rekabet edemeyecek şekilde karşı 
karşıya bırakılmıştır. Uygulanan neoliberal politikalar küçük çiftçiler üzerindeki özel sektör hakimiyetini güçlendirirken, geniş 
bir köylü-üretici kesimi gelirlerinin azalması, girdi desteği ve diğer sübvansiyonların azaltılması sonucu üretimden uzaklaşıp 
kentlere göç etmeye başlamıştır. 2001 krizinden sonra tarımda da hayata geçirilen IMF-Dünya Bankası patentli “reformlar” 
(Tarımsal Reform uygulamaları Projesi- ARİP), küçük köylü işletmelerin tarımdan kopuş (ayrılış) sürecini daha da 
hızlandırmıştır. Türkiye bu gelişmeler sonucunda tarımda kendine yeterliliğini büyük ölçüde yitirmeye başlamış ve giderek 
artan oranlarda tarım ve gıda maddesi ithal eder konuma gelmiştir. Son yıllarda ortaya çıkan Gıda Egemenliği ve gıda güvenliği 
gibi kavramlar, sadece Türkiye’de değil dünyada en çok konuşulan tartışılan konuların başında gelmektedir. Gıda egemenliği 
kavramı kısaca, bireylerin, toplulukların ve ülkelerin kendi besinlerini üretebilmeleri ve tarım politikalarını belirleyebilme hakkı 
olduğunu kabul eden bir düşünce olarak ifade edilebilir.Özellikle GATT sonrası Dünya Ticaret Örgütünün çok uluslu şirketlerle 
birlikte gıda ve tarım politikalarının belirlenmesindeki hakimiyeti giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkeler çeşitli yöntemlerle 
kendi üreticilerini desteklerlerken gelişmekte olan ülkelere kırmızı, mavi kutu destekleri şeklinde ifade edilen bazı kısıtlamalar 
getirmektedirler. Globalleşen dünyada tarım ve gıda politikaları uygulamaları giderek önemini arttırmaktadır. Türkiye’ de 
sahip olduğu tarımsal potansiyel ile hem kendi gıda egemenliği hem de bölge ülkeleri açısından önemli bir konumdadır. Bunun 
için de kendi gıda egemenliğini sağlayacak gıda ve tarım politikalarına gereksinim bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım politikası, Gıda Egemenliği, Gıda Güvencesi, Tarımsal Destekler, Türkiye. 
Jel Kodu: Q18 

THE ASSESSMENT OF PRACTİCED AGRICULTURAL POLICIES IN 
TURKEY IN TERMS OF  FOOD SOVEREIGNTY 

ABSTRACT 
The agricultural sector in Turkey has been supported in various ways by the state since the founding of the Republic of 

Turkey. For many years, the agricultural sector has played significant role in the economy. The free-market policies that are 
implemented after January 24, 1980 has led to significant changes and transformations in agricultural sector in Turkey. Since the 
founding of the Republic and in particular between 1950 to 1980, the state’s protecting and supporting policies in the 
agricultural sector have ch anged drastically; the state’s support purchases (intervention) for agricultural products, input and 
credit subsidies, which constitudes of the three legs role of the state, has been reduced. The private sector has become 
deterministic for following liberal policies in many respects. At this stage, the peasants and people working in agricultural 
sector were not organized enough in terms of economic and social arena, and though they have no chance to win,they have been 
left to compete with the private sector and multinational companies. 

The adopted neoliberal policies strengthened the private sector dominance on small farmers, and a large peasant and 
producer group stopped production and migrated to cities as a result of income loss and reduction on input and other subsidies. 
IMF and World Bank patented "reforms" (Agrarian Reform Project- ARIP applications) that are also implemented in agriculture 
after the 2001crisis has accelerated the process of departuring small peasant farms from agriculture. After these changes, Turkey 
has began to lose its self-sufficiency in agriculture to a great extent and to import agricultural and food products in an increasing 
rate. The terms such as Food Sovereignty and food security have ben emerged in recent years, and is one of the issues most 
widely discussed in the world as well as in Turkey in agriculture. The concept of food sovereignty can briefly be defined as 
individuals, communities and countries can produce their own food and can be expressed as an idea that recognizes that the 
right to determine their agricultural policies. Especially after the GATT, World Trade Organization has increasing dominance in 
the determination of food and agricultural policies with multinational companies. While developed countries are supporting 
their own producers by a variety of methods, they are bringing some of the constraints to developing countries expressed in the 
form of red and blue box support. Agriculture and food policies practices in a globalizing world have becoming increasingly 
important. With its agricultural potential, Turkey has an important position in terms of both for its food sovereignty and for the 
countries in the region. For this, Turkey needs to develop food and agricultural policies to ensure its food sovereignty. 

Keywords: Agricultural Policy, Food Sovereignty, Food Security, Agricultural Support, Turkey. 
Jel Code: Q18. 
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KIRSAL VE ORMANLIK ALANLARDA ARAZİ KULLANIMININ 
PLANLAMASI 

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL26 
Yrd. Doç. Dr. Funda GENÇLER27 

 
ÖZET 

Büyük şehirlerdeki iş yaşamının yoğunluğu, çevre kirliliği, trafik stresi insanları yormaktadır. Bu 
da, insanların, çevredeki kırsal ve ormanlık alanlara yoğun bir şekilde yönelmesini; eğlenme-dinlenme, 
alışveriş yapma, piknik ve kamp yapma, konaklama, açık ve ormanlık alanlarda yürüyüş yapma, 
bisiklete binme, manzara seyretme vb. faaliyetlere katılmasına neden olmaktadır. Bu durum, rekreasyon, 
turizm, ticari, açık alan ve yürüyüş yapma/bisiklete binme vb faaliyetlerin yapılabileceği alanların 
ayrılmasını ve oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bildiride, İzmir’in üç farklı bölgesinde, 
her biri 500 hektar büyüklüğünde kırsal ve ormanlık alan olduğu varsayılmış, her bölgede beş farklı 
faaliyete alan tahsisinin nasıl yapılabileceği doğrusal programlama kullanılarak modellenmiştir. Bunun 
için her üç bölgede bu faaliyetlerin yürütülmesinin mümkün olabileceği potansiyel alanların büyüklüğü, 
faaliyetlere yönelik yapılması düşünülen tesisler için yatırım maliyeti, işletme maliyetleri ve yıllık gelir 
tahminleri excel yazılımının rastgele sayı üretimi eklentisi ile hipotetik olarak yapılmıştır. Net bugünkü 
değerin maksimize edilmesi için 15 adet değişken (xij), 39 adet alan ve alan kontrol kısıtından oluşan 
doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Her bir değişken i. bölgede j. faaliyet için ayrılacak alanı 
göstermektedir. Modelde yer verilen alan kontrol kısıtları ile eğlenme-dinlenme alanı için ayrılacak 
alanın %25-35’i kadar konaklama, kamp yapma gibi faaliyetlerin yürütülebileceği turizm alanı ve %10-
20’si kadar alış-veriş yapma faaliyetlerinin yürütülebileceği ticari alan ayrılması öngörülmüştür. Model, 
excelin çözücü eklentisi olarak çözülmüş ve net bugünkü değer $1.231.475 olarak elde edilmiştir. Model 
çözümüne göre; eğlenme-dinlenme amacıyla birinci bölgede 256 hektar, ikinci bölgede 194 hektar ve 
üçüncü bölgede 275 hektar; eğlenme-dinlenme için ayrılan alanın %35’i kadar turizm ve %20’si kadar da 
ticari alan ayrılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama, Orman Alanı Kullanımı, Orman Planlama. 
Jel Kodu: Q570 

PLANNING OF RURAL AREAS AND FOREST LAND USE 
ABSTRACT 

People living stress due to business, environmental pollution, traffic in the big city are tired. This 
leads people to rural and forested areas. People in these areas are found in recreational activities such as 
picnicking, camping, hiking and trekking, biking, landscapes watching, eating and drinking in teahouses 
and restaurants, accommodation in cottages and caravans, and shopping. This requires the allocation of 
these areas for recreation, tourism, shopping, open area activities and hiking and trekking, biking. The 
purpose of this paper is to allocate five different activities in three different regions of Izmir using linear 
programming with the use of some hypothetical data. Each of these regions is assumed to be 500 
hectares. The size of the field of activity that can be executed has been identified in all regions. 
Investment costs, operating costs and annual revenues were estimated with the excell solvent plugin. 
Linear programming model consists of 15 constraint equations and 39 variables was developed for net 
present value maximization. Variables shows the area to be allocated to jth activity in ith region. The 
model has area control equations: Tourism area should be up to 25-35% of the recreation area, shopping 
area should be up to 10-20% of the recreation area. The model was solved using excel software and net 
present value was $1,231,475. According to the solution, it has been allocated 256, 194 and 275 hectares 
for recreational activities in these regions, respectively. Tourism and sopping area were allocated up to 
35% and %20 of the recreation area 

Key Words: Linear Programming, Forest Land Use, Forest Planning. 
JEL Codes: Q570 
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2012-2016 YILLARI ARASIDA MANİSA GÖRDES İLÇESİNİN 
TARIMSAL DURUM ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ARACI 28 
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN 29 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN30 

 
ÖZET 

Gördes ilçesi, Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu bölümünde, Manisa ilinin ise kuzeydoğusuna 
düşmektedir. Cumhuriyet’in ilanından günümüze tüm Türkiye’de olduğu gibi Gördes ilçesi de kır 
nüfusunun şehir nüfusundan fazla olduğu gözlenmektedir. Tarım sektörü Gördes ilçesi için yakın 
tarihimize kadar lokomotif sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi koşullarının elverişli olması 
ürün çeşitliliğini sağladığı gibi küçük ve büyük baş hayvancılık ta yapılabilmektedir. Son on yılda kümes 
hayvancılığı ve arıcılıkta da ciddi artışlar sağlanmıştır. Özellikle 2000 yılı sonrası desteklemeler deki 
artışlar, verilen avantajlı kredi destekleri ve teşvikler Gördes’te tarım sektörünün gelişmesini sağlamıştır. 
Tarıma elverişli arazilerin arasından geçen Gördes Kum Çayı sulama imkânı sağlasa da son dönemler de 
tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletler yapılmış; yapılan bu sulama amaçlı çalışmalar sulu tarımda artış 
sağlayarak çiftçilerin kazançlarını arttıracaktır.  

Manisa ilinin Gördes ilçesi ile ilgili çalışmamız da ilçe de yetiştirilen önemli ürünlerin dekar 
başına toplam üretim miktarları, toplam ekim alanları, dekarda maksimum verim ve dekarda minimum 
verim, dekar başına maliyet kalemleri ve toplam maliyet ile 2010-2016 yılları arasındaki birim fiyatlar 
analiz edilerek, yıllar itibari ile dekar başına ürünlerin kar ve zarar durumları tablolar ile incelenecektir. 
Yapılan inceleme sonucunda Gördes ilçesinde üretilen ürünlerin avantajları göz önüne çıkarılacaktır. 
Yapılan hayvancılık faaliyetleri ve yıllar itibariyle değişimleri incelenecektir. Çalışmanın devamında 
yıllar itibari ile Gördes ilçesinde ki üreticilerin elde ettikleri toplam destekleme miktarları da 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Üretim, Maliyet, Fiyat. 
Jel kodlar: Q1, E23, D23, G13. 

SITUATION ANALYSIS OF AGRICULTURAL IN GÖRDES DISTRICT OF 
MANİSA YEAR BETWEEN 2012-2016 

ABSTRACT 
Gördes district, in West Central Anatolia section of the Aegean Region, is located in the northeast of the city 

of Manisa. From proclamation of the Republic to today, Gördes district as in Turkey is observed to be more than 
the urban population of the rural population. The agricultural sector for Gördes district has emerged as the leading 
sector until our recent history. The favorable geographical conditions that can be made in large and small cattle 
farming as it provides a variety of products.  Poultry and beekeeping in the last decade, significant increases have 
been achieved. The increase in support, especially after 2000, given the favorable credit supports and incentives led 
to the development of the agricultural sector in Gördes. Gördes river which is passing through the arable lands also 
provide irrigation facilities, in recent years made agricultural irrigation dams and ponds; this irrigation work done 
will increase the earnings of farmers by providing an increase in irrigated agriculture. 

In our study of the Gördes district of Manisa, the district also raised important product of the total quantity 
of production per hectare, the total cultivation area,  maximum efficiency and minimum yield in per hectare, unit 
prices between 2010-2016 year with cost items and the total cost per hectare is analyzed, years of product per 
hectare as of the profit and loss situation will be examined with tables. The result the investigations the advantages 
of the products produced in Gördes district will be taken into consideration. The continuation of the study, 
according to the year, the total amount of support they receive of manufacturers in Gördes district will be 
evaluated. 

 

Keywords : AgricultureSector, Production, Cost, Price. 
Jel Codes: Q1, E23, D23, G13. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) 
TOPLUMLARIN YAKLAŞIMI 

Ziraat Mühendisi Eren TOZAK31 

 
ÖZET 

Canlıların sahip olduğu gen dizilimlerinin değiştirilerek veya bu canlılara virüslerden, 
bakterilerden, bitkilerden veya hayvanlardan gen aktarımı ile kendi bünyesinde bulunmayan 
özelliklerin kazandırılması sayesinde ortaya çıkartılan yeni organizmalara Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar (GDO) denilmektedir. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların 90'lı yıllarda piyasaya 
sunulmasından bu yana dünya üzerinde üretim alanları günden güne artmaktadır. Bu durum gelecekte 
GDO'ların daha da yaygınlaşarak kullanılacağını göstermektedir. Dolayısı ile GDO'ların ve genetiği 
değiştirilmiş ürünlerin birçok alanda kullanımının yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde en fazla 
üzerinde durulan, tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Tartışmalar sonucunda ise iki farklı bakış 
açısı ortaya çıkmıştır. Bir taraf insan GDO'ların üretiminin ve kullanımının gerekli olduğunu savunurken 
diğer taraf ise bunların zararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktadır. Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar ile ilgili olarak dünya üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Söz konusu alanda farklı 
amaçlarla yapılan araştırmalar genel olarak insan sağlığı üzerine ve çevreye yönelik etkileri üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise dünya üzerindeki toplumların genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik 
bakış açısını genel hatlarıyla ortaya koymak, bu alandaki boşluğu doldurmak ve bu alandaki 
gereksinimleri karşılamak için yapılmıştır. Bu çalışmadaki başlıkların belirlenmesinde genel detayların 
ortaya konma amacı etkili olmuştur. Çalışmada GDO'ların tanımı, üretim amacı ve etkileri hakkında 
genel bilgilere yer verildikten sonra toplumların GDO'lar hakkında haberdar olma durumu, GDO'lara 
yönelik tutumları, GDO'lu ürünleri satın alma eğilimleri, GDO'lu ürünlere duydukları endişeler ve 
aldıkları önlemler gibi konulara yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Toplum, Toplumsal Yaklaşım 
Jel Kodları: Q1, Q16, Q18. 

 
THE APPROACHS OF SOCIETIES TOWARDS GENETICALLY 

MODIFIED ORGANISMS 
 

ABSTRACT 
The new organisms generated by modifying the gene sequences of the living or with the gene 

transfer from viruses, bacteria, plants or animals with the genetic features that is not found in its own 
structure are called Genetically Modified Organisms (GMO). Since the introduction of Genetically 
Modified Organisms in the 90s, the production areas in the world is increasing day by day. This shows 
that GMO's will be used more widespread in the future. Therefore widespread use of GMOs and 
genetically modified products in many areas, made them one of the most important and discussed issues 
in the world and also in our country. The debate has arisen two different perspectives. While some 
people think that the production and usage of GMO's are necessary, some people think the opposite and 
believe that it will lead to harmful results. A number of researches have been made about Genetically 
Modified Organisms worldwide. The researches that was made for different purposes mainly focused on 
the effects to human health and the environment. However, this study is made to reveal the perspective 
of societies to GMO's and to fill the gap and meet the requirements in this area. While defining the main 
topics of the study, setting out the purpose of the general details was effective. In the study, after 
definition of GMO's, production purposes and effects being explained, the societies awareness of this 
issue, their attitudes towards it, the tendency of purchases of GMO products, their concerns about these 
products and the precautions they take are included. 

Keywords:  Genetically Modified Organisms, Society, Social Approach 

Jel Codes: Q1, Q16, Q18. 
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KIŞ SPORLARINA BAŞLIYAN 8-14 YAŞ ERKEK ÖĞRENCİLER DE 
BİYOMOTORİK ÖZELİKLERİN İNCELENMESİ 

 
Doç.Dr. Murat TAŞ32 

Öğr. Abdullah YIKILGAN33 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı; 8-14 yaş arası kış sporlarına başlayan erkeklerin sezon öncesi ve üç aylık 

eğitim sonrası testlerinin değerlendirilerek kış sporlarının çocukların biyomotorik özelliklerine etkisinin 
incelenmesidir. Bu çalışmanın deney grubuna 8- 14 yaş arası Erzurum Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl 
Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kış sporlarına (Kayak, Buz Hokeyi, Curlıng, Buz Pateni) başlayan 31 
gönüllü erkek çocuğu katılmıştır. 

 Çalışmaya katılan çocukların biyomotorik gelişimlerini takip için Bruininks-Oseretsky test of 
motor proficiency, Second Edition Kısa Form (BOT 2 Brıef )testi uygulanmıştır. BOT 2 kısa form olarak; 
İnce Motor Becerisi, İnce Motor Uyum, El Becerisi, İkili Koordinasyon, Denge, Hız ve Çeviklik, Üst 
Ekstremite Koordinasyon, Güç ve Toplam puan ölçülmüştür. Tüm ölçümler ilk test son test yöntemi 
uygulanarak değişim izlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Windows için SPSS 17 istatistik paket 
programı kullanılmıştır. Gruplar arası verilerin karşılaştırılmasında Bağımsız Grup  (Independent-
Sample t test) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 ve p<0.001 olarak alınmıştır. 

Yapılan çalışmada farklı branşlarda uygulanan kış sporları eğitiminin erkek çocukların ince 
motor becerisi, ince motor uyum, ikili koordinasyon, hız ve çeviklik, üst ekstremite koordinasyonu, güç 
ve toplam puanlarına anlamlı derecede katkısı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kış Sporları, Erkek Çocuğu, Motorik Özellikler. 
Jel Kodu: ZO. 

ANALYSIS OF BIOMOTORIC FEATURES OF MALE STUDENTS 
AGED 8-14 TO START THE WINTER SPORTS 

ABSTRACT 
The aim of this study is to evaluate tha before and the after Three months training tests of the 

boys between the age of 8-14 years old boys who started the winter sports.At the same time the aim is 
that to examine the winter sports‘effects on the children’s biomotoric gualities. This experiment group of 
the boys who are between the age of 8-14 years old are included the winter sports that had organized by 
the ErzurumYoung Services and City Sports Manager (ski, ice hockey, curling, ice skating) the 31 
volunteer boys have included in this activity. 

To follow the biomotoric developments of these boys who included in this activity the Bruininks 
Oseretsky Test of motor profiency, second edition BOT2 Brief Tests were made BOT 2 in short form: Fine 
Motor Precision,Fine Motor Integration,Manual Dexterity,Bilateral Coordination Closed, Balance, Speed 
and Agility,Upper-Limb Coordination, Strengthand total scores were measured. All measurements were 
observed changes in the first test by applying the latest testing methods.For Windows SPSS 17.0 
statistical package program was used to analyze the data with Independent-Sample t test to be able to 
find the differences between the groups. Statical meaningful levels are resulted as; p< 0.05 and p< 0.001. 

Different researches were shown that the boys who go on the winter sports courses had gained an 
extremely assistance in the fine motor integration, fine motor precision, bilateral coordination, speed and 
the final point. 

Key Words: Winter Sports, Boys, Motoric Features. 
Jel Code: ZO. 
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AĞRI İLİNDEKİ SPORCULARIN ATLETİZM, KAYAK VE TENİS SPOR 
DALLARINA YÖNELMESİNE NEDEN OLAN MOTİVASYONEL 

ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI 
Doç. Dr. Murat AKYÜZ34 

Muharrem AĞAR35 
Doç.Dr.Öznur AKYÜZ36 

Yeliz DOĞRU37 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Ağrı ilinde sporcuların atletizm, kayak ve tenis branşlarına katılmasına neden 

olan motivasyonel etkenlerin araştırılmasıdır. Araştırmanın amacı için literatür taraması yapılmış ve böylece 
araştırmanın problemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Araştırma kapsamında spor branşları ile ilgili H. Sunay’ın 
1996’da geliştirmiş olduğu anket uygulanmış ve anketten elde edilen bulgularla araştırmanın problemine çözüm 
aranmıştır. Elde edilen veriler SPSS anket programına girilmiştir. Girilen veriler SPSS 17 programında 
değerlendirilerek çizelgeler halinde gösterilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde kişisel bilgi değişkenleri (yaş, 
cinsiyet) frekans ve yüzde dağılımları bulunarak tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ki-Kare (X2) değerleri 
hesaplanarak ilişkinin anlamlı olup olmadığı istatistiksel olarak test edilmiştir. Yapılan testlerde alfa anlamlılık 
düzeyi (α = 0,05) olarak alınmıştır.  

Araştırma sonucunda Ağrı’da kız ve erkek sporcuların uğraştıkları spor branşı ile ilgili beklentilerine 
ilişkin görüşleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Buna göre, kız sporcuların antrenör ve beden eğitimi 
öğretmeni olma beklentileriyle spor yaptıkları görülmüştür. Erkek sporcuların ise çevresiyle spor yapan popüler 
bir insan olarak ilişkilerini sürdürmek ve daha iyi maddi olanaklara kavuşma beklentilerinin yüksek olduğu 
saptanmıştır. Dışsal motivasyon faktörlerinden çevre koşulları, okul spor salonu-tesisleri, televizyon yayınları ve 
gazete- dergilerin etkilerinin az olduğu görülmektedir. Erkek ve kız sporcuların spor branşlarını seçme nedenleri 
önem sırasıyla; beden eğitimi öğretmeni olmak, başarı kazanmaktan zevk duymak, sağlıklı olmak ve sağlığını 
korumak, çevre koşulları, sporun olumlu katkıları, spor branşını sevmeleri, ilgili spor branşıyla uğraşarak sağlıklı 
olma ve üniversite düzeyinde eğitim görme şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Spora Katılma, Motivasyon, Atletizm, Kayak, Tenis. 
Jel Kodu: J0  

THE INVESTIGATION OF MOTIVATIONAL FACTORS THAT PLAY ROLE 
ON THE SPORTSMEN’ PARTICIPATION İN ATHLETİCS, SKI AND TENNIS 

BRANCHES IN AĞRI 
ABSTRACT 

The aim of the study is to determine tne motivational factors that play role on the sportsmen’ participation in athletics, 
ski and tennis branches in Ağrı. For the aim of the study, a literature work has been done and this literature work has tried to 
give information abot the issue of the research. For the content of the study, a survey, which is designed by H. Sunay 
in(1996)forthe sports branches, has been made and with the help of this survey, a solution has been sought. The data has been 
transferred into the SPSS survey programme. The data has been analyzed in the SPSS programme and these datas have been 
shown in graphics. Personal information variables (age, gender, etc), frequency and percentage distribution have been found out 
in order to analyze the data. In order to understand whether the relation is meaningful or not, the Chi-square(X2) values have 
been calculated. The significance level has been defined as (α = 0,05) in the tests. 

At the end of the study, it has been found out that there are some differences between the expectations of the girls and 
boys about sports branches. Girls deal with sports due to the their expectations in order to be a physical education teacher and 
coach. On the other hand, boys do sports to be a popular person around their environment and get money by dealing with 
sports. It has been found out that boy sportmen’ expectations about being popular and getting money are more than girls. This 
study has showed that the effects of the motivational factors such as environmental conditions, school sports facilities, television 
programmes and newspapers-magazines are less than the others. 

The reasons for girl and boy sportmen’ to choose sports brances are, in order of importance, pyhsical education teacher, 
the joy of success, being healthy, environmental conditions, positive effects of sports, enjoying the sports branch itself and study 
sports at university. 

Key Words: Sport, Sport Participation, Motivation, Athletics, Ski, Tennis 
Jel Code: J0. 
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YAŞLILIKTA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ÖNEMİ 

Öğr. Gör Kenan TOZAK38 
 

 
ÖZET 

Yaşlanma her canlı için kaçınılmaz bir süreçtir. Sağlıklı yaşlanma, yaşlılık dönemini sağlıklı ve 
mutlu geçirebilmek kadar güzel bir şey olmasa gerek. Yaşlanmayla birlikte vücudun bütün sistemlerinde 
değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkla birlikte hareketsiz bir yaşam tercih edilmekte,  yaşlılık ve 
hareketsizliğe bağlı olarak sıkıntılar yaşamımızı zorlaştırmaktadır. Hareketsizlikle birlikte, kuvvette 
azalma, denge bozukluğu, fiziksel uygunlukta değişmeler, algılamada kayıplar meydana gelmektedir. 
Ayrıca hareketsiz bir yaşam bireylerde obeziteyi, kadiyovasküler hastalıkları, diyabeti, hipertansiyonu, 
kemik erimesi gibi kronik rahatsızlıkların da tetiklenmesine ortam hazırlamaktadır. Sağlıklı bir yaşlılık 
dönemi geçirebilmek için fiziksel aktivitelerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Fiziksel 
aktivitelerin faydalı olması için düzenli yapılması şarttır. Fiziksel aktivitelerin gençlik döneminden 
itibaren hayatımıza dahil edilip, yaşamın her safhasına yaymak gerekmektedir. Yaşlıların toplumun aktif 
bir parçası olmaları için her türlü caba gösterilmelidir. Yaşlı bireyler ihtiyaçtan dolayı fiziksel egzersiz 
yapmak zorunda kalmadan, egzersizin önemini kavrayıp yaşamının bir parçası haline getirmesi sağlıklı 
ve mutlu yaşlılık için önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Yaşlılık, Egzersiz, Fiziksel aktivite 
 

Jel Kodları: I10, I12 
 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE İN OLD AGE 
 

ABSTRACT 
Aging is the natural rule of life. Every individual will be born , grow up and get older. The main 

aim in this process is to be healthy and satisified with life. Together with aging , there will be seen many 
changes in the functions of human body. People prefer a sedentary life in older ages, and aging will 
cause some problems and illnesses especially because of sedentariness.  Weakness in strength, balance 
disorder, physical changes and loses in perception are all the results of a sedentary life. It can also be 
known that a sedentary life can be seen as the main reason of obesity, cardiovasculer diseases, diabetes, 
hypertension and osteoporosis. To have a healthy life in old ages,  people need physical exercises more 
and more every other day . The main rule in physical exercises is the regularity. It is a must that pysical 
exercises be in our lives from the early ages to the older ones. Every kind of effort is appreciated to help 
the elderlies into the life. It is also urgent that elderlies must be aware of the importance of exercises 
before they have to do it because of an ilness. 

 
Key Words: Aging, Exercise, Physical Activity 

 
Jel Codes: I10, I12 
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TÜKETİCİLERİN YAŞ VE CİNSİYET ÖZELLİKLERİNİN MARKA VE 
LOGOLARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: SEKTÖR BAZLI BİR 

ARAŞTIRMA* 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ39 

Prof. Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU40 

ÖZET 

Globalleşme ile birlikte dünya küçük bir köye dönüşmüştür ve markalar tüketim toplumu kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Markaların logoları her an her yerde görsel veri bombardımanı gibi zihnimize hücum 
etmektedir. Görsel veriler zihnimiz ile sürekli bir iletişim halindedir. Bazı görsel verileri kabul ederek bağ kurarız, 
bazılarından hoşlanmayıp reddederiz, bazılarını ise görmezden geliriz. Beğenip kabul ettiğimiz görsel veriler kendi 
imajımıza uyan veya arzuladığımız imajı bize verebildiğine inandığımız markalar ve bunların görsel sembolleridir. 
Her markanın kendine özgü kimliği bulunmaktadır. Markanın sahip olduğu kimlik ve imajı yansıtabilen bir 
logonun tasarımı, markalar için önem arz etmektedir. İmaj etkisi görsel işaretin başarısıyla doğru orantılıdır. 
Markaların nihai hedefi, tüketici zihnine yerleşerek marka sadakati yaratmaktır. Bu nedenle işletmeler ve markalar 
görsel işaret, amblem ve hepsini içine alan logodan faydalanmaktadır. Tüketicilerin yaş ve cinsiyet özelliklerine 
göre marka ve logo algısı farklılıklar göstermektedir. Bu durum marka yönetimi çabalarının tüketici yapısını 
saptama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, tüketicilerin yaş ve cinsiyet özelliklerine göre markalara ve 
markaların logolarına yönelik tutumlarını,  Aaker’in tüketici temelli marka değeri modelini temel alan bir alan 
araştırmasıyla karşılaştırarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, alan araştırması sonucunda yaş ve cinsiyet 
özelliklerinin, tüketicilerin  marka ve logo algısına yönelik etkileri hakkında veriler öne sürmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Değeri, Tüketici Algısı, Logolar, Görsel İletişim. 

Jel Kodları: M30, M31, M37 

THE EFFECTS OF CONSUMERS AGE AND GENDER CHARACTERİSTİCS 
ON ATTİTUDES TOWARDS BRANDS AND LOGOS : A RESEARCH ON 

SECTORAL BASIS 

ABSTRACT 

Due to globilazitaion, the world has become a village and brands came up with the concept of consumerist 
society. Logos of the brands rush on our minds with a visual bombardement everywhere all the time. Visual data 
continuously comunicate with our minds. While we accept some visual data and interact with them, we simply 
avoid the rest. What we like and accept are those brands and their logos that we think it is compatible with either 
our own image or the image that we desire to have. Each brand has its own indigenous identity. Design of a logo 
that can reflect the identity or image the brands has, is crucial for the brands. Image effects is directly proportional 
with visual sign. The ultimate goal of the brands is to nest into consumer and to form brand loyalty. Hence the 
businesses and brands take advantage of logo that consist all visual signs, emblems. Brand and logo perception 
may vary according to consumers age and gender characteristics. This requires for brand managemnt to know 
about consumers characteristics. This study aims to analyze consumers attitudes towards brands and logos 
according to consumers age and gender characteristics, by comparing a field study of  consumers based brand 
value model of Aaker. The study suggests donnee on effects of demographic characteristics towards consumers 
brand and logo perceptions. 

Keywords: Brand, Brand Value, Consumers Perception, Logos, Visual Communication. 

Jel Codes: M30, M31, M37 
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TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASINDAKİ GENEL SEÇİMLERDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROPAGANDA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
Yrd.Doç.Dr. Mikail BAT41 

Aliosman KESKİN42 

ÖZET 
Türkiye, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan problemli geçen ve postmodern darbe olarak da adlandırılan 28 

Şubat sürecini barındıran 90’lı yıllar sonrasında, siyasi olarak yeni bir döneme girmiştir. 2000’li yıllar, siyasi ve 
sosyal anlamda köklü birçok değişimin başlangıcı olmuştur. 2002 Genel Seçimleri’nden itibaren Türkiye, tek 
partinin yönetimde olduğu bir siyasi sistem içerisine girmiştir. Tek partili döneme geçmenin bir ülke için hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan dezavantajlarının yanında birçok avantajı da olabilmektedir. Ancak bu durum 
yalnızca belli bir kitlenin haklarının savunulduğu anlamına gelmemektedir. Mecliste bulunan milletvekilleri, 
ideolojilerini yansıttığı kitlelerin politik platformdaki sesleri olmaktadırlar. Milletvekillerinin temsil hakkını elde 
etmeleri, bağlı oldukları partilerin gerçekleştirdiği, birçok farklı propaganda faaliyetini barındıran kapsamlı ve 
detaylı seçim kampanyaları vasıtası ile gerçekleşmektedir. Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, bu çalışmanın 
temel amacı, 2002 Milletvekili Genel Seçimleri’nden, 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’ne kadar geçen sürede 
gerçekleşen tüm seçimlere propaganda faaliyetleri açısından yaklaşmak ve partilerin bu süreçte yaptıkları tüm 
çalışmaları, propaganda faaliyetleri aşamaları çerçevesinde incelemektir.Çalışma kapsamında EMERALD, 
EBSCOHOST, EBRARY, Google Scholar, Acarindex ve Ege Üniversitesi Kütüphanesi veritabanlarını incelenmiştir. 
Seçilen veri kaynaklarının ele alınma nedenleri, konu ile ilgili beklentilerle uyuşması, içeriklerinin güncel olması ve 
ulaşılabilirliğinin yüksek olmasıdır. Kaynakları seçmedeki temel ölçüt, istenen çalışmalar ile alakalı net verilere 
sahip olmak ve bu verilerin çalışmada kullanılabilir ölçüde olmasıdır. Bu araştırmalar sonucunda 35 akademik 
çalışma ile karşılaşılmıştır. 

Özetle, AKP, CHP ve MHP’nin politik iletişim kampanyalarında görünürdeki devamlılık; değişim, 
propaganda, siyaset ve sosyoloji zemininde ele alındığında bazı farklılıklarla karşılaşılmaktadır. AKP’deki 
süreklilik, başarılı olmuş kampanyayı tekrarlamak yerine yenilemek olarak görülmektedir. CHP ve MHP’nin ise 
siyasal iletişimlerindeki propaganda metotlarında farklılaşma köklü bir değişiklik yerine var olan değişikliklerin 
“tekrar”lanmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Propaganda, Seçim Kampanyaları, AKP, CHP, MHP. 
Jel Kod: D83, Z00 

AN ANALYSIS OF THE PROPAGANDA USED IN TURKISH GENERAL 
ELECTIONS POST 2000 

ABSTRACT 
Turkey entered a new era in the 1990’s which involved the 28 February process. This era included the 

‘postmodern coup’ where a number of significant political, economic and social events occurred which caused and 
contributed to a number of subsequent important political and social changes. One such change involved the 
holding of free and fair elections in 2002 where the people could elect a deputy representing a particular ideology 
to parliament as their voice in the political process. Following the election, a one party government was formed.  In 
these elections, the deputies put forward, in their election campaign, a lot of different propaganda covering a range 
of subjects reflecting, in part, the ideology of their party. This study considers the propaganda used by the main 
parties in each deputy general election from 2002 to 2015 and analyzes them in terms of propaganda phases. To this 
end, some databases like ‘Emerald’, ‘Ebscohost’, ‘Ebrary’, ‘Google Scholar’, ‘Acarindex’ and ‘Ege University Library 
database’ were searched. These databases were chosen because of their up to date content, the relevancy of their 
content to the subject area and the fact that each database is freely accessible by anyone. In addition, these 
databases have clear and useable information. At the end of this search, 35 academic studies were identified as 
relevant to this field of study and were subsequently used in this study.    

In summary, AKP, CHP and MHP have some differences in their political communication campaigns for 
example, different styles, propaganda and how they communicated with the public. AKP clearly revised their 
campaign strategy to include new strategies whereas CHP and MHP chose to repeat their previous campaigns 
making only very small changes.    

Key words: Propaganda, Election Campaigns, AKP, CHP, MHP. 
Jel Code: D83, Z00 
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İÇERİK MARKALARININ BENİMSENME DÜZEYİ İLE MARKA 
BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE DAİR MOBİL 

İŞLETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 
 

Doç. Dr. Sabiha KILIÇ43 
Arş. Gör. Kübra Müge ÇAKARÖZ44 

 
ÖZET 

Günümüzde tüketicilerin markalı ürünlere gösterdikleri ilgi giderek yoğunlaşmaktadır. 
Tüketiciler markalı ürünlere gösterdikleri ilgiyi içerik ürünlere de göstermeye başlamışlardır. Bu 
kapsamda içerik markalaştırması pazarlamacıların ve araştırmacıların ilgisini çeken bir strateji haline 
gelmiştir. İçerik markalaştırmasını, ürün bileşenlerinin ya da diğer endüstriyel ürün markalarının nihai 
tüketiciye sunulan ana marka üzerinde etiketlenmesi veya tanıtılması olarak tanımlamaktadır. İçerik 
markalaştırma stratejisi çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir. Uygulama şekillerinden bazıları logonun 
ürün kutusunun üzerinde veya ürünün üzerinde veya satış noktasına yerleştirilmesi ve dijital 
ortamlarda ve çeşitli sosyal medya kanallarında içerik markasına ana ürün markası ile yer verilmesi 
şeklindedir. İçerik markalarının nihai ürüne sağladığı bir çok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlardan 
biri marka bağlılığı yaratarak satışlarda artışa neden olmasıdır. Çalışmanın amacı içerik markalarının 
benimsenme düzeyi ile marka sadakati ilişkisini değerlendirebilmektir. Bu amaç kapsamında 
araştırmanın temel varsayımı içerik markalarının benimsenme düzeyi arttıkça markaya yönelik 
bağlılığında artacağıdır. Çalışmada içerik ürün olarak günümüz vazgeçilmez parçalarından biri haline 
gelen akıllı telefon işletim sistemlerinin nihai ürün bağlılığı ile olan ilişkisinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistiksel programı ile analiz edilecektir. 
Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılacaktır. Anket soruları, yeniliğin benimsenmesi ve 
marka bağlılığı konularında yapılan literatür çalışmaları değerlendirilerek, çoktan seçmeli ve beşli Likert 
ölçeğine göre hazırlanacaktır. Çalışmanın ana kütlesini Çorum ilinde yaşayan ve 18 yaş üzeri cep 
telefonu kullanıcıları oluşturmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: İçerik Markalaştırması, Yeniliğin Benimsenmesi, Marka Bağlılığı, Mobil 

İşletim Sistemi 
Jel Kodu: M31 
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STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNDEN MARKA 
DEĞERLEME VE BİR UYGULAMA 

Arş. Gör. Burak KAYIHAN45 

 
ÖZET 

Stratejik Yönetim Muhasebesi, işletmelere sektörlerinde rekabet avantajı sağlamak adına 
alınacak stratejik kararlarda yol gösteren önemli bir kavramdır. Marka değerlemesi de stratejik yönetim 
muhasebesi tekniklerinden biri olarak stratejik karar alma kategorisinde yer alarak işletmelere ek getiri 
sağlayan ve finansal tablolarda ayrı olarak raporlanmayan markanın parasal değerini ortaya 
koymaktadır. Marka, bir işletmeye içinde bulunduğu sektörde itici güç sağlayarak rakiplerine göre 
farklılık yaratır. Marka; soyut anlamda firmaya yer aldığı sektörde prestijli bir konum ve buna bağlı 
olarak kabul edilirlik sağlarken somut anlamda ise, işletmelere ek getiri sağlayabilecek en önemli 
araçlardan biridir. Bu bağlamda markanın değerini ölçmek, önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Marka değerini ölçmek için davranışsal, finansal ve karma yöntemler söz konusudur. 
Çalışmamızda ise finansal yöntemler içerisinde yer alan Hirose Yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, 
işletmelerin marka değerlerini en doğru olacak şekilde saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan veriler hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören işletmelerin finansal tabloları 
aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini BİST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektöründe yer 
alan 28 tane işletme oluşturmaktadır. Verileri analize uygun olan 25 tane işletme değerlendirmeye 
alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Trakya Cam, marka değeri en yüksek olan işletme olarak tespit 
edilmiştir. Diğer sonuçlarda ise, Anadolu Cam en yüksek ikinci marka değerine, İzocam da en yüksek 
üçüncü marka değerine sahipken; Batı Çimento’nun da en düşük marka değerine sahip olduğu 
saptanmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Stratejik Yönetim Muhasebesi, Marka Değerleme, Hirose Yöntemi 
Jel Kodu : M41, M39  

 

BRAND VALUATION FROM STRATEGIC MANAGEMENT 
ACCOUNTING TECHNIQUES AND A PRACTICE 

ABSTRACT 
Strategic Management Accounting is an important concept guiding the strategic decisions to be 

taken on behalf of the company to provide competitive advantage in their sector. Brand valuation as well 
as one of the strategic management accounting techniques by taking part in strategic decision-making 
category, providing additional return to firms and reveals the monetary value of the brand are not 
reported separately in the financial statements. Brand, providing the driving force in the sector in which 
a company makes the difference compared to its competitors. Brand; In an abstract sense provide 
prestigious in the sector where the company and consequently acceptability while In concrete terms, it is 
one of the most important tools that can provide additional returns to firms. To measure the value of the 
brand in this context, there appears to be an important issue. To measure the brand value of behavioral, 
financial and mixed methods is concerned. In our study, Hirose Method is used located in financial 
methods. The purpose of this study is to determine the brand values of the firms to be the most accurate. 
Data used in the study is obtained via BIST companies’ financial statements. The research sample is 
composed of 28 companies in the BIST Non-Metallic Mineral Products Sector. 25 companies those date is 
available to analyze are evaluated. The findings show that there is Trakya Cam has been identified as the 
company with the highest brand value. In other results, Anadolu Cam has the second highest brand 
value, while the Izocam the third highest brand value; Batı Çimento was found to have the lowest brand 
value. 

Key Words: Strategic Management Accounting, Brand Valuation, Hirose Method 
Jel Codes:  M41, M39 
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNLERİ YETERİNCE GÜVENİLİR Mİ? 
 

Yrd. Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 46 
Yrd. Doç. Dr. Fatma İzmirli ATA 47 

 
ÖZET 

Çalışmada, finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan yöntemlerin geçerliliği Türkiye’deki 
firmalar üzerinde test edilmiştir. Bu amaçla 4 yıl üst üste zarar etmiş 5. yılda kara geçmiş firmalara 
değişik yöntemlerle elde edilmiş finansal başarısızlık fonksiyonları uygulanmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışma neticesinde, 5. yılında kara geçerek iflas etmemiş firmalara uygulanan finansal başarısızlık 
fonksiyonlarından diskriminant fonksiyonu % 93, regresyon fonksiyonu, % 79, logit fonksiyonu % 93, ve 
faktör analizi ve diskriminant analizinin birlikte kullanılması ile elde edilmiş fonksiyon da % 36 
oranında iflas öngörüsünde bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar finansal başarısızlık tahmin modellerinin 
tekrar sorgulanması gerektiği görüşünü desteklemektedir.  

 
Anahtar kelimeler; Finansal Başarısızlık Tahminlemesi, Oran Analizi 
 
Jel Kodları: G17, C53, C40 

 

ARE FINANCIAL FAILURE PREDICTIONS CONFIDENTIAL ENOUGH? 
 

ABSTRACT 
 In this study , the validity of the methods used in the financial failure prediction has been tested 
on the firms in Turkey . For this purpose, financial failure functions which have been obtained by 
different methods were applied to the firms which have made loss four consecutive years but ın the fifth 
year made a profit. As a result of our study, for making bankruptcy prediction, the discriminant function 
from the financial failure functions that have applied to the firms which have made a profit not 
bankruptcy in the fifth year is %93, regression function is %79, logit function is %93 and function which 
has obtained by the combined use of discriminant analysıs and factor analysis is %36. These results 
support the view that the financial failure prediction models should be questioned again . 
 
 Key Words;Financial Failure Prediction, Ratio Analysis,  
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, İNOVASYON VE REFAH İLİŞKİSİ: BRICT 
ÖRNEĞİ 

 
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER48 
Arş. Gör. Ömer Faruk BİÇEN49 

 
ÖZET 

İnovasyon, 20. yüzyılın başında J. Schumpeter tarafından da ifade edildiği gibi, ekonomilerin 
uzun vadeli büyümesinin temel kaynağıdır ve bu durum 1980’li yıllarla birlikte İçsel Büyüme Modelleri 
tarafından teorik ve ampirik olarak da kanıtlanmıştır. Günümüzde inovasyona yönelik faaliyetlerin 
büyük bir bölümü gelişmiş ülkeler tarafından yürütülmektedir. İnovasyon faaliyetlerinin gelişmiş 
ülkelerde yoğunlaşmasının en önemli nedeni ise, ekonomik gelişmişliklerinin yanında bu ülkelerin 
Ekonomik Özgürlük düzeyinin de yüksek olmasıdır. Ancak son yıllarda, gelişmekte olan ülkeler de 
inovasyona yönelik faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu çalışmada,  gelişmekte olan ülkeler arasında daha iyi 
bir konumda bulunan ve BRIC ülkeleri olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile birlikte 
Türkiye’de ekonomik özgürlük ve inovasyonun refah üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. 2000-2013 
dönemini kapsayan yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesinde Arellano ve Bond tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi 
kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, analize dahil edilen beş ülkede inovasyon ve refah düzeyi arasında 
anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını, ancak ekonomik özgürlük düzeyi arttığında refah düzeyinin de 
artacağını göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, İnovasyon, Refah, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi 

 
JEL Kodları: C33, O11, O31  

 

ECONOMIC FREEDOM, INNOVATION AND WELFARE RELATIONSHIP: 
THE CASE OF BRICT 

 
ABSTRACT 

Innovation, as stated by J. Schumpeter at the beginning of the 20th century, is the base resource of 
long-term growth of the economies. This situation was also proved as theoretical and empirically by 
Endogenous Growth Models in 1980’s. Nowadays, in large part of the innovation activities are run by 
developed countries. The main reason of concentration of the innovation activities in the developed 
countries is that these countries have high economic freedom level as well as economic development. But 
in recent years, developing countries also go towards to innovation oriented activities. In this paper, it is 
analyzed that effects of economic freedom and innovation on welfare in Brazil, Russia, India and China 
that are in a better position among developing countries and are defined as BRIC countries and Turkey. 
In this study, annual data is used for 2000-2013 period, it is used Generalized Method of Moments, 
which is improved by Arellano and Bond, for investigating the relationship among variables. The 
empirical results show that there is not a significant relationship between innovation and welfare level, 
but when economic freedom increase, welfare level also increase for five countries in this analysis. 

 
Key Words: Economic Freedom, Innovation, Welfare, Generalized Method of Moments 
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TÜRKİYE’DE DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ VE POLİTİKA 
ÖNERİLERİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER50 
Arş. Gör. Kumru TÜRKÖZ51 

 
ÖZET 

Düşük karbon ekonomisi kavramı; son dönemlerin en önemli sorunlarından biri haline gelen iklim 
değişikliğine karşı önlem almak amacıyla ortaya çıkmıştır. Düşük karbon ekonomisi ülkelerin atmosfere mümkün 
olan en az miktarda sera gazı salınımı yapmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda ortaya atılan düşük karbon 
ekonomisi aslında çevresel sürdürülebilirlik endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakların hızla 
tükenmeye başlaması, karbon-yoğun üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu karbondioksit salınımlarında meydana 
gelen önlenemeyen artışlar ve yenilenebilir enerji yerine yaygın olarak fosil yakıt kullanımı gibi uygulamalar düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmıştır. Bu bağlamda küresel alanda ülkeler mevcut ekonomik 
yapılarına göre politikalar benimseyerek söz konusu sistemin içerisine dâhil olmaya başlamışlardır. Küresel alanda 
bütün ülkelerin tek tek dahil olmaya başladığı bu sistemin dışında kalmak pek mümkün görünmemektedir. Bu 
çalışmanın temel amacı; düşük karbon ekonomisi kavramının, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin ve 
uluslararası alandaki gelişmeler kapsamında Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirilmesidir. Ayrıca 
çalışmada düşük karbon ekonomisine geçişte uygulanabilecek politikalar hakkında önerilerde de bulunmak 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda; karbon piyasaları, karbon vergisi, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve buna 
yönelik kurumsal yapının oluşturulmasının düşük karbon ekonomisine geçişte uygulanabilecek en etkin politikalar 
olduğu üzerine odaklanılmıştır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde; mevcut politikalardan hiçbirinin tam 
olarak hayata geçirilemediği fakat düşük karbon ekonomisi için gönüllü karbon piyasaları, yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaştırılması ve buna yönelik kurumsal yapının oluşturulması için birtakım girişimlerde bulunduğu 
gözlemlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                     

Anahtar Kelimeler: Düşük Karbon Ekonomisi, Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş, Karbon 
Piyasaları, Karbon Vergisi, Yenilenebilir Enerji, Kurumsal Yapılanma. 

Jel Kodu: Q2, Q5, O2. 

TRANSITION TO LOW CARBON ECONOMY AND POLICY 
RECOMMENDATIONS IN TURKEY 

 
ABSTRACT 

 The term of low carbon economy has emerged as a precaution against climate change which is one of the 
most important issues in the recent time. Low carbon economy implies that countries have to give least possible 
amount of greenhouse gas emissions into the atmosphere. In this context the low carbon economy has emerged as a 
result of environmental sustainability concerns. Starting to depletion of natural resources rapid, increases in 
corbondioxide emissions which has occurring in the result of carbon-intensive production and consumption 
activities and using fossil fuel instead of renewable energy is accelerating the transition to a low-carbon economy. 
In this context, countries in the global arena have begun to be included into the system by adopting policies based 
on the current economic structure. In the global arena, including all the countries were becoming individual is 
unlikely to stay out of the system. The main aim of this study assess the term of low carbon economy, transition to a 
low carbon economy and current situation in Turkey context of developments in the international area. In addition 
in the study is aimed at providing advice on policies which can be applied in the transition to a low carbon 
economy. In this context, carbon markets, carbon tax, to promote the use of renewable energy and the creation of 
corporate structures have focused the most effective policies for the transition to a low carbon economy. In terms of 
Turkey, none of the existing policies has not fully implemented but attempts have been made through voluntary 
carbon market, dissemination of renewable energy and creation of corporate structure for these aims. 
 

 Key Words: Low Carbon Economy, Transition to Low Carbon Economy, Carbon Markets, Carbon Tax, 
Renewable Energy, Corporate Structure. 
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BİYO YAKIT KULLANIMINDA SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN 
TEMİZ ENERJİ POLİTİKALARI 

 
Prof. Dr. Altay Uğur GÜL52 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Funda GENÇLER53 

 
ÖZET 

Biyo yakıtlar; sınırlı rezerve sahip fosil yakıtlara alternatif olması ve temiz enerji kaynakları 
arasında yer almaları nedeniyle son 30 yıldır üretilerek kullanılmaya başlamışlardır. Biyoyakıtlar, biyo 
kütlelerin farklı işlemlerden geçirilerek etanol, biyodizel, metanol ve biyobütanol elde edilmesi ile 
oluşmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde çevreci ve temiz yakıt elde etmeye yönelik çalışmalar 
biyoyakıtlar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu ülkelerde gün geçtikçe biyoyakıtlar fosil yakıtlara 
karıştırılarak kullanılmaktadır. Tüm dünyada yılda 1 milyon galon üretilen biyodizelin %3 Almanya’da 
tüketilmekte, 22 milyon galon üretilen etanolün% 70’i İse Brezilya’da kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerinde biyoyakıt kullanımının giderek artırılmasına yönelik uygulamalar mevcuttur. 
Bununla birlikte geçmiş yıllarda yenebilir bitkilerin gıda yerine özellikle etanol üretiminde kullanılması 
gıda fiyatlarının artmasına ve biyokütle elde etmek için kullanılan ağaçlar ise yağmur ormanlarının 
tahrip olmasına neden olmuştur. Bu nedenle biyoyakıt kullanımına yönelik uygulamalar hassas bir 
dengeyi gözetmeyi gerektirmektedir. 

 
Bu çalışmada biyoyakıtlarla ilgili genel bilgilerin yanısıra özellikle etanol ve biyodizel üretimi ve 

ekonomisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca konu Türkiye açısından da ele alınarak, mevcut potansiyel 
doğrultusunda değerlendirilecek ve temiz enerji politikaları için bir yol haritası oluşturulmasına katkıda 
bulunulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt, Etanol, Biyodizel, Temiz Enerji, Türkiye. 
 

Jel Kodu: Q4, Q420,Q470 
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ENDÜSTRIDE NANOTEKNOLOJI: KIMYADAN MALZEMEYE 1 D ( boyutlu) 
ZnO NANOÇUBUKLAR 

Dr. Osman Arslan54,  
Prof.Dr.Sanjay Mathur55,  

Prof.Dr.Yüksel Abalı56 

 
ÖZET 

Son 50 yılda, nanoteknolojik buluşlar ve teoriler ile özellikle malzeme kimyası alanında olmak 
üzere dikkate değer bilimsel bir artış gözlenmiştir. Bu özellikle kataliz, solar enerji, pil teknolojisi ve 
yüzey uygulamalarındaki eşsiz ve tahmin edilmesi güç olan bir verimliliğin eseridir. Bu verimliliğin 
sebebi de nano boyuttaki yapıların çok yüksek yüzey alanı / hacim karakterine sahip olmalarındandır. 
İşte bu örneklerden çok önemli bir tanesi olarak, 1D (boyutlu)  ZnO nanomalzemeleri ve nanoçubukları 
bizim karşımıza, ZnO bazlı solar hücrelere, kuantum partiküllerine, piezoelektrik malzemelere, 
sensörlere, antibakteriyel malzemelere ve fonksiyonel kaplamalara götüren bir nanoteknoloji uygulaması 
olarak çıkar. Bu nedenle, elde edilen son malzemenin istenilen özelliklerde olmasını sağladığı ve 
gerekliyse modifikasyonlar yapmamıza olanak verdiği için 1D (boyutlu) ZnO nanomalzemelerinin 
üretim basamaklarının incelenmesi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, nanoteknolojinin 
bazı temel konseptleri anlatılarak, üretilen 1D (boyutlu) ZnO nanomalzemelerinin öne çıkan sonuçları 
sunulmuştur. Basit bir şekilde sulu çözelti tekniği kullanılarak, oldukça bazik ortamlarda, 1 boyutlu ZnO 
nano/mikro yapıların eldesi gerçekleştirildi ve analitik incelemeleri yapıldı. Morfoloji ve agregasyon 
özellikleri SEM ile, yüzey fonksiyonalitesi ve ligantların yüzeye tutunması XPS tekniği ile, kristal 
özellikleri ve oluşan yapıların yönlenme özellikleri XRD ve TEM ile gerçekleştirildi. Ortaya çıkan 
sonuçlar göstermiştir ki; çok farklı nanoteknolojik uygulamalarda kullanım alanı bulan 1 boyutlu ZnO 
yapılarının eldesi istenilen şekilde mümkün olmaktadır.     
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, 1 boyutlu yapılar, ZnO nano/mikro yapılar, HMTA  

 

NANOTECHNOLOGY in INDUSTRY: 1D ZnO NANORODS From 
CHEMISTRY to MATERIALS 

ABSTRACT 
In the last 50 years, nanotechnologic methods and theories led to a remarkable increase in 

scientific findings especially in the material chemistry. This is due to its unique and unpredictable 
efficiency observed by different applications such as catalysis, solar energy, batteries or surface 
applications. It is widely known that these results emerge from the high surface/volume character of the 
nanoscopic structures. As one of the very prominent examples, ZnO nanomaterials and nanorods played 
a huge role in the nanotechnology story directing us to the ZnO based solar cells, quantum dots, 
piezoelectric materials, sensors, antibacterial nanomaterials and coatings. Therefore it is very important 
to investigate the steps of the ZnO nanomaterial fabrication process since it gives us the opportunity of 
modifying our final material for tailored applications. In this paper, we are going to introduce some basic 
concepts of the nanotechnology and give some remarkable results from the 1D ZnO nanomaterial 
investigations. By using simple solution technique, in highly basic environments, we obtained 1 D 
(dimensional) ZnO nano/micro structures and their analytical examination was conducted. Morphology 
and aggregation was observed by SEM, surface functionality and ligand attachment was examined by 
XPS and crystallinity and alignment were detected by XRD and TEM techniques. Results showed that, by 
selected surface directing ligand, it was possible to obtain 1D ZnO structures which can be utilized in 
various applications.    

Keywords: Nanotechnology, 1 D nanostructures, ZnO nano/micro structures, HMTA. 
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞTAN57 

 
ÖZET 

Yaşadığımız bu teknoloji çağında ihtiyaçlarımızın karşılanmasında enerjinin yeri şüphesiz çok 
önemlidir.  Ülkelerin uluslararası gelişiminin en önemli yolu özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi 
sektörlerde gerekli olan enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Günümüzde enerji, ülkelerin 
kalkınmasında önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 
belirtilirken ürettikleri ve tükettikleri enerji miktarları da göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye 
gelirinin büyük bir bölümünü enerji ithalatına harcamaktadır. Türkiye, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep 
artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır. Gelecek 10 yılda da enerji talebimizin 2 katına 
çıkması beklenmektedir. Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin, başta petrol ve doğal gaz 
olmak üzere, enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemiz mevcut haliyle toplam enerji talebinin 
yaklaşık %25’sini yerli kaynaklardan karşılanırken, kalan bölümünü farklı ithal kaynaklardan 
karşılanmaktadır. Ülkemizde, harcanan enerjinin önemli bir bölümü elektrik üretimi için 
kullanılmaktadır. 2015 yılında elektrik üretimimizin, %37,9'u doğal gazdan, %29,1'i kömürden, %25,6'sı 
hidrolikten, %4,5'i rüzgardan, %1,3'ü jeotermalden ve %1,6’sı diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 
Türkiye’nin öncelikle, enerjide dışa bağımlılığını azaltması, yerel kaynaklarının kullanımını da azami 
seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. iklim değişikliğiyle yapılan mücadeleleri de dikkate alarak, ulusal 
enerji kaynaklarında yenilenebilir enerjinin (Rüzgar, güneş, jeotermal vb.) payını yükseltmelidir. 
Enerjinin verimli kullanımı en az enerji üretimi kadar önemlidir. Bu açıdan verimliliği yüksek cihazların 
üretimi ve kullanımın da devlet teşviklerinin arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji,  Elektrik Enerjisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları. 

 
THE ENERGY VIEW OF TURKEY AND RENEWABLE ENERGY 

SOURCES 
ABSTRACT 

In our age of technology, energy is undoubtedly important to satisfy our needs.The most important way for 
international development of countries is to provide the sustainability of energy necessary for sectors such as 
industry, housing and transportation. Today energy is a vital power for development of countries.Therefore, the 
amount of energy produced and consumed by a country is taken into consideration to define its development level. 
Turkey is spending a large amount of its income on importing energy. In the last decade, Turkey has the biggest 
increase of energy demand among the countries of Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD). Also, our energy demand is predicted to be doubled in the next ten years.As a result of the rapid increase 
in energy demand, the dependence of Turkey to energy import ,especially petrol and natural gas, is going up. In 
our country while 25% of total energy demand is satisfied by local energy sources, the rest is satisfied by several 
sources of import. A significant amount of energy spent in our country is used for generating electric power.In the 
year 2015, our electric power generation consisted of  37,9% natural gas, 29,1% coal, 25,6% hydraulic, 4,5% wind, 
1,3% geothermal and 1,6% other sources. Turkey should primarily decrease  energy dependence and increase the 
use of local sources at a maximum level. Considering the climate change, as our national energy sources, the use of 
renewable energy (wind, solar, geothermal..) should be increased.Efficient use of energy is as important as energy 
generation.Therefore, the production and use of high efficient devices should be promoted more by the 
government. 

Key words: Energy, Electric Energy, Renewable Energy Sources 
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ÜLKEMİZİN STRATEJİK MADENLER AÇISINDAN DÜNÜ BUGÜNÜ VE 
GELECEĞİ 

 
Yrd.Doç.Dr.M. Sadrettin ZEYBEK58 

Prof.Dr.Yüksel ABALI59 
Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN60 

 
ÖZET 

Dünya maden rezervleri açısından Türkiye; bor, pomza, zeolit ve selestit madenlerinde birinci, 
toryum, trona, profillit madenlerinde ikinci, feldspatta üçüncü, barit, asbest ve manyezitte ise dünyanın 
dördüncü büyük rezervlerine sahiptir. Bu madenlerin dışında antimon, boksit, bakır, kurşun, linyit, 
mermer, krom, kil gibi madenlerde de dünya sıralamasında önde yer alan rezervlere sahiptir. 

Genel olarak dünyada ya da bir ülkede az bulunan, diğer taraftan bir başka ülkede ve coğrafyada 
yoğun olarak bulunan, kullanımı endüstri dalları ile doğrudan ilişkili olan, yerine başka bir madeni 
kullanma imkanı kısıtlı olan, ekonomik değeri olan, askeri amaçlarla kullanılması mümkün olabilen 
madenler stratejik madenler olarak tanımlanır. Bor, toryum, uranyum, krom ve nikel madenleri ülkemiz 
açısından stratejik potansiyele sahip madenler olup; bu çalışmada, bu madenlerimizin rezervleri, üretim 
ve tüketim miktarları ve kullanım alanları dikkate alınarak; dışa bağımlılığımızın azaltılması, milli gelir 
içindeki payının arttırılması, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi 
amacıyla neler yapılması gerektiği irdelenmiştir. 

Günümüzde, hızla tükenmekte olan yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar nedeniyle devletler ve 
şirketler arasında siyasi ve ekonomik çekişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu önemli yeraltı 
kaynaklarıyla dünya pazarında söz sahibi olabilmesi için, iyi bir stratejik plan yapılmalıdır. Ülkemizin 
sanayileşme hedeflerine ulaşabilmesi için, endüstrinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji ihtiyaçlarını 
sağlayacak başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, bor, toryum, uranyum, kromit, nikel gibi madenlerle 
ilgili yeni rezervlerin saptanması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, nihai ürünlere dönüştürülmesi ve 
sanayide kullanımı ile ilgili çalışmalara hız verilmelidir. Dünya pazarında, tüvenan (ham) cevher 
ihracatının kademeli olarak azaltılması buna karşın katma değeri yüksek olan uç ürünlerin pazardaki 
payının arttırılması gerekmektedir. Özel sektör, üniversite ve maden işletme kurumları arasındaki 
işbirliği geliştirilerek Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir. 

 
 Anahtar Kelimeler: Bor, Toryum, Uranyum, Krom, Nikel, Stratejik Madenler. 
 
 JEL Kodu: Q3, Q4, Q5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam Seramik Bölümü 45400 Turgutlu Manisa 
59 Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. 
60 Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.2016 
12. OTURUM  

Doç.Dr. Uğur KESKİN  
(Anadolu Üniversitesi)  

Otoriter Yönetimlere Özgü Uygulamaların Eleştirisi: 
Necdet Şen’in Eserleri Üzerine Bir İnceleme 

Doç.Dr. Fatih DUMAN  
(Hitit Üniversitesiİ)  

‘Durumsal Muhafazakârlık’ Anlayışı Üzerine Teorik & 
Eleştirel Bir Değerlendirme 

Prof. Dr. Birol KOVANCILAR 
 (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)                                                                                                    
Doç. Dr. Buğra ÖZER  
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 

Parlamenter ve Başkanlık Rejimi Tarışmalarında Apı 
Tutucuları Kavramı  Olgusuna Dair Bir Tartışma 

Yrd.Doç.Dr. Zelal Başak KIZILKAN 
 (Mardin Artuklu Üniversitesi) 

Suriye Iç Savaşi Bağlaminda Türk-Amerikan Ilişkileri: 
Firsat ve Sınırlılıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

OTORİTER YÖNETİMLERE ÖZGÜ UYGULAMALARIN ELEŞTİRİSİ: 
NECDET ŞEN’İN ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Doç.Dr. Uğur Keskin61 

 
ÖZET 

 Çizgi roman sanatçısı Necdet Şen, yönetim bilimleri alanı ile doğrudan bir ilişki gözetmemiş 
olmasına rağmen birçok eserinde bürokratik sorunlar, yönetici-çalışan ilişkileri, çalışma hayatı sürecinde 
işgörenler üzerinde etkili olan konular, işgörenler arasında ortaya çıkan iletişim ve hiyerarşi kaynaklı 
sorunlar başta olmak üzere çok çeşitli konuları işlemiştir. Bu bağlamda Necdet Şen, insanları vesayet 
boyunduruğu altına alan uygulamaları da çeşitli eserinde eleştirmiştir. Bireye ve topluma yöneltilen 
otoriter anlayışa koşut olarak Necdet Şen tarafından yazılan ve çizilen eserlerdeki eleştirel yaklaşım, bu 
çalışmada yönetim bilimleri kapsamındaki kavramlar çerçevesinde açıklanarak tartışılmıştır. Necdet Şen, 
çizimleriyle hayat vermiş olduğu karakterler aracılığıyla özellikle 1980’li yıllar sonrasındaki sıkıyönetim 
uygulamalarının kaynaklık ettiği bireysel ve toplumsal sorunları betimlemiştir. Karikatür ve çizgi roman 
sanatı, genellikle var olan gerçeklikleri çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Necdet Şen de eserlerini 
söz konusu üslup çerçevesinde kaleme almış, bunu yaparken de yönetim bilimleri alanına giren 
konulara ilişkin çarpıcı tespit ve saptamalar yapmıştır. 

 
 Anahtar Kelimeler: Necdet Şen, Yönetim, Otoriter Yönetim, Mizah. 

 
 Jel Kodu: M0. 

 

CRITICS OF THE APPLICATIONS PECULIAR TO AUTHORITARIAN 
MANAGEMENT: A STUDY ON THE WORKS OF NECDET ŞEN 

 
ABSTRACT 

Although comic strip artist Necdet Şen does not directly address to the issues of management 
sciences, he deals with various topics in his works such as bureaucratic problems, manager-employee 
relationships; the issues affecting employees in working life, and communication and hierarchy related 
problems encountered in business life. In this respect, Necdet Şen criticizes the practices forcing people 
to subside in business world. This study discusses the critical approach adopted by Necdet Şen in his 
works through the concepts within the framework of management sciences in parallel with the 
authoritarian against individuals and society. Necdet Şen described individual and social problems due 
to martial law in the late 1980s through the characters he created. Caricature and comics generally reflect 
the realities of life in a striking way. Thus, Necdet Şen has created his works with this perspective in 
mind and identified significant issues related to management sciences accordingly. 

 
 Key Words: Necdet Şen, Management, Authoritarian Management, Humour. 
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‘DURUMSAL MUHAFAZAKÂRLIK’ ANLAYIŞI ÜZERİNE TEORİK & 
ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME  

Doç. Dr. Fatih DUMAN62 

ÖZET 

Bu çalışma, Batı’da ve Türkiye’de modern siyasal düşüncenin önemli bir parçasını oluşturan 
‘muhafazakârlık’ üzerine bir tartışmaya odaklanmıştır. Genel kabul gören anlayışa göre, muhafazakârlık Batı 
dünyasındaki modern siyasal ideolojilerden birisidir. Ancak bu genel varsayımın arka planında önemli bazı 
kuramsal/felsefi sorunlar/tartışmalar mevcuttur. Örneğin muhafazakârlığın bir siyasal ideoloji olup olmadığı ya 
da ne tür bir ideoloji olduğu noktasında farklı görüşler vardır. Ayrıca muhafazakârlığın kavram olarak ne anlama 
geldiği ve nasıl tanımlanması gerektiği çerçevesinde ciddi kuramsal tartışmalar yapılmaktadır. Kavram farklı 
perspektiflerden hareketle yeniden inşa edilmekte ve farklı kuramsal bakış açılarına dayanan değişik bağlamlarda 
anlamlandırılmakta ve işlevsellik kazanmaktadır. Kavramı farklı temellerde anlamlandıran bu bakış açıları doğal 
olarak toplumsal ve siyasal düzeyde de birbirinden oldukça ayrışan sonuçlar doğurmaktadır. Bu noktada 
muhafazakârlığı tanımlamada kullanılan değişik kavramlar karşımıza çıkmaktadır: Darwinci/Evrimci 
muhafazakârlık, metafizik muhafazakârlık, tarihsel/özgücü muhafazakârlık, gelenek(çilik) öğretisi/doktrini olarak 
muhafazakârlık, evrenselci muhafazakârlık, durumsal muhafazakârlık vb. Bu çalışmada zikrettiğimiz farklı 
muhafazakârlık kavramsallaştırmaları eleştirel bir perspektifle incelenecek ve özellikle ‘durumsal muhafazakârlık’ 
olarak adlandırılan anlayışın analizi/eleştirisi yapılacaktır. Çalışmadaki temel argümanımıza göre, 
muhafazakârlığı liberalizm ve sosyalizmden ayrı müstakil bir siyasal ideoloji olarak kabul edebilmemiz için, 
durumsal muhafazakârlık anlayışını aşan bir perspektife ihtiyacımız vardır. Durumsal anlayışın sınırları içinde 
kaldığımız taktirde, muhafazakârlık, özü/muhtevası ya da sabit ilkeleri olmayan pragmatik bir anlayış olacak ve 
her tür ideolojik pozisyonla eklemlenebilir hâle gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: Durumsal muhafazakârlık, muhafazakâr ideoloji, kavram olarak muhafazakârlık,  
muhafazakârlığa farklı yaklaşımlar. 

JEL Kodu: Y800 

 A THEORETICAL & CRITICAL ANALYSIS ON THE CONCEPT OF 
‘SITUATIONAL CONSERVATISM’ 

ABSTRACT 

This study focuses on the discussion of ‘conservatism’ which forms an important part of modern political thought in the 
West and Turkey. According to the generally accepted opinion, conservatism is one of the modern political ideologies in the 
Western world. However, some important theoretical/philosophical issues/discussions lie in the background of this general 
assumption. For example, there’re different opinions about whether conservatism is a political ideology or not, or what kind of 
ideology it is. In addition, serious theoretical discussions are made within the framework of what it means as a concept and how 
it should be defined. The concept of conservatism is reconstructed from different perspectives and is interpreted in different 
contexts based on different theoretical viewpoints and gains functionality. These different perspectives naturally lead to 
separate consequences at the social and political levels. At this point, we come across different concepts used to define 
conservatism: Darwinian/Evolutionary conservatism, metaphysical conservatism, historical/peculiar conservatism, 
conservatism as a doctrine of tradition(alism), universal conservatism, situational conservatism, etc. In this study, previously 
mentioned different conceptualizations of conservatism will be examined with a critical perspective and especially 
analyze/criticism of ‘situational conservatism’ will be made. According to our main argument of this study, in order to accept 
conservatism as an ideology separate and detached from liberalism or socialism, we need a perspective that goes beyond the 
concept of ‘situational conservatism’. If we stay within the boundaries of situational understanding, conservatism will be very 
pragmatic notion without any essence or fixed principles and will be able to integrate with any kind of ideological position. 

Key words: Situational conservatism, conservative ideology, the concept of conservatism, different approaches to 
conservatism. 
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PARLAMENTER VE BAŞKANLIK REJİMİ TARIŞMALARINDA API 
TUTUCULARI KAVRAMI OLGUSUNA DAİR BİR TARTIŞMA 

 
Prof. Dr. Birol Kovancılar63 

Doç. Dr. Buğra ÖZER64 

 
ÖZET 

Modern anayasal demokratik sistemler kaçınılmaz olarak çeşitli hükümet görevlerini ifa etmek 
zorundadır. Bu hükümet görevlerinden belki de en önemlisi kamu politikalarını belirleme, oluşturma ve 
uygulama süreçleridir.  Bu bağlamda, ister parlamenter olsun ister başkanlık anayasal tasarımları olsun, 
kamu politikası yapımı sürecinde “kapı tutucuları” (veto player) kavramı ön plana çıkmaktadır. Kavramı 
ortaya atan Amerikalı siyaset bilimcisi George Tsebelis “kapı tutucusu” kavramını politika yapım 
süreçlerinde statükonun değişimine onay verecek bütün oydaş aktörlere ve toplumsal kurumlara 
gönderme yaparak tanımlamaktadır. “Kapı tutucusu” kavramı bir politikanın yapılması ve değişimi için 
mutabakata varması gereken bireylere ya da kolektif aktör gruplarına verilen bir adalandırmadır. Bu 
kapsamda çalışma kapı tutucuları kavramı bakımında parlamenter ve başkanlık rejimleri bakımından bir 
tartışma sistemsel verimlilik ve etkinlik kavramları bakımından tartışacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Rejimi, API. 
 

 

A CONCEPTUAL DISCUSSION OF VETO PLAYER IN THE CONTEXT OF 
DEBATE BETWEEN PARLIAMENTARISM AND PRESIDENTIALISM 

 
ABSTRACT 

 Modern democratic systems have to carry out many vitally important functions including 
the public policy making that is inclusive of agenda setting and implementation processes. In such a 
context the concept ‘ veto players’ comes on to the stage from the perspective of constitutional designs 
od modern liberal democratic governance. George Tsebelis, the inventor of the term asserts that veto 
player refers to the set of players that come to vote for the decision making and implementation 
processes of public policy making. By this token, it is all those institutions involved in the realization of 
public policy making. Given the perspective as such the effort shall to be to elucidate and shed light 
upon the veto players’ discussion on the debate of parliamentarism and presidentialism  with analysis on 
effectiveness and efficiency of modern democratic regimes. 

 
 Keywords: Presidentialism, API. 
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SURİYE İÇ SAVAŞI BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ: FIRSAT 
VE SINIRLILIKLAR 

Yrd. Doç.Dr.Zelal BAŞAK KIZILKAN 65 

ÖZET 

Suriye çatışmalarının 2011 yılında patlak vermesinden bu yana, Türkiye ABD ilişkilerini yeniden 
tanımladı. Suriye ve İran ile arasında Amerika’nın Irak’ı işgal etmesinin ardından  kurmuş olduğu 
“ittifak benzeri” yapılarla Amerikan hegemonyasını dengeleme politikasını geride bıraktı. Arap 
baharının ardından örtüşen çıkar ve politikalar, Suriye çatışmanın hemen ardında Türkiye ve 
Amerika’nın Assad rejimine yönelik ortak bir pozisyon almasına neden oldu. Ancak Suriye çatışmasının 
beklenenden daha fazla uzaması aktörlerin ortak pozisyonlarını ve eşgüdüm faaliyetlerini sürdürmesini 
engelledi. Bu temelde, bu çalışmanın amacı Suriye iç savaşı süresince Türk-Amerikan ilişkilerindeki iniş 
ve çıkışları analiz etmektir. Söz konusu makale Türkiye ve Amerikan’ının Suriye savaşı zarfında öncelik, 
politika ve araçlarının ne zaman, nasıl ve hangi ölçüde ayrıştığını analiz etmeye çalışmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Türk-Amerikan İlişkileri, Suriye Savaşı, Türk Dış Politikası. 

Jel Kodu: F51. 

 

TURKISH-AMERICAN RELATIONS DURING SYRIAN CONFLICT: 
CHALLENGES AND PROSPECTS 

ABSTRACT 

Following the outbreak of the Syrian conflict in 2011, Turkey re-aligned with the US and left its 
strategy of counterbalancing the US hegemony by forming what Oktav (2009) called “quasi alliance” 
with Syria and Iran. The overlapping interests and policies of two countries gave rise to common 
positions towards to Syria at the very beginning of the Syrian conflict. As Syrian conflict prolongs more 
than it was expected, however, it become almost impossible to maintain such a common positions and 
coordinated action, as the agendas of the actors appeared to overlap only marginally. On this basis, the 
objective of this paper is to analyze ups and downs in Turkish American relations during Syrian conflict. 
The paper will address the question of how and to what extent Turkey diverge from the US in terms of 
priorities, policies and means of achieving them in the course of Syrian conflict.  

 Key Words: Turk-American Relations, Syrian Conflict, Turkish Foreign Policy. 

 Jel Code: F51. 
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YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAKİ 
ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİNİN 

MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 
 

Gülseda KİRİŞCİ66 
Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ67 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’nda barınan öğrencilerin demografik 
özelliklerinin ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yurttaki memnuniyet derecelerinin ne kadarını 
yordadığını bulmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Döneminde 
Kahramanmaraş KYK Nuri Pakdil Yurt Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Yurt Müdürlüğü’nde barınan 
üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada İkiz (2008) tarafından geliştirilen 5’li Likert türü (1-
Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) maddelerden oluşan ‘Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nda Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmin Düzeyi Ölçeği’ kullanılmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 23.0 ve Mplus 7.0 programları kullanılarak açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizleri sonucunda memnuniyet ölçeği dört boyut olarak tespit edilmiştir (Yönetimsel, fiziksel şartlar, 
işletme kalitesi ve sosyal aktivite). Korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin 
cinsiyet, aylık gider ve yaş ile ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu; ailelerin ikamet ettiği yer ve 
yurtta kaldıkları süre (yıl sayısı) ile ilişkileri ise istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple, çoklu 
regresyon analizine bağımlı değişken olarak öğrencilerin memnuniyet düzeyleri alınırken, bağımsız 
değişkenler olarak cinsiyet, aylık gider ve yaş alınmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucunda modelin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu (F(3,321)=16.84, p<.001) ve bağımsız değişkenlerin öğrencilerin 
memnuniyet düzeyindeki değişimin %14’ünü açıkladığı görülmüştür. Bu analiz sonuçlarına göre 
modelde cinsiyet (β=-8.21, p<0.01) ve aylık gider (β=-2.07, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı çıkarken yaş 
değişkeni (β=-1.84, p=0.05) ise istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır.   

Bu sonuçlardan hareketle,  kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yurttan daha fazla memnun 
olduğu görülürken, aylık gideri düşük olanlar diğer bir ifade ile ekonomik düzeyi düşük olanların 
ekonomik düzeyi yüksek olanlara göre KYK yurtlarından daha memnun olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmadan hareketle KYK yurtlarındaki gerek aktivitelerin gerekse öğrenci gereksinimlerin cinsiyet 
farkları ve gelir düzeyleri göz önünde bulundurularak yapılması önerilmektedir.  
 

Anahtar Sözcükler: KYK, Yurtkur, Öğrenci Memnuniyeti, Doğrulayıcı Faktör Analizi  
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COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE 
KARŞI TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Nadire KARADEMİR68 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı 
tutumlarının demografik ve diğer özelliklere göre nasıl değiştiğini tespit etmektir. Çalışma 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya bölümünde okuyan 473 öğrenci üzerinde yapılmıştır 
(I.sınıf: 104 öğrenci, II.sınıf: 109 öğrenci, III. Sınıf: 113 öğrenci, IV. Sınıf: 134 öğrenci). Araştırmada 
öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ölçmek için Bulut (2009) tarafından 30 madde olarak 
geliştirilen ve Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından  19 maddeye düşürülerek güncellenen 5’ li likert tipi 
(1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) ölçek kullanılmıştır.  

Atalmış ve diğerleri (2016) bu ölçeğin güvenirlik katsayısını 0.81 bulurken, mevcut çalışmada ise 
ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutum ortalaması ise 3.95 olarak tespit edilmiştir. Ölçekte 1-1.80 aralığı “hiç 
katılmıyorum”, 1.81-2.60 katılmıyorum, 2.61-3.40 arası “az katılıyorum”, 3.41-4.20 arası “katılıyorum” ve 
4.21-5.00 arası ise “oldukça katılıyorum” olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada ise bulunan değerin 
“katılıyorum” aralığına düşmekte olup, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının olumlu 
olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin öğretmenlik 
mesleğine etki eden demografik ve diğer özellikleri gözönüne alınmıştır.  Bu özellikler öğrencilerin 
devam ettikleri öğretim türü (I. öğretim ya da II.öğretim), sınıf kademesi (I. II. III.ve IV sınıf), yaşı, 
cinsiyeti, anne ve babanın eğitim seviyesi, kardeş sayısı, daha önceki yıllarda özel öğretim kurslarına 
gitme durumu ile coğrafya bölümüne gelirken öğretmen olmayı ne derece istediğidir. Çalışmada 
bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon testi yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda coğrafya bölümünde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının 
sadece yaş, cinsiyet, coğrafya bölümüne gelirken öğretmen olma düşüncesinin istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde etkilediği görülmüştür. Daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilecek olursa, yaş artıkça 
öğrencilerin öğretmenliğe karşı tutumlarınun olumlu yönde değiştiği (r=0.14, p<0.01), bayan 
öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu bir tutuma sahip olduğu 
(µbayan=4.04, µerkek=3.92, t=2.14, p<0.05), yine öğretmen olma düşüncesiyle coğrafya bölümüne gelen 
öğrencilerin  öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu bir tutum içinde olduğu (r=0.23, p<0.01) 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Tutum Ölçeği, Coğrafya, Demografik Özellikler  
  

Jel Kodu: I2, I21, I23. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya ABD. n.karademir45@gmail.com 

 
 

mailto:n.karademir45@gmail.com


52 

 

 

YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE 2004-2005 SOSYAL 
BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI 

Arş. Gör. Papatya DEMİR69 
Prof. Dr. Mehmet KÖÇER70 

 
ÖZET 

Sosyal Bilgiler 2004-2005 Öğretim Programı, yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Bu öğretim programından beklenilen temel amaç; öğrencilerin öğrendiklerini hayata 
aktarmalarını sağlamaktır. Üst düzey bilişsel beceriler arasında; problem çözme, eleştirel düşünme, 
bilgiyi deneyimle harmanlayıp öğrendiklerini hayata aktarma, belli bir plan ve program dâhilinde yeni 
ürünler ortaya koyma gibi unsurlar sayılabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 2004-2005 Öğretim 
Programı kazanımlarının daha üst düzey bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik olması beklenmektedir. 
Bu bakış açısından yola çıkarak 2004-2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın kazanımlarının 
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre bilişsel düzeylerini belirlemektir. Taksonomiye göre kazanımlar 
ne kadar üst düzey bilişsel sürece yönelik olursa öğrencilerin öğrendikleri hem kalıcı olacak hem de 
öğrendiklerini hayata akıtabileceklerdir. Bu çalışma öğretim programının kazanımlarının ne kadar üst 
düzey bilişsel süreçlere yönelik olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. 2004-2005 Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programının kazanımlarını ele alan bu çalışma nitel araştırma desenleri içerisinde yer 
alan dokuman incelemesi yapılarak elde edilmiştir. Çalışmada incelenen dokümanlar, 6 ve 7. sınıf 2013-
2014 yılı Sosyal Bilgiler dersine ait 82 kazanım ele alınmıştır. Uzman değerlendirilmesi ile yapılan 
sınıflama sonucunda 6. sınıf kazanımlarının alt bilişsel süreç boyutunun toplam değerinin %47,36 
olduğu ve üst bilişsel süreç boyutunun %52,64 olduğu bulgulamıştır.  7. sınıf kazanımlarının ise % 55,56 
alt düzey % 44,44 ise üst düzey bilişsel becerilere yöneliktir. Nispeten kazanımların üst bilişsel düzey 
basamaklarına yönelik hazırlanmış olduğunu fakat bu bilişsel düzeyde en alt basamağı olan çözümleme 
basamağında kazanımların yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrendiklerini hayata 
kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, yeni ürünler ortaya koyma noktasındaki kazanımlara yer 
verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak yapılandırmacı öğretim programı doğrultusunda 
hazırlanan 2004-2005 öğretim programının üst düzey becerilere yönelik olduğu fakat tam olarak bu 
programdan beklentileri karşılamakta yeterli olmadığı söylenebilir. Öğrencilerimizin ezberden uzak, 
sorgulayan, eleştirel düşünen, bağımsız olarak toplumda kendini ifade eden bireyler olması için 
değerlendirme ve yaratma basamaklarına yönelik kazanımların hazırlanması önerilebilir.  

Anahtar Kemiler: Yenilenmiş Bloom Taksomosi, Bilişsel Düzey, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı  
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İKTİSADİ GELİŞMENİN GİDİŞATINI ÖNGÖRÜMLEMEYE İLİŞKİN 

STRATEJİK TEMEL GÖSTERGELER-KAVRAMLAR 

Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ71 

 

ÖZET 

Küresel dünyada konjonktüre göre ülkelerin zaman zaman kriz yaşamalarına rağmen iktisadi 
gelişmelerinin istikrarlı bir süreçte sürdürebilmelerinin belli başlı temel göstergeleri bulunmaktadır. Bu 
faktörlerin ekonomik ve siyasi göstergeler biçiminde sınıflandırılması başta olmak üzere dolaylı ve 
dolaysız ya da iç ve dış göstergeler olarak gruplandırılması başta akademik çevreler olmak üzere farklı 
çevrelerce tercih edilmektedir. Literatürde ve akademik çevrelerde ekonomik ve siyasi göstergeler ayrımı 
daha çok tercih edilmektedir. Bunun nedeni; iktisadi konjonktürün ülke ekonomisi ve siyasetine, ticaret 
yapılan ülkenin ekonomisine ve siyasetine, uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmelere doğrudan bağlı 
olmasına dayanmaktadır. Böylece iktisadi gelişmenin gidişatını ekonomik ve siyasi düzlemde 
öngörümleme fırsatı daha kolay olabilecektir. Öte yandan ülkelerin iktisadi gelişmelerini etkileyen bazı 
göstergeler öncü olup geleceğe ilişkin konjonkturel sürecin analizini kolaylaştırırken, bazıları 
gidişatı(süreci)  öngörümlemeye ilişkin olup her an değişen süreci takip etmeye yaramaktadır. Bu 
anlamda seçilmiş temel bazı önemli göstergelerin başında büyüme, enflasyon oranı, dış ticaret dengesi, 
döviz kurları, ödemeler dengesi ve cari açık, borç stoku, kamu kesimi borçlanma gereği ve finansmanı ile 
istihdam gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İktisadi Gelişme, İstikrar, Temel Göstergeler. 

Jel Kodu: E0. 

 

IN THE PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: STRATEGIC BASIC 
INDICATORS, CONCEPTS 

ABSTRACT 

Countries are living crisis in a global world. This situation, stable economic development is 
adversely affected. There are indicators relating to observe economic developments. These factors are 
classified as economic and political indicators. The country's economic conjuncture is directly linked to 
the country's economy and politics, the economy and politics of the countries trade and the international 
economic and political developments. Economic development process is of the forecastingins easy in the 
economic and political plane. On the other hand, there are some leading indicators that affect the 
economic development of the country. Some economic indicators are used to predict the process. At the 
beginning of  importants indicators are coming economic growth, inflation rate, trade balance, exchange 
rates, balance of payments and current account deficit, debt stocks, borrowing requırement (PSBR) and 
employment.  

Key Words: Economic development, stable, basic indicators   

Jel Code: E0. 
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SAĞLIK HARCAMALARININ VE SAĞLIK İÇİN KULLANILAN DIŞ 
KAYNAKLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: D-8 ÜLKELERİNE 

YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK72 

Yavuz ÖZKAYA73 

 
ÖZET 

Toplumların sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek, eğitim ve sağlık durumu gibi kavramlar içsel 
büyümeyi savunan iktisatçılar tarafından uzun dönemli büyümeyi sağlayan temel faktörlerdir. İçsel 
Büyüme Teorisi’ne göre beşeri sermayeye yönelik olarak yapılan yatırımlar iktisadi faaliyetlerde 
verimliliği artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Ancak sağlık harcamalarının 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin çok yönlü olduğu literatürde yapılan çalışmalarda 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ekonomik potansiyeli gün geçtikçe artan, geniş bir coğrafi alana 
sahip olan ve nüfusu giderek arttığı için ilgi çeken D-8 ülkelerinde sağlık harcamaları, sağlık için 
kullanılan dış kaynaklar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1991-2015 dönemi için panel var analizi 
yöntemini kullanarak incelemektir. Bunun için kişi başı reel gayri safi yurtiçi hasıla (GDP), sağlık 
harcamaları (HE), sağlık için kullanılan dış kaynaklar (ERH), ilköğretimde okullaşma oranı (SCHOOL) 
ve kentsel nüfus oranı (URPOP) Dünya Bankası veri tabanından temin edilmiştir. Eviews 9 programı ile 
yapılan analizde değişkenlerin birim kök ve eşbütünleşme sorunu içermediği tespit edilmiştir. D-8 
ülkelerindeki ekonomik büyüme için değişkenler arasında en büyük etkiyi sağlık harcamaları 
göstermektedir. Onu sağlık için kullanılan dış kaynaklar, kentsel nüfus ve ilköğretimde okullaşma oranı 
takip etmektedir. Analiz sonucunda sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında bir sonuç pozitif 
bir ilişki bulunmuştur. Bu durum bu ülkelerde sağlığa yapılan harcamaların göreceli olarak verimli 
alanlara yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında sağlık sektöründe kullanılmak için alınan dış 
yardımların verimli kullanılarak toplumun hayat kalitesini artırdığı ve bu ülkeleri gün geçtikçe daha 
üretken hale getirdiğini söyleyebiliriz. Kentsel nüfusun ve okullaşma oranının artması yine D-8 
ülkelerinde ekonomik etkinliği artırarak ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Sağlık İçin Kullanılan Dış Kaynaklar, Ekonomik Büyüme, D-8 
Ülkeleri 

JEL Kodu: I15, O44, C20 

THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURE AND EXTERNAL RESOURCES FOR HEALTH 
ON ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON D-8 COUNTRIES 

ABSTRACT 
 The communities have concepts such as information, skills, capabilities, education and health status are the main 
factors enabling long term growth by economists advocating internal growth. According to endogenous growth theory, human 
capital  investments contributes to economic growth by increasing the efficiency on economic activities. However, the impact of 
health expenditure on economic growth that is multifaceted is observed in studies in literatüre. The purpose of this study, 
analyze the relationship between health expenditure, external resources of health and economic growth for the period 1991-2015 
using panel var analysis in D-8 countries that have the economic potential is growing by the day, have a wide geographical area 
and its population for increasing the interesting. Therfore  gross domestic product per capita, health expenditure, external 
resources of health and economic growth, urban population growth and primary school enrollment data obtained from the 
World Bank Database. The problem of a unit root and co-integration has not been found to contain variable analysis with 
Eviews 9 Econometric Programme. According to the analysis results health expenditure shows the largest effect on economic 
growth in D-8 countries. External resources for health, urban population and primary school enrollment rate is followed. As a 
result of the analysis there was a positive relation between health expenditures and economic growth. This can be interpreted as 
made to the relatively fertile areas of expenditure on health in these countries. Besides, efficient use of external resources for 
health improve the quality life of society and we can say that make this country more productive day by day. The increase of 
urban population and primary enrollment rates have positive effect on economic growth by increasing economic activity in the 
D-8 countries. 
 Key Words:Health Expenditure, External Resources for Health, Economic Growth, D-8 Countries 

JEL Codes: I15, O44, C20 
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FAİZSİZ FİNANSMAN ARAÇLARINDAN YATIRIM SERTİFİKALARININ 
(SUKUK) MUHASEBE VE RAPORLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ74 
Araş. Gör. Ayhan YATBAZ75 

ÖZET 
Sukuk Arapça bir kelime olup yazılı belge, resmi tutanak anlamına gelen sakk kelimesinin çoğuludur. Teknik anlamda 

ise İslami finansman sözleşmelerine dayalı olarak ihraç edilen bir yatırım sertifikası olarak ifade edilebilir. Sukuk ihraç 
edilmesindeki genel amaç dayanak sözleşmenin menkul kıymetleştirilme yoluyla likiditesini artırmak ve daha çok yatırımcıya 
ulaşmaktır. Bu anlamda sukukun aslında borç alacak ilişkisi doğuran bir sermaye piyasası aracı olduğu da söylenebilir. Ancak 
bu her zaman doğru değildir. Çünkü dayanak sözleşmenin türüne göre sukuk mülkiyete katılma hakkı da verebilmektedir. 
Sukukta geleneksel sermaye piyasası araçlarından farklı olarak İslami ilkeler baz alınır. Bu bakımdan sukukta faiz, belirsizlik ve 
İslam dinince yasaklanmış iktisadi faaliyetler söz konusu değildir. Bu anlamda sukukun geleneksel alternatiflerine göre daha 
geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiği söylenebilir. Sukukun tarafları dayanak sözleşmenin türüne göre değişmekle birlikte 
genel olarak dayanak sözleşmenin taraflarına ilave olarak sukuk ihraççısı ve sukuk yatırımcılarından oluşmaktadır. Sukuk 
kullanım alanlarına göre proje endeksli sukuk, varlık endeksli sukuk ve bilanço endeksli sukuk şeklinde üçlü bir 
sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Diğer taraftan dayanak sözleşmenin türüne göre icara sukuk, mudaraba sukuk, müşaraka 
sukuk, murabaha sukuk, selem sukuk, istisna sukuk gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Sukuk uluslararası özerk bir kuruluş olan 
İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından yayınlanan Şer’i Standartlar kapsamında 
İslami Standart 17 Yatırım Sertifikaları (Sukuk) Standardı ile standarda bağlanmıştır. AAOIFI aynı zamanda muhasebe 
standartları da yayınlamakta olup bu kapsamda Finansal Muhasebe Standardı (FMS) 25 Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer 
Araçlardaki Yatırımlar Standardını yayınlamıştır. Diğer taraftan geleneksel muhasebe alanında yine uluslararası bir kuruluş 
olan ve yayınladığı standartları Türkiye tarafından da uygulanan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) 
sukukun muhasebe ve raporlanma konusunda herhangi bir çalışması bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de sukukun 
muhasebe ve raporlanmasında birtakım sakıncaların olduğu öne sürülebilir. Bu çalışmada sukukun tanımı, genel özellikleri, 
Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi ile beraber muhasebe ve raporlama noktasında genel bir değerlendirme 
yapılacaktır. Son olarak da Türkiye’deki mevcut durum üzerinden sukukun muhasebe ve raporlanması ile ilgili önerilerde 
bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Faizsiz Finansal Araçlar, Sukuk, Muhasebe ve Raporlama, AAOIFI Standartları. 
Jel Kodları: M41, G21. 

AN INQUIRY INTO ACCOUNTING AND REPORTING OF 
INVESTMENT SERTIFICATES (SUKUK) WHICH IS THE ONE OF THE 

ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS 
ABSTRACT 

Sukuk is the plural of the word sakk that is an Arabic word meaning written document and official report. Tecnically, 
sukuk is expressed as an investment sertificate as based on Islamic financial contracts. The general purpose of the sukuk issue is 
to provide to increase liquidity of underlying contract and to reach more investors. In this meaning, it is said that sukuk is one of 
the capital market instruments giving rise to borrowing and lending relationship. However, it is not true completely. Because 
there are types of sukuk giving the right of ownership of underlying asset to investor. Unlike conventional financial 
instruments, sukuk is based on Islamic principles. Accordingly, interest (usury, riba), uncertainty (garar) and aeconomic 
activities banned by Islamic rules are absent in sukuk financing. In this resptect, it is possible to say that sukuk appeal to more 
investors unlike conventional financial instruments. The parties of sukuk contract various depend of its types. But generally in 
addition to the parties of underlying contract, its parties consist of sukuk issuer and investors. Sukuk, using area, subject to 
triple classification such as project indexed sukuk, asset indexed sukuk and balance sheet indexed sukuk. Sukuk types sonsist of 
ijara sukuk, mudaraba sukuk, musharaka sukuk, murabaha sukuk, salam sukuk, istisna sukuk amd other sukuk. Sukuk is 
standardized with Shrai’a Standard 17 Investment Sertifcates (Sukuk), one of the Shari’a Standards issued by Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). AAOIFI have also issued accounting standard related to 
sukuk, named Financial Accounting Standard (FAS) 25 Investment in Sukuk, Shares and Similar Instruments. International 
Accounting Standard Board (IASB) issuing accounting and reporting standards in the conventional accounting area, its issued 
accounting standards adopted by Turkey as well as many countries, unfortunately do not issue any standard competible with 
Islamic principles. From this point view, it is said existence of some conveniences in relation to accounting and reporting of 
sukuk financing in Turkey. In this study, definition of sukuk, its general features, its role and importance in Turkey and the 
World economy, and its accounting and reporting are going to be enlightened. Lastly some suggestions is offered by 
considering current situation in relation to sukuk practices in Turkey. 

Keywords: Islamic Financial İnstruments, Sukuk, Accounting, Reporting, AAOIFI Standards. 
Jel Codes: M41, G21. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, PETROL FİYATLARI VE KARBON 
EMİSYONLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: BRICT 

ÜLKELERİ UYGULAMASI 

Yrd. Doç. Dr. Türker ŞİMŞEK76 
Emre YİĞİT77 

ÖZET 

İklim değişikliği ve enerji konularında giderek artan sosyal ve ekonomik kaygılar yenilenebilir 
enerjiyi enerji yönetimi ve tüketimi konusunda merkez konuma getirmiştir. 1990-2015 yıllarını kapsayan 
çalışma BRICT ülkelerinde yenilenebilir enerji, karbon emisyonu, petrol fiyatları ve ekonomik büyüme 
üzerine bir Vektör Otoregresyon Analizi (VAR) sunmaktadır. BRICT ülkeleri popülasyonları, coğrafi 
alanları, piyasalarının büyüklüğü ve büyüme hızları açısından ortak özelliklere sahiptirler. Bu yüzden 
çalışmada BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye) ülkeleri ele alınmış ve yenilenebilir enerji 
tüketimi, karbon emisyonları ve petrol fiyatlarının kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla üzerine 
muhtemel etkilerini ortaya koymak ve politika karar vericilerine ekonomik büyüme hedeflerinde 
başarıya ulaşabilmeleri için politikalar önermek amaçlanmıştır. BRICT ülkelerindeki yenilenebilir enerji 
tüketimi,  CO2 Emisyonu ve petrol fiyatları verileri Dünya Bankası Veri Tabanından yıllık olarak temin 
edilmiştir. İçsel ve dışsal değişken ayrımına yer vermemesi ve değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri 
analiz edebilme imkânı sağladığından VAR analizine başvurulmuştur. Analiz sonucunda ele alınan 
değişkenler arasında kişi başına düşen GSYİH üzerinde uzun dönemde en fazla etkiyi karbon emisyonu 
göstermiştir. Onu sırasıyla petrol fiyatları ve yenilenebilir enerji izlemiştir. Kısa dönemde petrol 
fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin az olduğu ve zamanla arttığı gözlemlenmiştir. 
Benzer şekilde Karbon emisyonlarının ve yenilenebilir enerji tüketiminin de ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisinin zamanla arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Petrol Fiyatları, BRICT Ülkeleri 

Jel Kodları : Q40, Q43, O11 

THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION, OIL PRICES 
AND CARBON EMISSIONS: AN APPLICATION ON BRICTS COUNTRIES 

ABSTRACT 

Gradually increasing social and economic concern on energy dependence and climate change is making 
renewable energy the central theme of decision-making in energy policies and consumption. This study covering 
the years 1990-2015 offers a vector autoregression analysis (VAR) on renewable energy, carbon emissions,oil prices 
and economic growth in BRICT countries. The populations, geographical areas, market size and growth rate of the 
BRICT countries have common features. Therfore in this study BRICT (Brazil, Russia, India, China and Turkey) 
countries discussed and demonstrate the possible effects of renewable energy consumption, carbon emissions and 
oil prices on  the Gross National Product per capita and aimed propose policies to policy decision-makers for 
achieving success in economic growth. The data about renewable energy consumption, CO2 emissions and oil price 
in BRICT countries has been available for years from the World Bank Database. VAR analysis has been applied 
because it doesn't place the separation of internal and external variables and provides the opportunity to analyze 
the dynamic relationships between variables. Considered the variables, carbon emissions showed more impact on 
long term per capita GDP in the results of analysis. Oil prices and renewable energy have followed it respectively. 
In the short term oil prices has little impact on economic growth but it is observed to increase with time. Similarly, 
the carbon emissions and renewable energy consumption have impact that increase over time on economic growth. 

Key Words: Renewable Energy, Oil Prices, BRICT Countries 
JEL Codes: Q40, Q43, O11 
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FİNANSAL KRİZLERLE MÜCADELEDE DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ: 
FİNANSAL REGÜLASYON UYGULAMASI 

 
Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ78 

 
ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte devletin faaliyet alanına ilişkin görüşler de değişmeye başlamış ve 
devlete yeni görevler yüklenmiştir. Devlete yüklenen yeni görevler ile birlikte kamu kesimi, görünür 
müdahalelerde bulunarak piyasa dengesinin sağlanması ve aksak rekabetin ortadan kaldırılmasına 
yönelik tedbirleri alarak piyasalar üzerinde düzenleyici ve denetleyici bir konuma gelmiştir. 

Günümüzde, devlet piyasadaki aksaklıkları gidermek ve bir aksaklığın meydana gelmesine 
engel olmak amacıyla düzenleyici kurallar koyan ve denetleyici bir kurum haline gelmiş enerji 
piyasasından bankacılık sektörüne kadar değişik alanlarda kurduğu düzenleyici ve denetleyici 
kurullar/kurumlar ile bu misyonunu yerine getirmektedir. 

Finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ve ödeme sistemlerindeki aksaklık ve finans 
piyasalarında yaşanabilecek şoklara karşı sahip olduğu dayanıklılık finansal istikrar olarak 
adlandırılmaktadır. Meydana gelen finansal krizlerin ulusal ve uluslararası ekonomiler üzerinde 
yarattığı yüksek maliyetler finansal istikrarın maliye politikasının en önemli amaçları arasında yer 
almasına neden olmaktadır.  

Diğer piyasalara kıyasla finans piyasası ekonominin geneli üzerindeki tesiri daha büyüktür. 
Bundan dolayı finans sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlenme ve denetlenme faaliyetleri hem 
finansal krizlerin engellenmesi açısından hem de sağlıklı bir finans piyasasının varlığı açısından oldukça 
önemlidir. Bu öneme binaen günümüz devlet anlayışı, finansal regülasyonlara izin veren ve piyasanın 
etkin çalışmasını sağlayan kural ve kurumların oluşturulmasını öngörmektedir. 

Kamu kesimi, finansal piyasalarda yaşanacak bir aksaklığın tüm ekonomi üzerinde oluşturacağı 
olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla regülatör özelliğini kullanmaktadır. Finansal regülasyon 
yolu ile, kamu kesimi finansal istikrarı ve buna bağlı olarak da fiyat istikrarını sağlamaya çalışmakta ve 
finansal krizlerin yaşanmasına engel olmaya çalışmaktadır. 

Bu çalışmamızda, finansal regülasyona ihtiyacı, sağlıklı bir finans sisteminin tesisinde kamu 
kesiminin rolü ve bankacılık sektöründe düzenlemelerin önemi, finansal piyasaların düzenlenmesini 
amacı gibi konular üzerinde durulacaktır. 

 
Anahtar Kelime: Finansal Regülasyon, Küreselleşme. 
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SHAPİRO-WİLK TESTİ İLE DENEYSEL DAĞILIM FONKSİYONUNA 
DAYANAN NORMALLİK TESTLERİNİN 1.TİP HATA VE TESTİN GÜCÜ 

BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖNER79 

Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ80 

ÖZET 
Literatürde yaklaşık kırkın üzerinde normal dağılıma uygunluk testi geliştirilmiştir. Ancak 

geliştirilen bu testler içinde ticari istatistik paket programlarında kendine yer bulan testler, korelasyona 
dayanan Shapiro-Wilk (SW) testi ve deneysel dağılım fonksiyonuna (DDF) dayanan Kolmogorov-
Smirnov (KS), Anderson-Darling (AD) ve Cramer-von Mises (CvM) testleridir. Normallik testlerinden 
hangisinin daha kuvvetli olduğu pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, bu dört popüler 
test, 1.Tip Hata ve testin gücü bakımından Monte-Carlo simülasyon denemeleriyle araştırılmıştır. SW 
testi için p-değerinin bulunmasında Royston yaklaşım algoritması, KS testi için p-değerinin 
bulunmasında limit formu algoritması, AD testi için p-değerinin bulunmasında Stephens düzeltmeli AD 
algoritması ve CvM testi için p-değerinin bulunmasında Stephens düzeltmeli CvM algoritması 
kullanılmıştır. Örneklerin farklı dağılımlı anakütlerden geldiği Monte-Carlo simülasyon denemeleri 
yapılmıştır. Simülasyon deneme düzeni şu şekilde tasarlanmıştır: Anakütle birim sayısı 1000 olacak 
şekilde standart normal dağılımlı, değişik serbestlik dereceli t, lognormal, üniform, üçgen, beta ve gama 
dağılımlı anakütleler oluşturulmuştur. Simülasyon denemeleri değişik örnek hacimleri (n = 10, 20, 30, 40, 
50, 75, 100) için gerçekleştirilmiştir. Bu anakütlelerden belirlenmiş örnek hacminde rastgele 10.000 
deneme için testlerin p-değerleri hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi %5 kabul edilerek, her bir 
simülasyon denemesinde gözlenen p-değerlerinden %5’ten küçük olanların sayısı bulunmuştur. Normal 
dağılımlı anakütlede gözlenen p-değerlerinin sayılarına göre testlerin I.Tip hata ve normal olmayan 
anakütlelerde gözlenen p-değerlerinin sayılarına göre test güçleri belirlenmiştir. Bu çalışmada geliştirilen 
simülasyon programı MATLAB kodları ile yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Shapiro-Wilk Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Anderson-Darling Testi, 
Cramer-von Mises Testi, Normal Dağılıma Uygunluk Testi, I.Tip Hata, Testin Gücü, Simülasyon. 

Jel Kodu: C10, C12. C15. 

A COMPARISON OF SHAPIRO-WILK TEST AND EMPIRICAL 
DISTRIBUTION FUNCTION BASED NORMALITY TESTS IN TERMS OF 

ONE-TYPE ERRORS AND TEST POWERS 
ABSTRACT 

In literature, there are more than forty goodness of fit tests for normality. However only some of these tests, namely 
Shapiro-Wilk (SW) test based on correlation, Kolmogorov-Smirnov (KS), Anderson Darling (AD) and Cramer Von Mises (CvM) 
tests based on empirical distribution function, find themselves a place in commercial statistical software. Power comparison of 
normality tests has become the subject of many research studies. In this study, these four popular normality tests are compared 
by Monte-Carlo simulations with respect to type-1 error and the power of the test. In finding p-values, Royston approximation 
algorithm, limiting form algorithm, Stephens corrected AD algorithm, Stephens corrected CvM algorithm are used respectively 
for SW, KS, AD and CvM tests. Simulation trials with populations coming from different distributions are designed: population 
with size of 1000 coming from standard normal, t, lognormal, uniform, triangular, beta and gamma distributions are generated. 
Different sample sizes (n = 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100) are used. For each sample size, 10000 random samples are taken and p-
values of the tests are computed. The number of observed p-values less than %5 is counted with respect to %5 significance level. 
For normally distributed population, type-1 error of the tests are determined by observed p-value counts. For non-normally 
distributed populations, powers of the tests are determined by observed p-value counts. All simulation computations are done 
by MATLAB codes.    

Keywords: Shapiro-Wilk Test, Kolmogorov-Smirnov Test, Anderson-Darling Test, Cramer-von Mises Test, Fitness to 
normality tests, Type-I Error, Power of Test, Simulation. 
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AR-GE ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TOPSİS 
YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 
 

Prof. Dr. Özgür YENİAY81 
Sevgi UYSAL82 

 
ÖZET 

Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri günümüz 
ekonomi dünyasının itici güçlerinden biridir. Ülkelerin sürdürülebilir rekabet avantajını yakalayabilmesi 
ve bunu koruyabilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlaması ile mümkündür. Bu yüzden 
ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri ağırlık ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir 
ilişki olması tesadüf değildir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli 
olarak performans ölçümü ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kapsamlı bir literatür araştırmasıyla girdi ve çıktı değişkenlerine karar verildikten sonra 
ulaşılabilen en güncel verilerle (2013 yılı için) OECD üyesi 34 ülkenin Ar-Ge faaliyetleri açısından 
etkinliklerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Etkin olduğu tespit edilen ülkelerin sıralaması yapılmıştır ve 
bu sıralamanın yerindeliğini kontrol etmek için TOPSIS yöntemine başvurulmuştur. Yapılan bu 
sıralamada Türkiye’nin Ar-Ge etkinliğindeki konumu tespit edilmiştir. 

Etkin olmayan bir ülkenin etkin konuma gelebilmesi girdilerin azaltılıp çıktıların artırılmasıyla ya 
da aynı girdi değerleri ile daha fazla çıktının elde edilmesiyle mümkündür. Ar-Ge etkinliği üzerine 
yapılan daha önceki çalışmalardan da anlaşılacağı üzerine Ar-Ge çalışmalarında temel amaç girdileri 
azaltmaktan ziyade çıktıları artırmaktır. Bu nedenle uygulamada kullanılacak modelin belirlenmesinde 
bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Etkinlik değerlerini hesaplamak için çıktıya yönelik BCC 
modeli kullanılmasına karar verilmiştir. Analizler için excel tabanlı çalışan SANNA ve EMS(Efficiency 
Measurement System) paket programları kullanılmıştır. 

Ülkelerin Ar-Ge faaliyetleri konusundaki etkinlik ölçümleri elde edilmiş ve gerekli öneriler 
sunulmuştur. Ülkemiz ekonomisinin diğer ülke ekonomileri ile rekabetinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
önemine dikkat çekmek ve bu konudaki çalışmaların devamlılığına katkı sağlamak bu çalışmanın nihai 
hedefini oluşturmaktadır. 
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SUSTAINABILITY OF PUBLIC DEFICITS: 
THE CASE STUDY OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 

 
Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC83 
Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN84 

 
ABSTRACT 

 
Governments finance their public expenditures, which have to be performed in order to meet 

social requirements, by means of taxes. In the case of requirements not to be met by taxes, governments 
finance their expenditure with borrowing, however, borrowing that took place in two ways as domestic 
and external can bring on the important effects on economic activities. In this manner, governments 
transfer funds that can be used for investment expenditures by borrowing from domestic market to their 
self, and thus they cause to decrease in funds that can be used for investments. After the debt crisis, 
which occurred in Greece in the second quarter of 2010, it is observed that debt crises occurred in union 
member countries which have problems in banking and public finance structure as well. In the terms of 
debt burden, member countries of European Countries haven’t a historical clean background. Especially, 
recession that experienced as of 2008 financial crises has caused to decrease in external demand. 
Therefore, public deficits of these countries getting worse step by step. In this regard, it has been 
investigated sustainability of public debt in selected 11 European union countries and it is concluded 
that sustainability of public deficit is a weak structure in these countries except for Germany and 
Hungary. 
 

JEL Codes:H62, C40 
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USING FRACTIONAL ORDER CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS IN 
ORDER TO SIMULATE THE MODELS OF ECONOMIC AND FINANCIAL 

SYSTEMS 

Doç.Dr.Ali KONURALP85* 

Öğr.Çiğdem KONURALP86 

 

ABSTRACT 

In this study, it will be discussed how to use fractional order chaotic dynamical systems for 
simulating models of chaotic economical and financial systems. Some examples of financial and 
economic models are given and after transforming those systems to fractional ones, the numerical 
method is used in order to simulate the systems.  
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THE EU'S PREDICAMENT ON RUSSIAN POLICY IN UKRAINE AND SYRIA 

Prof.Dr. Hatice ERDEMİR87 

Assoc. Prof. Halil ERDEMİR88 

ABSTRACT 

The Russian authorities reacted to the EU’s Eastern Partnership Policy implementation in some 
of former Soviet States. Russians invaded Crimea and continued to assault on Ukraine. This situation has 
forced the EU authorities to response to the crisis. Nevertheless, some of the EU member states were 
reluctant to create and contribute to a concrete EU policy towards Russia. The EU has failed to 
understand and foresee adequately Russians political shift and geopolitical consideration of the region. 

Russians gradually altered their European policy accordance to their political, security and 
economic requirements. The lack of a rapid response and short-sightedness of the EU on the Russian 
policy in Ukraine and Syria has potentials for creating long-term confrontation and competition between 
the parties. The EU’s ineffective packages of sanctions deteriorated the relations and did not help the 
dismemberment of Ukraine. 

The emerging new geopolitical competition, threats and opportunities require multilevel 
dialogues and diversified political stances between the involving parties.  

Key Words: Russian Foreign Policy, EU, Crimea, Ukraine, Syria. 
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STRATEGIC RESTRUCTURINGS, ADAPTATION CAPABILITY and 
FINANCIAL PERFORMANCE of TURKISH Non-PROFITS- WAQFS* 

 
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Emre KARAA89 

 
ABSTRACT 

Waqfs are Turkish non-profit organizations that function like charities, foundations and 
endowments. The consistently changing environment of waqfs, forces the waqfs to undertake 
developments. Their adaptation capabilities as a response to internal and external environmental factors 
like increasing demand for services, forcing waqfs to restructure such as alliances and/or collaborations. 
The main purpose is to survive for waqfs, thus there is a need of financial evaluation for boards, 
volunteers, and grant makers. In this study, I surveyed 32 arts and culture waqf’s board members and 
find that (a) restructured waqfs mostly in simple and bureaucratic formations, (b)  waqfs affected mostly 
by general economic conditions, internally providing services, (c) organizational formation differs by 
public and willing to control own destinies, (d) the organizational formation differs by internal 
environment factors such as, business procedures, technological infrastructure and qualified employees, 
(e) board member’s attitudes among adaptation is reactive, (f) the alliance and collaboration rely on 
internal polity and the reason is having the similar objectives. Last, financial performance is evaluated 
for a waqf and financial ratios for waqfs are estimated. 

 
Keywords: Restructuring, Organizational formation, Adaptation capability, Financial 

performance of waqfs, Third sector.  
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THE EFFECTS OF CULTURE ORIENTED INVESTMENT ON ECONOMIC 
GROWTH IN SOME EU COUNTRIES AND TURKEY 

 
Assist. Prof. Aslıhan OZEL OZER, Ph.D.90 

Assist. Prof. Deniz ZÜNGÜN , Ph.D.91 

 
ABSTRACT 

Human capital as one of the most important determinants of human capital also happens to be 
affected by redistribution, foreign trade balance, existence and development of  democracy, existence of a 
legal structure and auditing mechanism, the weight and strength of R&D, the development of new 
technologies, public taxation and expenditures policies and investment rates. Culture as both a 
component of human capital, an input of the externalities contributing to tourism and an item for foreign 
trade good and service has predominantly become a field supporting the economic growth. In line with 
the traits stated initially, analysis on the existence and measurement of the type of relationship between 
economic growth and culture becomes a sine quo non analysis of economic literature. The proposed 
study aims to shed light on whether a meaningful relationship exist between economic growth  indicated 
by GDP variables and cultural employment and expenditures with the aid of panel analysis in  sampling 
of select EU countries and Turkey. In the Granger causality tests carried out, the findings indicate that 
cultural expenditures happen to be associated with export and import variables, GDP with the foreign 
trade along with the association of GDP with the cultural expenditures in terms of causalities 
hypothesized. A panel VAR analysis has been carried with impulse graphics with tables classified in six-
month intervals. 
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HİZMET PAZARLAMASINDA MARKALAŞMAK 
Yrd.Doç.Dr. Esra CİĞERCİ92 

 
ÖZET 

Dünyadaki sektörel gelişmelere baktığımızda hizmet sektörünün gitgide daha fazla pay aldığını 
görmekteyiz. Sektörün genişlemesiyle rekabet daha da hızlanmış ve işletmeler müşterileri için daha 
yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunma arayışına girmiştir. Çünkü müşteriler artık klasik hizmetten daha 
fazlasını beklemektedir. İhtiyaç ve beklentilerini en iyi anlayan ve buna yönelik çözümler sunarken aynı 
zamanda da kendini değerli hissettiren hizmetleri tercih etmektedirler. Bunu başarabilen işletmeler 
markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyebilmektedir.  

Fakat hizmetlerin markalaşması ürünlere kıyasla daha zordur. Bu zorluk ürün ve hizmetlerin 
pazarlanması arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Örneğin hizmetlerin taklit edilmesi daha 
kolaydır. Müşterilerinizin hoşuna gidecek bir farklılık sunsanız da bunu gören rakipleriniz mutlaka 
peşinizden gelecektir. Ayrıca farklılığınızı gösterebilmek için öncelikle müşteriye ulaşmanız 
gerekmektedir. Çünkü ürünlerden farklı olarak hizmetin kalitesini veya farklılığını satın almadan 
anlamak zordur. Diğer yandan hizmet kalitesinde standardı yakalamak neredeyse imkansızdır. 
İşletmeler daima standart hizmet kalitesi sunduklarını iddia etseler de, kalitenin müşteriler tarafından 
algılanışı çok farklı olabilmektedir. Algılanan bu kalite farklılığı daima olacaktır. Çünkü, hizmetleri 
ürünler gibi fabrikada standart bir formda üretemezsiniz. Kısacası hizmetlerde kalite algılanışı çevresel 
şartlardan oldukça etkilenir.  

İşte bu yüzden hizmet sektöründe markalaşmak kolay değildir. Marka olmak için öncelikle 
müşterinin kalbine dokunmayı bilmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da; hizmet pazarlamasının 
zorluklarını ortaya koyarak yapılan hatalara ışık tutmak ve iyi bir hizmet markası olabilmek için nelere 
dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler vermektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Marka. 
Jel Kodu: M30, M31, M39. 

BRANDING IN SERVICE MARKETING 
ABSTRACT 

When we look at sectoral developments in the world, the service sector receives more and more 
shares. With the expansion of the sector, the competition is even more accelerated and businesses 
embarked on a search for more creative and delivering innovative solutions to their customers. Now, the 
customers expects more from the classic service. Customers prefer the services that best understands 
their needs and expectations and offer solutions to it. Also prefer services that makes them feel valuable. 
Businesses, who have achieved this, can proceed with certainty in the way of branding.  

However, the branding of the services compared to products is more difficult. This difficulty 
stems from the differences between the marketing of products and services. For example, it is easier to 
imitation of the service. Even if you create a difference your customers will love, your competitors, who 
saw it, surely will come after you. Also, in order to show your difference, you must reach the first 
customer. Because, unlike the product, without purchasing, it is difficult to understand the diversity or 
quality of service. On the other hand, it is almost impossible to ensure service quality standards. Even 
though businesses claim to offer standard service quality, quality perception by the customers can be 
very different. This perceived quality difference always will be. Because,  you can not produce the 
services in a standard form, like products, at the factory. In short, the perception of quality in services are 
affected by environmental conditions quite. 

So, branding in the service industry is not easy. To be the brand first need to know how to 
capture the customer's heart. The aim of this study reveal the challenges of service marketing and shed 
light on mistakes made and provide information that should be considered to be a better service brand. 

Keywords: Marketing, Service Marketing, Branding. 
Jel Codes: M30, M31, M39. 
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ULUSAL MARKALAŞMA KAVRAMI VE TEORİK ALT YAPISI 
Arş. Gör. Tuğçe DANACI93 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan NACAR94 

 
ÖZET 

Uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerin hız kazanması ülkelerin kendilerini farklılaştırmasını 
ve küresel arenada bilinilirliklerini arttırmasını zorunlu kılmıştır. İşletmeler yaşamlarını sürdürmek ve 
daha fazla kar elde edebilmek için ürünlerini farklılaştırmayı ve tüketiciler tarafından bir marka olmayı 
hedeflemektedir.  Marka, genel anlamda bir ürünü ifade eden sembol, tasarım, kalite, katma değer ve 
hatta duygusal bir fayda olarak tanımlanmasa da özünde ürün ve tüketici arasındaki güçlü bir bağın 
oluşmasında rol oynayan önemli bir faktördür. Günümüzde ülkeler de işletmeler gibi benzer amaçlar 
doğrultusunda ülke imajlarının bir marka olması için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bunun 
sonucunda geçmişi uzun yıllara dayanmayan ve önemi giderek artan "ulusal markalaşma" kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı "ulusal markalaşma" kavramını tarihsel süreç içinde ele alarak, bu 
kavramın dayandığı teori ve çalışmaları incelemek ve boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Nitel bir araştırma 
olan bu çalışma boyunca "ulusal markalaşmayı" açıklayan kavramsal modeller detaylı bir şekilde ele 
alınmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar yürüten işletmeler ve ortaya koydukları ülke markalaşma endeksleri 
incelenmiş, bu endekslerde yer alan ortak noktalar belirlenmiştir.  Çalışmanın sonunda güncel ülke-
marka ölçüm teknikleri karşılıklaştırılarak, bu tekniklerde kullanılan ortak unsurlar ve bu unsurların 
etkileri oluşturulan yeni bir kavramsal model ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın, henüz yeni bir kavram 
olan ve hakkında çok az bilimsel çalışmaya ulaşılan “Ulusal Markalaşma”  ile ilgili ileride yapılacak 
bilimsel çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 
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NATIONAL BRANDING CONCEPTS AND THEORY INFRASTRUCTURE 
ABSTRACT 

Acceleration of international commercial and economic relations enforce the countries to 
differentiate themselves and known in the global arena. Companies aim to become a brand known by 
consumers and differentiate their products to lead their lives and gain more. Even if a brand, in general, 
is defined as a symbol, design, quality, value, and even an emotional benefit, it is an essential factor 
plays a role in the formation of a strong link between goods and the consumers.  Today, countries also 
start to attempt to make their images become a brand with similar purposes.  As a result, growing 
importance of "national branding" concept of which background is not based on many years, has 
emerged. The aim of this study is to examine the theories and studies regarding "national branding" 
concept and find out its dimensions in the historical process. The conceptual models that describe the 
"national branding" are discussed in detail with this qualitative study. The companies studying on this 
subject and suggesting country branding indices are examined, common factors taking part in these 
indices are determined.  Results of this study is to reveal common elements used in recent country brand 
measurement techniques and their effects with a new conceptual model by comparing them. It is 
expected that this study contributes to the further studies regarding "National Branding" which is a new 
concept and has very few researches in literature.  

Key Words: National Branding, National Identity, Country of Origin Effect, Country Brand Index 
Jel Codes: M30, M31, M37 
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AİLE ŞİRKETLERİ VE SÜREKLİLİKLERİNİ SAĞLAYACAK TEMEL 
KURUMSALLAŞMA BOYUTLARI* 

Araş. Gör. Hakan ATLI95 

 

ÖZET 

Dünyadaki ve ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu faaliyetleri ile bulundukları ülke 
ekonomisi için önemli bir fonksiyon icra eden aile şirketleri oluşturmaktadır. Küreselleşme eğilimi ile 
artan rekabet ve değişen işletmecilik anlayışı, işletmelerin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve işleyişinin 
garanti altına alınabilmesi için, kurumsal bir yapının mevcudiyetini gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik, 
özellikle aile şirketleri için daha da büyük önem kazanmaktadır. Nitekim her türlü etkileşim ve 
iletişimde belirli kuralların hâkimiyeti olarak nitelendirilen kurusallaşmanın; ailenin işin sahipliğini 
üstlenmesi, yönetim kararlarında ve faaliyetlerinde yetkinin merkezileşme eğilimde olabilmesi gibi aile 
şirketlerinin kendine has özellikleri nedeniyle, geneli kapsayacak şekilde sağlıklı bir biçimde işlediğini 
söylemek mümkün değildir.  Bu çalışmanın temel amacı aile şirketlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek ve 
uzun ömürlü ve başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurumsallaşma yolunda neler 
yapabileceklerini ortaya koymaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma. 
Jel Kodu: M10 
 

FAMILY BUSINESSES AND BASIC DIMENSIONS OF 
INSTITUTIONALIZATION OF FAMİLY BUSİNESSES FOR CONTINUITY 

 

ABSTRACT 

The majority of the organizations in the world and our country are consisted of family businesses 
which perform an important function for the economy of the country where they exist. In consequence of 
globalization, increased competition and shifted management concept which are two consequences of 
globalization stream, require an institutionalized structure in order to maintain the existence of the 
organizations and their operations. These requirements are especially important for family businesses. 
However, one can not say that the institutionalization -which is defined as the domination of certain 
rules throughout every transaction and communication- would work appropriately for common because 
of the ownership of the family and the centralization in the management decisions and actions.  The 
main purpose of this study is to investigate family businesses in detail and to demonstrate what they can 
do towards institutionalization for maintaining activities long-lasting and prospering. 

 

Keywords: Family Businesses, Institutionalization of Family Businesses. 
Jel Codes: M10 
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95 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.  



72 

 

TÜRK KOBİ’LERİN İHRACAT DÜZEYLERİNİ ARTTIRMADA DİJİTAL 
PAZARLAMANIN ROLÜ 

 
Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN96 

 
ÖZET 

İhracat yaparak küresel pazarlara açılmak isteyen işletmeler, müşteri bulabilmek için birçok 
yönteme başvurmaktadır. Uluslararası pazarlarda geleneksel müşteri bulma yöntemlerinin yanı sıra 
modern yöntemler de bulunmaktadır. Bu noktada, internet ve bilgi iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle 
dijital pazarlama araçları uluslararası pazarlarda ihracat pazarını büyütme amacıyla kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye 162 küçük ve orta büyüklükteki 
işletmenin (KOBİ’nin) ihracatta dijital pazarlama araçlarının kullanımı üzerine bir anket çalışması 
yapılmıştır. Sonuç olarak, KOBİ’lerin geleneksel uluslararası pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra dijital 
uluslararası pazarlama faaliyetlerine önem verdikleri ve ihracat, online tanıtım ve dış pazar araştırması 
amacıyla özellikle Google Adwords’ü ve B2B e-pazaryerlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda çalışmada, gerek teorik inceleme gerekse KOBİ’lerde durumu araştırma aracılığıyla 
Türkiye’deki konu ile ilgili literatüre katkı sağlama amacı güdülmektedir. 
 

Anahtar Kelimler: Uluslararası Pazarlama, Dijital Pazarlama, İhracat, Uluslararası Ticaret.      
Jel Kod: M310, M160, M150 

 

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INCREASING THE EXPORT 
LEVEL OF TURKISH SMEs 

 
ABSTRACT 

Companies who want to enter the global markets apply to many methods in order to find 
customers. In international markets, there are modern customer finding methods in addition to the 
traditional ones. At this point, with the development of internet, and information and communication 
technologies, digital marketing tools are used in international markets with the purpose of upsizing the 
exporting market. In this study, a questionnaire has been made on the use of digital marketing tools in 
export by 162 SMEs who are a member of Ege (Aegean) Exporters Association General Secretariat. As a 
result, it has been depicted that the SMEs give importance to digital international marketing activities in 
addition to the traditional international marketing activities and that they use especially Google 
Adwords and B2B e-market places with the purpose of exporting, online promotion and foreign market 
research. In this concept, the study preserves the aim of making a contribution to the literature in Turkey 
on this subject via both theoretical investigations and researching the situation in SMEs. 
 

Keywords: International Marketing, Digital Marketing, Export, International Trade. 
Jel Codes: M310, M160, M150. 
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MÜZİK EĞİTİMİNİN ŞİDDET EĞİLİMİNE ETKİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Elmas GÜN 97 

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU 98 

 
ÖZET 

Ülkemizde, son yıllarda şiddet olaylarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Şiddetin 
önlenmesinde, şiddete neden olan etmenlerin saptanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bireyleri 
şiddete yönlendiren nedenler bazen çok boyutlu da olabilmektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, 
şiddete neden olan etmenlerin en temelinde toplumsal değerler, kültürel çeşitlilik, ekonomik düzey ve 
kişisel farklılıklar olduğu söylenebilir.  

 Bu araştırma, müzik eğitiminin şiddet eğilimine etkisini ortaya koymaya amaçlamaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış olup, konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynaklar 
incelenmiştir. Araştırma verileri, doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda, müzik eğitiminin, şiddet ve saldırganlık duygularını bastırmakta önemli rol oynadığı ve bu 
duyguları körelttiği; insan ilişkilerinde daha uyumlu ve ılımlı, olumlu bir benlik kavramına sahip, 
samimi, mutlu, sevgi dolu, dışa dönük bireyeler yetişmesine katkıda bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Bir çalgı çalmanın bireylerin şiddet eğilimini azaltıcı etkisi olduğu yapılan araştırmalarda da ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca günlük hayatta dinlenilen müzik türünün de bireylerin şiddet eğilimleri üzerinde 
etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, heavy metal müzik dinleyenlerin saldırganlık 
düzeyleri diğer tür müzik dinleyenlerden daha yüksek bulunmuştur. Duygusal ve ruhsal durumla, 
dinlenilen müzik türü arasında ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, arabesk müzik dinleyenlerin depresyon 
düzeylerinin, heavy metal ve klasik batı müziği dinleyenlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır.  
 Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Şiddet Eğilimi 
 Jel Kodları: H52, H53. 
 

THE EFFECT OF MUSIC EDUCATION ON THE TENDENCY TO VIOLENCE 
 

ABSTRACT 
In our country, it is seen that a significant increase in violence in recent years. For prevention of 

violence, it is thought that it is important to identify the factors that cause violence. Factors guiding 
individuals to violence may be multidimensional. In line with the studies, it is said to be social values, 
cultural diversity, economic status and personal differences at the basis of the factors causing violence. 

 This study aims to demonstrate the effect of music education on the tendency to violence. In 
pursuit of this aim, It has examined issues relating to domestic and foreign sources and examined 
literature. document analysis. Research data was collected through document analysis. The results of the 
analysis, has been found that the music education play an important role in suppressing the feelings of 
violence and aggression and rust these feelings, contribute to growth the individuals who are more 
harmonious in human relations and mild, with a positive self concept, friendly, happy, loving. It has 
been demonstrated in studies that playing an instrument reduces the tendency of violence. Moreover, it 
has been found that the kind of music listening in daily life can be effective on tendency of violence. It 
has been found in studies that the aggression levels of individuals who listen to heavy metal music 
higher than the individuals who listen to other kind of music. There is a correlation between the kind of 
music listening with emotional and spiritual state. Also, it has been found the depression levels of the 
individuals who listen to arabesque music higher than the individuals who listen to heavy metal and 
classical music.  
 
 Key Words: Music, Music Education, Tendency to Violence. 
 Jel Codes: H52, H53 
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KEMAN EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALIM TEKNİKLERİNE 
İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU99 
Yrd. Doç. Dr. Elmas GÜN100 

ÖZET 

Müzik duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız bir dildir. Müzik dilinin daha etkin bir biçimde 
kullanılabilmesi için çeşitli müzikal ifadelerden yararlanılmaktadır. Çalma teknikleri, nüanslar ve tempo, 
müzikal anlatımın güçlenmesinde, zenginleşmesinde ve derinleşmesinde belirleyici rol oynar. Bu 
çalışmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören keman öğrencilerinin müzikal 
terimlere ve çalım tekniklerine ilişkin bilişsel düzeylerini belirleyebilmektir. Çalışmada, betimsel tarama 
modeli benimsenmiş ve doküman analizinden yararlanılmıştır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim 
yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalında öğrenim gören 35 keman öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama amacıyla 
uzman görüşü alınarak öğrencilerin üniversitede keman eğitimleri süresince en çok çalmış oldukları 
eserler belirlenmiş ve bu eserler üzerinde yer alan müzikal terimler ile eserlere ilişkin çalım teknikleri 
listelenmiştir. Bu liste daha sonra bir “bilişsel düzey testi”ne dönüştürülerek 35 keman öğrencisine 
uygulanmıştır. Bilişsel düzey testi, hız terimleri, nüans terimleri, müzikal ifade terimleri ve keman çalım 
teknikleri olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, SPSS 
16.0 paket programı yardımıyla frekans (f) ve yüzde(%) değerleri hesaplanarak araştırmacı tarafından 
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören keman 
öğrencilerinin müzikal terimlere ve çalım tekniklerine ilişkin bilgi düzeyleri belirlenmiş ve tablolara 
dönüştürülerek yorumlanmıştır. Sonuçlara ilişkin olarak eğitimcilere, öğrencilere ve müfredata yönelik 
öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Müzikal Terimler, Çalım Teknikleri. 

Jel Kodları: H52, H53. 

COGNITIVE LEVEL ANALYSIS RELATED TO MUSICAL TERMS AND 
PLAYING TECHNIQUES  IN VIOLIN EDUCATION 

ABSTRACT 

Music is the language by which we express our feelings and thoughts. To be able to use the language of 
music more effectively, we use a variety of musical expressions. Playing techniques, nuances and tempo, the 
strengthening of musical expression, enrichment and deepening plays a decisive role. The purpose of the study was 
to investigate the level of cognitive about the musical terms and playing techniques of violin students who 
studying at  Music Education Departments. In the study, it was used descriptive research model and document 
analysis. 35 violin students who studying at Mehmet Akif Ersoy University, Education Faculty, Fine Arts 
Education, Music Department in 2015-2016 academic year, participated into the study. By the aim of data colletting 
in this study, the pieces that had been played by the violin students during violin education at university was 
determined by experts’ oppinions and listed the musical terms and playing techniques situated on these pieces. 
After that the list had been transformed a “cognitive level test” and applied to 35 violin students. The cognitive 
level test consist of 4 parts: speed terms, nuance terms, musical expression and violin playing techniques. 
Frequency (f ) and percentage ( %) values of datas were calculated and analyzed by the researcher using the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). As a result, the level of cognitive about the musical terms and 
playing techniques of violin students who studying at the Music Education Departments was determined and were 
analyzed and commented with tabulating. As for the results, suggestions had been offered for educators, students 
and curriculum. 

Key Words:Music Education, Violin Education, Musical Terms, Playing Technics. 

Jel Codes: H52, H53 
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ – KISA FORMU: GÜVENİRLİK 
VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI* 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ101 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik meslek bilgisi sertifika programına kayıtlı (pedagojik 
formasyon) öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını ölçecek güvenilir ve geçerli bir ölçek 
geliştirmektir. Bu bağlamda çalışma Türkiye’de bulunun bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 
pedagojik formasyon eğitimi alan 927 farklı lisans programlarında okuyan yada bu programlardan 
mezun olan öğrenciler üzerinde gerçekleşmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bulut (2009) 
tarafından geliştirilmiş 30 adet 5’li likert tipi maddeden oluşan ve tek boyutlu olan öğretmenlik tutum 
ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek uygulanmadan önce alan uzmanları tarafından tekrar gözden geçirilmiş, 
ardından 20 maddeye indirilmiştir. Bir sonraki aşamada ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için çapraz 
geçerleme prosedürü kullanarak açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu 
amaçla, araştırmaya katılan 927 öğrenci rastgele bir şekilde ikiye bölünmüştür. Örneklemin birinci 
kısmına (n=463) açıklayıcı faktör analizi, ikinci kısmına da (n=464) doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda KMO değerinin 0.87 ve Barnett Test (p<0.01)’ nin ise anlamlı olduğu 
ortaya çıkmış, bu durumun mevcut verinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 5 maddenin ölçekten çıkarıldığı görülmüştür. Sonuç olarak 15 
maddeden ve 4 boyuttan oluşan ölçek oluşturulmuş ve bu ölçeğin öğretmenlik tutumundaki varyansın 
%63’ ünü açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin uyumuna test etmek için Mplus 7.4 programı kullanılarak 
doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış, elde edilen model sonucunda uyumluluk indekslerine bakılmıştır. 
Bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğu 
görülmüş ve modelin kabul edilebilir sonucuna varılmıştır (χ²(80, 464)=178.20; CFI=0.95; TLI=0.93; 
RMSEA=0.06; SRMR=0.06). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .81 olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği – Kısa Formu 
hem güvenilir hem de geçeli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Tutum Ölçeği, Güvenirlik, Geçerlilik.  

Jel Kodları: I2, I21, I23. 
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A NEW GROWTH-ORIENTED ENERGY MARKET IS RISING: 
EUROPEAN UNION 

Yrd.Doç.Dr.Deniz ZUNGUN102 
Yrd.Doç.Dr.Aslıhan OZEL OZER103 

 
ABSTRACT 

Everything related to the energy; such as, energy output, production, consumption, export and 
import has always been high on the agenda of countries in the world. Today, on which the energy 
consumption is in maximum level, it is quite usual that countries are trying to regulate and develop their 
energy policies in a way that produce the most beneficial outcome. European Union countries have 
decided to change their energy policies as a result of the events such as natural gas transmission and 
distribution failure towards the European continent because of the crisis between Russia and Ukraine. 
While this situation caused increase in the energy import of the subject countries, the growth in the 
current account deficits of the subject economies was triggered as a result of this increase in energy 
items. Consequently, whereas the expansion of economic-growth-based energy consumption in the EU 
countries accompanied the increase in import, this situation led the union to a life which is more 
dependent on outside financial sources, and the energy producing countries whetted their appetites 
because the countries in the union became a growing cake for them; as it can be clearly understood from 
the activities in the current account deficit.  

 
Key Words: Economic Growth, Energy, Current Account Deficit 
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PASS THROUGH EFFECT IN TURKEY: KALMAN-FILTER APPROACH 
 

Doç.Dr.Taha Bahadır SARAC104 
Arş.Gör.Mehmet ÖBEKCAN105 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to analyse exchange-rate pass through (ERPT) effects into the inflation by using 

Kalman Filter Approach in Turkey. In fact, pass-through effect of exchange rate into inflation is a subject 
being discussed for a long time. In the literature, there are many studies regarding with the issue. 
Especially, pass-through effect is investigated in applied economics studies with the several different 
methods.  However, difference of this study is to use Kalman Filter Approach unlike other studies. The 
reason why Kalman Filter is preferred that this method allows to see the changes in independent 
variable of coefficient in regression model over time and thus it can be determined how effects of 
independent variable vary over time on dependent variable. In the study, it has been used monthly 
exchange rate, consumer price index and industrial producer price index data from 1994:02 to 2016:09. 
According to our results, positive changes in nominal exchange rate have positive effects on producer price index 
except for education sector and also at most transport sector is affected by exchange-rate pass through. In addition, 
we determine that positive changes in exchange-rate affect electricity, gas, steam and air conditioning prices in 
producer price index. Our results support results of previous studies. 
 

Keywords: Pass-Through, Kalman Filter, Exchange Rate, Inflation 
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A HYBRID MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH FOR 
PORTFOLIO SELECTION PROBLEM 

 
Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI106 

Arş.Gör.Osman PALA107 

 
ABSTRACT 

Portfolio selection problem is a major subject in finance. Investors deal with selecting satisfying 
portfolio from multiply risky assets. Asset prices can be effected from different events. Such as political 
crisis, financial turmoil and technological improvements. Due to uncertainty nature of these events, it is 
not easy to forecast future price of assets. However, Markowitz’s Modern portfolio theory which is 
mainly focused on portfolio risk, introduced a new idea for asset diversification. According to this 
approach, an investor can reduce portfolio risk simply by holding combinations of assets that are not 
perfectly positively correlated and efficient portfolio can only be obtained by focusing portfolio return 
and risk together.  In this paper, a two stage multi objective portfolio selection model is proposed. In first 
stage Pareto efficient portfolios are obtained by genetic algorithm. Multi criteria decision method is 
applied for ranking Pareto-optimal portfolios. Effectiveness of criteria, such as entropy measures and 
higher moments are taken into consideration and also performance ratios are examined in evaluating 
Pareto efficient portfolios. An illustrated example is given in experimental section.  

 
Keywords: Portfolio Optimization; Multi Criteria Decision Making; Entropy; Portfolio 

Performance Measures; Portfolio Ranking. 
Jel Code: G11 
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DÜNYAYI DÖNÜŞTÜREN GİZLİ KAHRAMANLAR: SOSYAL 
GİRİŞİMCİLER 

 
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Mohan BURSALI108 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKSEL109 

 
ÖZET 

Sosyal girişimcilik kavramına ve sosyal girişimcilere olan ilgi son yıllarda sürekli olarak 
artmaktadır (Johnson, 2000). Kavramın gündeme gelişi ve gösterilen ilgi yeni olmasına karşılık sosyal 
girişimciliğin temeli oldukça eskilere uzanmaktadır. Geçmişten günümüze değin toplumun gelişimi ve 
dönüşümü adına sosyal değer yaratan birçok girişimin ortaya koyulduğunu her alanda görmek 
mümkündür. Bu sebeple denilebilir ki toplumlarda her daim sosyal girişimciler var olagelmiştir. Öyleyse 
kimdir bu sosyal girişimciler ve nedir bu sosyal girişimcilik? Sosyal girişimciliğin ve sosyal işin tanımına 
ilişkin bitmeyen bir tartışma söz konusudur. Genel olarak toplum yararına sosyal fayda yaratmaya 
odaklanan kişiler olarak nitelenen sosyal girişimciler, refah sisteminin karşılayamadığı ya da 
karşılayamayacağı tanımlanmamış, farkına varılmamış çeşitli ihtiyaçları tatmin etmek için bir fırsat 
yakalayan, gereken kaynakları bir araya getiren ve bunları da bir farklılık yaratmak için kullanan kişiler 
(Johnson, 2000: 5) olarak tanımlanabilir. Bu misyona sahip bireylerin, piyasanın kendi başına 
çözemediği, pazar çözümlerinin henüz üretilmediği ya da mevcut yöntemlerin, kurumların ve 
politikaların işlemediği sorunlara ve toplumsal ihtiyaçlara eğildikleri ifade edilebilir. İş dünyasında yer 
alan bir girişimci ele aldığı işi ve ortamı nasıl değiştirip dönüştürüyorsa, sosyal girişimcilerin de 
bulundukları toplumu dönüştürmek adına faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilebilir. Bu anlamda sosyal 
girişimcilerin toplumsal sorunlara yenilikçi çözümlerle yaklaşmalarının ve bu çözümleri hayata 
geçirmedeki mücadele ve kararlılıklarının toplumların kaderinde önemli bir rol oynadığı belirtilebilir. 
Özellikle günümüz dünyasında artan ve karmaşıklaşan siyasal, sosyal, çevresel sorunların sayısı ve 
kapsamı göz önüne alındığında, gerek ülkemizde gerek dünyada sosyal değer yaratacak, bu uğurda 
emek harcayacak ve yapacakları dönüşüm düşünüldüğünde adeta kahraman olarak niteleyebileceğimiz 
kişilere duyulan ihtiyaç son derece açıktır. Bu çerçevede hem ülkemizde hem de dünyada sosyal değer 
yaratmış, yaratmaya devam eden nice sosyal girişimciden ve onların faaliyetlerinden söz etmek 
mümkündür. Bu tür örnekler var olan sorunların ya da gelecekte var olabilecek sorunların çözümü 
yönünde ne gibi yeni ve yaratıcı faaliyetlerin yapılabileceği konusuna ışık tutması açısından son derece 
önemli ve değerlidir. 

Çalışma bugün ve gelecekte daha yaşanılır bir dünya için sosyal değer yaratmayı hedefleyen tüm 
potansiyel ve gizli kahramanlar için, sosyal girişimciliği, sosyal girişimciyi tanımlayarak; Türkiye ve 
dünya genelinde öncü olmuş sosyal girişim örneklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
tek tek bireylerin ya da çeşitli grupların ortaya koyduğu özgün ve çözüm üreten faaliyetleri 
değerlendirilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişim, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Girişimci. 
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ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİSİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE110 
Araş. Gör. İpek KURT111 

 
ÖZET 

Son yıllarda iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, küreselleşmeyle birlikte kolaylaşan ve gelişen 
dünya ticareti, firmaları uluslararası ticarete itmektedir. Firmaların uluslararası girişimcilik faaliyetleri, 
sadece dış pazarda işletme açmalarıyla ilgili olmayıp her türlü sınır ötesi fırsatları keşfedip 
değerlendirmelerini kapsar. Araştırma Manisa OSB’de faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmeler 
üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin ihracat pazar 
performansına etkilerinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda araştırma firmaların dış ticaret 
departmanlarında çalışanlara dağıtılan 200 ankete sağlıklı cevap veren 120 kişi üzerinde uygulanmıştır. 
Anket sonucunda veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığı incelenmiş ve 8 faktör elde 
edilmiştir. Ancak sekizinci faktör 2 değişkeni içerdiği için oluşturulamamıştır. Veri setine daha sonra tek 
yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ihracat pazar 
performansı ve uluslararası girişimcilik alt boyutları arasında çeşitli yön ve kuvvetlerde ilişki olduğu 
görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Girişimcilik Yönelimi, İhracat Performansı, Performans 

Ölçekleri. 
 

Jel Kodları: L26. 
 

A STUDY ON THE BURNOUT OF HEALTH SECTOR PROFESSIONALS 
 

ABSTRACT 
In recent years, the rapid development of the communication Technologies, the World trade 

which is developing and becoming easy with globalization, have been pushing the firms to the 
international trade. The entrepreneurship activities of the firms are not only cover their operating 
business in foreign market but to discover and evaluate all kinds of cross-border opportunities as well. 
The research was applied above the small-scale and large-scale businesses which are active along the 
Manisa Organized Industrial Zone. The goal of the research is the researching the effects of the 
international entrepreneurship activities to the export market performance. In this context, the research 
has carried out above the 120 people who give clear answer to the 200 questionnaire and who work in 
the departments of the foreign trade of the firms. On the result of the questionnaire, it is analyzed that 
whether the data set available for the factor analysis or nor and 8 factor are obtained. However, the 8th 
Factor couldn’t be created because of containing 2 variance. After that, one-way variance analysis and 
correlation analysis are applied to the data set. On the result of the research, it is seen that there is a 
relationship between export market performance and sub-dimension of international entrepreneurship 
in different ways and strengths. 

 
Key Words: International Entrepreneurship Orientation, Export Performance, Performance 

Scales. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: CELAL 
BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 
 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN112 

 
ÖZET 

Günümüz koşullarındaki rekabetçi ortamın güçlüklerle dolu olması ve “yeni ekonomi” 
kurallarının ön plana çıkması sebebiyle işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek ve başarılı olabilmek 
için, kendi alanlarında rekabetçi üstünlük elde etmek zorunda kalmaktadırlar. Bunu sağlamanın 
temelinde yatan faktör ise, bilinen kavramlara farklı bakış açıları geliştirebilmektir ve bunları örgüt 
yararına kullanabilmenin yollarını aramaktır. Gerek iç gerekse dış müşterilerin beklentileri karşılamak 
ve çok değişken tercihlerine cevap verebilmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak gerekmektedir. Bu noktada 
ekonomilerdeki girişimcilik faaliyetleri önem kazanmaktadır. Çünkü girişimciler değişim sürecini iyi 
izleyerek, fırsatları ve sorunları analiz ederler. Aynı zamanda aldıkları stratejik kararlar ile değişimi 
yönetir ve rekabet üstünlüğü sağlarlar. Girişimcilik konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında, 
girişimcinin başarısının daha çok onun davranış yetisi veya kişilik özellikleri ile ilişkilendirildiği 
görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada geleceğin potansiyel girişimcileri olan üniversite 
öğrencilerinin konuya dair yatkınlıklarını belirlemek için uygulanan anket ile girişimcilik eğilimleri 
ölçülmeye çalışılmıştır. Örneklem grubu olarak Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri seçilmiştir. 400 öğrenci üzerinde yapılan ankette girişimcilik eğilimini ölçmek için Yılmaz ve 
Sünbül tarafından oluşturulan girişimcilik eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Böylelikle bu çalışma ile 
girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Üniversite Öğrencileri 
Jel Kod: L26, M13 

THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: A 
CASE STUDY ON THE STUDENTS OF CELAL BAYAR UNIVERSITY 

GORDES VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
 

ABSTRACT 
Because of our challenging competition environment and the new economy rules, businesses 

require to be one step ahead of their competitors to be able to survive in this challenging economic 
world. To be able to achieve this,businesses need to come up with new point of views towards the 
familiar concepts and to find new ways to use these new approaches for the benefit of organization. It is 
urgent for the businesses to be innovative and creative to be able to meet the expectations of both the 
internal and external customers and their wide range of preferences. At this point, the activites of 
entrepreneurs have been getting more and more important. Because the entrepreneurs observe the 
change and analyse the opportunities and the problems carefully. They also manage the change and thus 
acquire competitive advantage. When looked at the researches on entrepreneurship, the success of 
entrepreneur is closely associated with his or her behaviours and personality traits. As such, this study 
aims to measure the capabilities and the tendencies of vocational high school students who are the 
potential entrepreneurs of the future. In the survey which is applied to 400 students, the 
entrepreneurship tendency questionnaire by Yılmaz and Sünbül has been used. So this study will try to 
find out the entrepreneurship tendencies of undergraduate students in Celal Bayar University.  

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneur, Entrepreneurship Tendency, University Students 
Jel Codes: L26, M13 
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNE İŞGÜCÜ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ 
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Sarı GERŞİL113 

 
ÖZET 

Küreselleşme sürecinde, bilişim teknolojilerini en etkin kullanan toplumlar gelişmiş ülkelerdir. Bu 
teknolojilerden yeteri kadar yararlanamayan ülkeler ise ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik 
seviyesinin gerisinde kalmışlardır. Bilişim sektörü bütün sektörleri etkileyen ve sınır tanımayan kilit bir 
sektör haline gelmiştir. Bilişimin kullanılmadığı sektör, teknolojinin yer almadığı alan düşünülemez. 
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede ve her alanda gelişimin sağlanmasında bilişim sektörünün 
katkısı ve önemi büyüktür. 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak bu küresel yarışta yer almak için bilişim teknolojilerine 
öncelik vermek zorundadır. Bu noktada karşılaşılan en büyük engellerin başında nitelikli bilişim elemanı 
açığı gelmektedir. Ülkemizde bilgi teknolojileri ile ilgili eleman açığı ve bu açığın kapatılması gerekliliği 
Kalkınma Planlarında sürekli olarak vurgulanmaktadır. Yazılım öncelikli sektör olarak belirlenmiş, 
yazılım alanında Ar-Ge faaliyetleri ile yerli üretimin teşvik edilmesi politika olarak benimsenmiştir. 
Ancak Türkiye hedeflediği konuma henüz ulaşamamıştır.  Bilişim sektöründe üretilebilen, paylaşılabilen 
bilgiye dayalı olarak, sektörler arasında geçişler yaşanmıştır. Bu da sektörün ekonomideki ağırlığını 
artırmış ve birçok iş kolunda sektör çalışanları üretim yapar hale gelmiştir. Böylece, bilişim sektörü, 
kendisi bir ekonomik alan olmakla birlikte diğer tüm ekonomik alanlarda kullanılarak, yeri zor 
doldurulur konumuna gelmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşmekte olan gelişmiş 
ülkelerdeki eğilimler değerlendirildiğinde, çok yakın gelecekte tüm iş kollarında bilişim sektörü payının 
artacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere Türkiye’nin 
gelişimine önemli destek verecek olan bilişim sektörünün yapısı ve gereksinimleri, istihdam açısından 
incelenerek işsizlik sorununun çözümünde katkıları tespit edilecek ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bilişim Sektörü, Bilişim Çalışanları, İstihdam, İşsizlik 
Jel Kodu: J01 J21 J23 

AN OVERVIEW OF INFORMATICS SECTOR IN TERMS OF THE LABOR 
FORCE 

ABSTRACT 
 In the globalization process, the most effective users of information technologies are developed countries. 

Countries which cannot benefit enough from this technology have lagged behind the economic and social 
development levels. IT industry has become a key industry which affects all sectors of industry and knows no 
boundaries. It is unthinkable that the industry which informatics isn’t used and the places which technology 
doesn’t include in. Contribution and importance of the IT sector is great both in determining the levels of 
development in the countries and in ensuring of the development in all areas. 

As a developing country, Turkey must give priority to information technologies to take part in this global 
race. At this point, there is qualified IT staff deficit in one of the biggest obstacles being encountered. Staff deficit 
related to information Technologies and the necessity of closing this gap is constantly emphasized in Development 
Plans in our country. Software has been identified as a priority sector and promoting domestic production thanks 
to R & D activities in the field of software has been adopted as a policy.  However, Turkey has not yet reached its 
target position. There has been switching between sectors based on information that can be created and shared in 
IT industry. This situation has increased the weight of the sector in the economy and information workers have 
become making production in many businesses. Thus, Information Technology (IT or Informatics) has become a 
position which is hardly filled up its place by using both in its economic area and in all other economic areas. When 
evaluated trends in developed countries turning from industrial society to information society, the share of IT 
sector in all business lines in the very near future is expected to increase.  

In this study, especially technology and innovation subjects, the structure and needs of the IT sector 
technology which will provide important support for the Turkey’s development by examining in terms of 
employment and its contribution to solving the unemployment problem will be determined and made 
recommendations.  

Keywords: IT Sector, Information Workers, Employment, Unemployment 
 Jel Classification: J01 J21 J23 
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GÖÇMEN GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: 
1880’LERDEN GÜNÜMÜZE 

Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR114 
Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ115 

 
ÖZET 

 
1299 Yılında Söğüt ve Domaniç yakınlarında temelleri atılan ve sonrasında da büyüyerek bir 

imparatorluğa dönüşen Osmanlı Devleti, sosyokültürel yapısındaki çeşitlilik ile her daim dikkat 
çekmiştir.  Osmanlı Devleti sadece doğudaki çetin iklim şartları ve savaşlardan kaçan göçmenleri değil, 
batıdan gelen göçmenleri de Anadolu'ya kabul etmiş ve yaşamaları için uygun zemini hazırlamıştır. 
Göçler kitlesel büyüklüklere ulaşmıştır ve kitlesel boyuttaki bu göçler kültürel özellikler başta olmak 
üzere Osmanlı devleti ve dolayısıyla Türkiye’nin sanayisine ve ekonomisinin gelişiminde rol oynamıştır. 

Bu çalışmada özellikle Bursa çevresi olmak üzere Ege bölgesi ve Anadolu topraklarına 19. Yüzyıl 
ve 20. yüzyılda göç eden girişimciler ve bu dönemlerde göçmen girişimcilerin kurduğu şirketlerin ülke 
ekonomisindeki konumları ve katkıları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göçler, Göçmen Girişimciler, Türkiye Ekonomisi 
 

Jel Kodu: J1, L26. 
 

THE EFFECTS OF IMMIGRANT ENTERPIRES ON TURKISH ECONOMY: FROM 1880’S TO 
PRESENT 

 
ABSTRACT 

 Diversity of the Ottoman Goverment’s socio-cultural structure always attracted attention laid 
the foundation in 1299 near Sögüt and Domaniç and then grew into the empire.  Not only migrants who 
had escaped from war  and various climatics conditions in Eastern, Ottoman Goverment had accepted 
migrants who had gone from the West and prepared for suitable conditions for their lives. The 
migrations reached the massive size and it has effected especially cultural properties and it has a role in 
the development of Ottoman Goverment’s and so Turkey’s industry and economies. 

In this study it is discussed the entrepreneurs particulary immigrated to Bursa, Aegean Region 
and Anatolia in 19th and 20th century and the position and contribution of companies which had 
established from the immigrant enterpires in this terms. 

 
Key Words:  Massive Immigrations, İmmigrant Enterpires, Economy of Turkey. 
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GENEL ÖZ-YETERLİK, YAŞAM DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN 
GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Canan Gamze BAL116 

Öğr. Gör. İbrahim FIRAT117 

ÖZET 
Son yıllarda küreselleşme olgusuyla birlikte yoğun rekabet ortamının yaygınlaşması girişimcilik 

kavramının önemini daha da arttırmıştır. Toplumların gelişme düzeylerini arttırmak girişimci sayısını arttırmakla 
mümkün gözükmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek ve onları girişimciliğe teşvik 
etmek girişimci sayısını arttırmakta önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmanın amacını üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek oluşturmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte 
önemi giderek artan girişimcilik, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmanın temel faktörlerinden biri haline 
gelmiştir. Girişimcilik potansiyeli birçok faktörden etkilenmektedir.  
 Bu çalışmada, söz konusu faktörlerden genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişliğin öğrencilerin 
girişimcilik potansiyellerine etkisi ve aralarındaki ilişkinin düzeyi araştırılmıştır. Bunun yanı sıra araştırmada 
öğrencilerin genel öz-yeterliklerinin, yaşam doyumlarının, tükenmişlik düzeylerinin ve girişimcilik 
potansiyellerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir.  
 Çalışmanın temel amacı, gelecekte birer girişimci adayı olan üniversite öğrencilerinin genel öz-
yeterliklerinin, yaşam doyum düzeylerinin ve tükenmişlik düzeylerinin girişimcilik özelliklerine ne derece etki 
ettiğini istatistiksel olarak analiz edip yorumlamaktır. Bu amaçla, genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik 
kavramları ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve ardından anket yöntemi kullanılarak bu özelliklerin potansiyel 
girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 
istatistik paket programı kullanılarak çeşitli testlerle (Korelasyon, Regresyon, T testi, Anova testi, güvenirlik analizi 
vs.) analizlere tabi tutulup değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Potansiyeli, Genel Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu, Tükenmişlik. 
JEL Kodları: M-O 

A STUDY EFFECT ON ENTERPRENEURIAL POTENTIAL OF GENERAL 
SELF EFFICACY, LIFE SATISFACTION AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE OF 

UNIVERSITY STUDENTS 
ABSTRACT 

Especially in recent years, both globalization and proliferation of intense competition environment raised 
the importance of entrepreneurship concept. It seems possible to increase the development levels of societies 
through increasing the numbers of entrepreneurs. It is important to determine the entrepreneurship tendency of 
university students and to encourage them towards entrepreneurship to increase the numbers of entrepreneurs. 
Based on its importance the aim of this study is to determine the entrepreneurship tendency of university students.  
Entrepreneurship, importance of which has gradually increased during the transition from industrial society to 
information society, has become one of the basic factors on economic development and employment creation.  The 
potential of entrepreneurship is affected by numerous factors. 

 In this study, it studied that effect on students' entrepreneurial potential of general self efficacy, life 
satisfaction, burnout from relevant factors and level of relationship between them. Moreover, it was also studied 
that whether their level of general self efficacy, life satisfaction, burnout and entrepreneurial potential differentiate 
according to some demographic variables. 

The main purpose of study is to analyze statistically and interpret that how can effect level of general self 
efficacy, life satisfaction, burnout on entrepreneurship features of university students who a entrepreneur 
candidate in future. Starting from this purpose, concept of general self efficacy, life satisfaction, burnout are 
emphasized, then effect of these traits on entrepreneurship tendency of university students who are potential 
entrepreneurs. The data obtained was evaluated by analyzing via SPSS 22 statistical packaged software and it was 
subjected to various tests (Correlation, Regration, T test, Anova test, reliability analysis etc.).  

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Potential, General Self Efficacy, Life Satisfaction, Burnout.  
JEL Codes: M-O 
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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TARIMA KATKISI: ÇİĞİLLER 
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Bahadır AYCAN 118 
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN 119 
Öğr. Gör. Ali Taha İNCE 120 

 
ÖZET 

Kökeni 1863 yılına dayanan Tarım Kredi Kooperatifleri, planlı dönemde ilk olarak 1961 
Anayasasında yer almıştır. Kuruluşundan günümüze kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı 
sağlamış ve tarım sektörüne önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle çiftçilerimize kısa vadeli işletme 
kredileri ve orta vadeli yatırım kredileri ile finansman kaynağı sağlamada önemli bir kurum haline 
gelmiştir. Kuruduğu şirketler ile çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu girdilere rahat bir şekilde ulaşmasını 
sağlamıştır. Bu yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir ve üretkenliği fazla olan bir sektör olmayı 
amaçlamaktadır.  

İzmir bölgeye bağlı olarak Manisa ili Gördes ilçesinin Çiğiller mahallesinde 1434 Sayılı Çiğiller 
Tarım Kredi Kooperatifi 1952 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze faaliyetlerini etkin olarak 
sürdüren bu kurum, bölge de tarımsal faaliyetlerinin gelişmesinde etkin rol oynamaktadır. Çalışma da 
Çiğiller mahallesindeki 1434 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifinin bölge çiftçilerine sağladığı imkân ve 
destekler incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada çiftçilerin başta düşük faizli genel ihtiyaç kredileri olmak 
üzere; tohumluk kredi, kimyevi gübre kredileri, hayvancılık işletme kredileri, tarımsal ilaç kredileri, 
akaryakıt kredileri, tarımsal araç-gereç kredileri, hayvancılık donatma kredileri ve tarımsal sulama 
kredileri incelenmiş; yapılan bu incelemede Tarım Kredi Kooperatifinin toplam verdiği kredi miktarı ve 
diğer sağladığı destekler de çalışmaya dâhil edilmiştir.  Özellikle son yıllarda 1434 Sayılı Çiğiller Tarım 
Kredi Kooperatifinin teşvikiyle başlayan ve hızla ilerleyen seracılık faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde 
edilen gelirler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kooperatifçilik, Üretim, Maliyet, Fiyat. 
 Jel Kodları: J54, E23, D23, G13. 

THE CONTRIBUTION OF AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES TO 
THE AGRICULTURE: ÇİĞİLLER AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVE 

SAMPLE 
ABSTRACT 

Origin, based on the 1863 Agricultural Credit Cooperatives, It took first place in the 1961 Constitution in 
the planned period. Since its establishment, it has been providing solidarity in the framework of  cooperative 
principles and It has contributed significantly to the agricultural sector.  In particular, our farmers to provide short-
term working capital loans and investment loans for medium-term funding source has become an important 
institution.  With established companies, it has provided an easy way to reach into required inputs of our farmers. 
With these studies, It aims to be a sector which is more sustainable and productivity. 

1434 Sayılı Çiğiller Agricultural CreditCooperatives which depending on the İzmir region was established 
in 1952 in Çiğiller neighborhood of  Gördes Town of  Manisa.  Since its inception, the institution carrying out its 
activities effectively, the regional so play an active role in the development of agricultural activities. In this study 
Facilities and support provided to region farmers by agricultural cooperatives were examined. For farmers, first 
low-interest general purposes loans, seed credits, fertilizer credits, live stock enterprise credits,   pesticide credits,  
fuel credits,   agricultural tools and equipment credits,   Live stock equipment credits and irrigation credits were 
investigated, made in this investigations, The total amount of credit gived and provided other support by 
theAgriculturalCreditCooperatives that were included in the study. Especially in recentyears, starting with the 
promotion of agricultural cooperatives and rapidly advancing greenhouse operations and income derived from 
these activities were examined. 

KeyWords : Cooperative, Production, Cost, Price. 
Jel Codes:   J54, E23, D23, G13. 

                                                      
118 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, bahadir.aycan@cbu.edu.tr,  
119 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, ugur.bilgen@cbu.edu.tr. 
120 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, taha.ince@cbu.edu.tr,  

mailto:bahadir.aycan@cbu.edu.tr
mailto:taha.ince@cbu.edu.tr


90 

 

TÜRKİYE’NİN 2010-2015 YILLARI ARASINDA DIŞ TİCARETİ RUSYA 
ÖRNEĞİ 

Öğr.Gör.Uğur BİLGEN 121 
Öğr.Gör.Bahadır AYCAN 122 

 
ÖZET 

Cumhuriyetin ilanından günümüze Rusya Devleti ile gerek dostluk; gerekse ticaret bağlamında 
birçok ikili ilişkide bulunularak gerekli ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Genel anlamda ticarete konu olan 
ürünler incelendiğinde Türkiye enerjisinin(doğalgaz) büyük bir kısmını Rusya’dan ithal etmektedir. 
Türkiye ise Rusya da faaliyette bulunan Türk menşeli inşaat firmaları, tarımsal ürün satışı ve özellikle 
bacasız sanayi olan turizm hizmeti Rusya’ya ihraç etmektedir. Yapılan bu ihracat faaliyetleri ilgili 
illerimiz için iyi bir gelir kaynağı olmaktadır. Ancak; 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye, Suriye’nin 
Kuzeyinde hava saldırıları düzenleyen ve kendi hava sahasını defalarca ihlal edip uyarıları dikkate 
almayan Rus savaş uçağı, angajman kuralları gereği iki adet Türk F-16 uçağı tarafından düşürülmesi 
sonucunda, Rusya ile olan ilişkiler gerilmiştir. Rus yetkililer krizin hemen ardından, Rus yetkililer 
Türkiye’den yapılan bazı gıda ürünleri ithalatının durdurulması, Turizm şirketlerine Türkiye için tatil 
paketi satışının durdurulması yönünde çağrı yapılması gibi Türkiye’ye yönelik bir dizi ekonomik 
yaptırım kararları almıştır. Her iki ülkenin dış politikada ve ekonomide birbirlerine bağımlı olması 
ülkeleri tekrar işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Yaklaşık 9 ay süren bu kriz, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 9 Ağustos 2016 tarihinde 
Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen tarihi zirve ile birlikte aşılmıştır.  

Enerji sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü ve turizm sektörleri Rusya ile ilişki içerisinde 
olduğumuz önemli alanlardır. 9 ay süren bu kriz sürecinde başta tarım ve turizm olmak üzere birçok 
sektör etkilenmiştir.   Bu çalışmada Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizin turizm sektörünü nasıl 
etkilendiği irdelenmiştir. Yapılan inceleme de yılları itibari ile Rusya dan gelen turist sayıları, 9 aylık 
sıkıntılı dönem ile karşılaştırılıp durum analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Turizm, Kriz. 
Jel Kodlar: F19, L83, E32   

TURKEY'S FOREIGN TRADE BETWEEN RUSSIA EXAMPLE YEARS 
2010-2015 
ABSTRACT 

Since its proclamation of the Republic by the Russian State both friendship and trade was made necessary in the 
context of trade agreements have been a lot of bilateral relations. In general, it investigated products when traded, a large 
portion of Turkey's energy is imported from Russia. Turkish origin construction companies operating in Russia, agricultural 
products with sales and service industry, especially tourism services exports to Russia. This export activities are carried out to 
provide a good source of income related to our cities. But; November 24, 2015 Date of Turkey, Syria to the north governing air 
strikes and its airspace violated several times whether warnings not take account of Russian fighter jets, the need for rules of 
engagement as a result of the reduction by two Turkish F-16 aircraft, has strained relations with Russia. Russian authorities 
immediately after the crisis, stopping the import of some food products from Turkey, as Turkey made a number of calls for the 
suspension of the sale of holiday packages to Turkey tourism company has taken economic sanctions. In both countries, foreign 
policy and the economy to be dependent on each other, directs countries to cooperate again. This crisis lasted about 9 months, 
Russian President Vladimir Putin and President of Turkey Recep Tayyip Erdogan on August 9, 2016 between Russia St. 
Petersburg has been exceeded with occurred important date summit in the city. 

The energy sector, construction industry, agriculture and tourism sectors are important areas in which we have 
relations with Russia. 9-month result of the crisis, has affected many sectors, particularly agriculture and tourism. In this study, 
the tourism sector crisis between Russia and Turkey was discussed how impressed. In the examination year with a nominal 
number of tourists from Russia, the situation analysis was compared with the 9-month downswing is made. 

 
Keywords: Foreign Trade, Tourism, Crisis. 
Jel Codes: F19, L83, E32. 
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KOBİ’LERİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARINI KURUMSAL BİR 
TABANA OTURTMA ÇABALARI 

 
Yrd.Doç.Dr.Hüriyet BİLGE123 

 
ÖZET 

Çalışmanın temel amacı, KOBİ’lerin amaçlanan hedeflere ulaşması ve beliren sorunlarla baş 
edebilmesi için en önemli kaynak olarak kabul ettiği/etmek zorunda olduğu İKY fonksiyonlarının 
önemini vurgulamaktır. Araştırmanın kapsamına Manisa OSB’deki KOBİ’ler dâhil edilmişlerdir. Bu 
kurumlardan anket yoluyla veriler elde edilmiş ve faktör analizi sonucunda yedi adet faktör elde 
edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla eğitim, performans ve değerlendirme, ücret politikası, yönetimsel 
şeffaflık, insan kaynakları veri tabanı, kariyer yönetimi ve iş sağlığı ve güvenlik başlıkları altında 
toplanmıştır. Analiz sonucunda, KOBİ’lerde faaliyet süresinin artması İKY fonksiyonları üzerine olumlu 
fark oluşturmadığı yönünde; aile işletmesi olmayan KOBİ’lerin, olan KOBİ’lere göre İK fonksiyonlarının 
kurumsal bir tabana oturtma çabalarının daha etkin olduğu görülmüştür. KOBİ’lerin büyüklüğü ile İKY 
fonksiyonları arasında olumlu bir ilişki vardır.  

 
Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler,  İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları, 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
 

THE STRUGGLES OF SMES TO EMBED THE HUMAN RESOURCES FUCTIONS INTO THE 
INSTITUTIONAL BASE 

 
ABSTRACT 

This study aims at emphasizing  the functions of Human Resources(HR)  that are regarded as the 
main source  to cope with the problems and to reach the goals. The study deals with the SMEs in the  
Organized Industrial Zone in Manisa. The data collected from these institutions by through surveys have 
been subjected to factor analysis  and thus seven factors have beeen defined. These factors are namely 
education, performance, evaluation, wage policy, managerial transparency, human resources database, 
career management, and occupational health and safety . Through the analysis, it has been found out 
that the increase in  operating period doesn’t have a significant effect on HR functions. Another finding 
in the study is that professional companies are more effective in the struggle of embedding HR functions 
into the instutional base than the family companies. Yet another finding is that there is a significant 
positive relationship between the size of SMEs and the HR functions.  

 
Key Words: Small and Medium Business, Human Resource Management Functions, Manisa 

Organized Industrial Zone 
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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNE ETKİSİ 
VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN KÜRESEL RİSKLER 

 
Öğr. Gör İlhan ÇİÇEK124 

Öğr. Gör. Mehmet UZUN125 

 
ÖZET 

Bilindiği gibi bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler temel olarak; piyasa riski, likidite riski ve 
kredi riskidir. 2008 küresel finansal krizinde ülkeler geleneksel olmayan para politikalarına 
başvurmuşlardır. Sorunlu kurumlarını kurtarmak için varlık geri alımları yolu ile parasal tabanda 
genişlemeye gitmişlerdir. Bu durum finansal piyasaların aşırı bir likidite ile karşı karşıya kalmasına yol 
açmıştır. Uluslararası finansal etkileşimin son derece gelişmiş olması ise geleneksel olmayan para 
politikalarının birçok ülkede finansal kesimde bazı sorunların yaşanmasına ya da ileride yaşanacak 
olmasına uygun zemin hazırladığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Bölgesi ve 
Japonya başta olmak üzere birçok ülke merkez bankasının bilançolarının bu para politikaları nedeni ile 
aşırı büyüdüğü görülmektedir. Diğer taraftan son dönemde Avrupa bankalarından Deutsche Bank, 
Commerce Bank ve Credit Suisse örneklerinde görülen sorunlar, şüphelerimizde haklı olduğumuz 
kanısını güçlendirmektedir. Çalışmamızda uygulanan geleneksel olmayan para politikalarının 
bankacılıkla ilgili hangi risklerde bir artışa sebep olduğu ya da gelecekte olabileceği açıklanmaya 
çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Risk, Geleneksel Olmayan Para Politikası, Küresel Finansal Kriz. 
Jel Kodları: G010, G21. 
 

 
ABSTRACT 

As is known, the risks banking sector encountered are basically; market risk, liquidity risk and 
credit risk. In 2008 global financial crisis, Countries resorted to unconventional monetary policy. In order 
to save the troubled institutions, they made expansion on monetary base by asset purchase. This 
situation caused financial markets to encounter  with an excessive liquidity. It is seen that that 
international financial interaction  is highly developed paved the way for unconventional monetary 
policies in many countries to have had or to have some problems in financial sector in the future.It is 
seen that the balance sheets of the central banks of many countries, especially United States, European 
Region and Japan, grew excessively because of these monetary policies. On the other hand, Problems 
seen recently in European banks such as Deutsche Bank, Commerce Bank and Credit Suisse has 
reinforced the view that we are justified in our doubts. In our study, It is tried to explain in which risks 
about banking unconventional monetary policies implemented caused an increase or may in the future. 

 
KeyWords: Risk, Unconventional Monetary Policy, Global Financial Crisis. 
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THE USAGE OF REAL OPTIONS APPROACH IN STRATEGIC 
INVESTMENT DECISIONS 

 

Lecturer Tekmez KULU
126

 

Assoc. Prof. Mustafa KIRLI
127

, Ph.D.
 
 

 

ABSTRACT 

The strategic decisions, which have vital importance for businesses and which are related to long-term, 

are the decisions that have uncertainty about future and that are related to uncontrollable variables in the present 

day; they include the preferences of the businesses which are related to products, markets and opponents. It is 

necessary to analyze the existing choices and the risks of the choices well when one faces strategic decisions such 

as investment decisions.  

The real options approach whose field of application in the analysis and evaluation of investment 

decisions has been getting larger over the past few years includes the risk and uncertainty within an investment in 

the assessing process. The real options approach aims to measure the additional value which is added by an option 

or options inside the investment via adapting financial options to investment decisions.  

When an investment decision is made in the traditional approach which has a static way of understanding, 

it cannot be considered that there is a right of cancelling this decision or that some changes can be done on the 

previous decisions in the course of time. The real market conditions and the real investment environment show 

dynamism; they act different from the static way of understanding. In the course of time, the business might have 

new opportunities, and positive or negative changes occur in the market.  

At this point, using options theory in valuating investments provides the managers with the flexibility that 

they have been looking for. By this means, the inefficiency of the traditional investment evaluation methods has 

been removed, because the options theory gives the opportunity to include the irrevocability, uncertainty and 

financial scales of a situation -which can occur in the future- of the investments in the decision-making process.  

 

Key Words: Strategic Decisions, Investment Decisions, Real Options Approach. 
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BORSA İSTANBUL’DA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE AİT ŞİRKETLERİN FİNANSAL 

PERFORMANSINA ETKİSİ 
Doç.Dr.Cevdet A. KAYALI128 
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL129 

Doç.Dr.Ayşe YERELİ130 
Öğr.Gör.Dr. Lale DEMİRLİOĞLU131 

ÖZET 
Dünya ve Türkiye ekonomisi içinde, üretim, istihdam, yatırım ve ticareti açısından önemli bir 

yere sahip sektörlerden biri şüphesiz otomotiv sektörüdür. Bu özelliğinden dolayı da ekonomik 
konjonktüre göre olumlu ve/veya olumsuz bir şekilde etkilenen sektör özelliği de taşımaktadır. Türkiye 
ekonomisi açısından otomotiv sektörü hem ihracatı hem de ithalatı olmak üzere önemli bir yere sahiptir. 
Ayrıca, otomotiv yan sanayi Türkiye ekonomisi açısından demir-çelik, endüstriyel cam üretimi, lastik 
üretimi ve benzeri sektörlerde önemli istihdam oluşturmaktadır. Bunun yanında otomotiv sektörü 
pazarlama sektörüne, satış sonrası hizmetler (servis hizmetleri) sektörüne ve finansal sektöre olumlu 
olarak etkisi olmaktadır. Türkiye’de üretim ve ithalatı olmak üzere direkt yabancı sermaye, yabancı 
ortaklık ve lisans anlaşmaları yolu ile dünya otomotiv pazarında önemli pazar payına sahip şirketler 
faaliyet göstermektedir.  Kurumsal yönetim ilkesi ise şirketlerin şeffaf, adil ve dürüst olarak 
yönetilmesini öngörmektedir. Bu ilkeler şüphesiz işletmelerin büyümesini, karlılığını ve sürekliliğini 
etkilemektedir. Bu çalışmada otomotiv sektörü içinde faaliyet gösterip Kurumsal Yönetim Endeksinde 
yer almalarının finansal performanslarına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 2010-2015 yılları arasında 
Borsa İstanbul’da  (BİST) hisse senetleri işlem gören  ve Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 
otomotiv şirketleri ile Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan otomotiv şirketler arasındaki finansal 
değerler panel regresyon analizi yöntemi kullanılarak piyasa değeri, öz sermaye değeri ve net kar 
açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: XKURY, Panel Regresyon Analizi, Eş bütünleşme                                                                  
Jel Kodu:M40, L25, F32 

 

THE IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE  OF  THE AUTOMOTIVE 
FIRMS WHICH ARE TAKING PLACE IN THE CORPORATE GOVERNANCE 

INDEX  IN BİST 
 

ABSTRACT 
In the economy of Turkey and World, automotive sector  has an important place among sectors in terms of production, 

employment, investment and commercial.  Because of this feature it has a feature that affected positively and negatively  
according to the economic conjuncture. The automotive industry in terms of Turkey's economy has an important place including 
both import and export. In addition, the automotive sub-industry in terms of Turkey's economy forms an important 
employment in iron-steel sector, industrial glass production sector, rubber production sector and so on. Besides, automotive 
industry has a positively effect on marketing sector, after-sales services sector and  financial sector The companies that have an 
important place in the world automotive market operates through direct foreign investment, , foreign partnerships and licensing 
agreements  including production and imports in Turkey.  The corporate governance principle envisages the companies 
managed transparently, fairly and honestly.  These principles  undoubtedly affect  the growth, the profitability and the 
sustainability of  the companies. In this study, the effect on financial performance  of  the automotive firms which are taking 
place in the Corporate Governance Index  was investigated.  For this purpose,the financial values between the stocks traded in 
BİST  by the end of 2010-2015 and automotive companies located in the Corporate Governance Index  with automotive 
companies which are not  located in the Corporate Governance Index  are investigated by using panel regression analysis 
method in terms of market value, equity value  and net profit. 

Key Words: XKURY, Panel Regression Analysis, Cointegtration                                                                             
Jel Code: M40, L25, F32 
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ KISITLI VERİ İLE MÜMKÜN MÜ? 
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK: RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 

 
Yrd.Doç.Dr. İ.Emre KARAA132 

 
ÖZET 

Birçok genç şirket ilk 5 yıl içerisinde iflas noktasına gelmektedir ve borsaya yeni kote olan 
şirketlerin de halka açık verileri en çok 3 yıl geriye gitmektedir. Bu durum yatırımcılar ve kredi 
verenlerin kısıtlı veri ile finansal başarısızlık riskinin hesaplanması ve finansal sıkışık tahminlemelerini 
güçleştirmektedir. Çalışmada, finansal başarısızlık yaşamış olan Ran Lojistik AŞ. Farklı finansal 
başarısızlık riski modelleri ve geleneksel yöntemlerle analiz edilerek verilere ilişkin ilk anormal 
sinyallerin alındığı dönem belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgularımıza göre, klasik tahmin modellerinin 
yanı sıra mali tablolar da analiz edilerek bir değerlendirme yapıldığında iflası işaret eden dönemler 
belirlenebilmektedir. 2011/6 dönemi birçok anomalinin ortaya çıktığı bir dönem olarak belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Finansal başarısızlık, Finansal başarısızlık riski tahmini, Finansal başarısızlık 

modelleri, Lojistik sektörü 
 

Jel Kodları: G17, G32 
 

ABSTRACT 
Young and newly listed firms who bankrupt more likely in 5 years, have limited historical 

records. Assessing financial failure risks and predicting bankruptcies is essential for investors and 
creditors to with data that limited to time. In this study, Ran Lojistik Corporation, who realized financial 
failure, is analyzed by failure risk prediction models and traditional financial methods. We determined 
the earliest time of first abnormal signals by examining overall models and methods. According to our 
findings Altman Z-score predicts failure from the first quarter but does not signal for a specific quarter. 
Shirata Z-score is not worked to predict, also accounting betas that we estimate do not signal itself but 
used for overall examination. We obtained the signalled quarters by traditional methods’ examination. 
Overall, we considered all the methods and models together and determined the appearance of many 
anomalies is in 2011/6. 

 
Keywords: Financial Failure, Financial Failure Risk Prediction, Financial Failure Models, 

Logistics Sector 
 

Jel Codes: G32, G 33.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
132 CBÜ UBYO. 

 



97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11.2016 
23. OTURUM 

 
Yrd.Doç.Dr.Neslihan KOÇ  
(Hitit Üniversitesi) 

Türkiye’de 2006-2014 Yılları Bütçe Dönemlerinde Kamu 
Harcamaları Analizi 

 
Doç.Dr. Habib AKDOĞAN   
(Hitit Üniversitesi)       
Arş. Grv. Ela HİÇ YORULMAZ 
 (Hitit Üniversitesi) 

Kamuoyunu Aydınlatmada Meslek Etiğinin Önemine 
Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaklaşımlarında 2003-2016 
Yılları Arasında Değişim Olup Olmadığının Araştırılması 

 
Yrd.Doç.Dr. Alparslan UĞUR  
(Kırıkkale Ünivesitesi) 

Türkiye’de Bir Savaş Ekonomisi Uygulaması:  Varlık Vergisi 
ve Sosyo-İktisadi Sonuçları 

 
Yrd. Doç.Dr. Muhammed SAMANCI  
(Avrasya Üniversitesi)     
Arş. Gör. Emrah NOYAN (Avrasya 
Üniversitesi) 

İşlem Maliyetleri Teorisinin Vergilendirme Açısından 
Değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

TÜRKİYE’DE 2006-2014 YILLARI BÜTÇE DÖNEMLERİNDE KAMU 
HARCAMALARI ANALİZİ 

 
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇ133 

 
ÖZET 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bütçelerin, gelir ve giderlerin ekonomik 
ve mali analizinin yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 
oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. Analitik Bütçe 
Sınıflandırması; giderin (kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma), gelirin ve 
finansmanın sınıflandırması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmada ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmalarda yer alan verilerden yararlanılacaktır. 
İkinci olarak harcamaların yıllara göre enflasyon ve artan nüfus koşulları dikkate alınarak gösterdiği 
değişikliklerin izlenmesi gerekmektedir. Harcamaların reel değerlerinin tespit edilebilmesi için 
enflasyondan arındırılmış rakamların, kişi başına yapılan harcama tutarlarının ya da harcamaların milli 
gelire oranlarının dikkate alınması gerekmektedir. Çalışmada harcamaların GSYH’ya oranları ve bütçe 
içindeki payları dikkate alınmıştır. Kamu harcamalarının ekonomideki etkilerinin değerlendirilebilmesi, 
uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi, hangi alanlarda eksikliklerin olduğunun belirlenebilmesi vb. 
açılardan kamu harcamalarının rakamsal büyüklüklerinin analizi önemlidir. Çalışmadaki temel amaç, 
bütçede yer alan harcama kalemlerinin değerlendirilmesi, bütçede yer almayan şekillerde 
gruplandırılması ve harcamalarla ilgili trendin ortaya konulmasıdır. 

Türkiye’deki kamu harcamalarının 2006-2014 yılları arası verileri kullanılmıştır. Analiz, analitik 
bütçe sınıflandırması esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 2006 yılının başlangıç olarak alınmasının nedeni 
de analitik bütçe sınıflandırmasının o tarihten itibaren KİT’ler hariç tüm kamu kurumlarında 
uygulamaya geçirilmesidir. Yapılan analize göre 2006-2014 yılları arasında Türkiye’de kamusal 
harcamaların milli gelir içindeki payı artmıştır. Bu dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre cari 
harcamalar ve yatırım harcamaları artmış, transfer harcamaları azalmıştır. Fonksiyonel sınıflandırmaya 
göre devletin klasik görevlerini yerine getirmek üzere yaptığı harcamalar azalmış, kalkınma carileri 
artmış, refah harcamaları 2009 yılına kadar artmış daha sonra azalmaya başlamıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Bütçe, Analitik Bütçe Sınıflandırması 
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KAMUOYUNU AYDINLATMADA MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİNE 
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARINDA 2003-2016 
YILLARI ARASINDA DEĞİŞİM OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Habib AKDOĞAN134, 
Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ135, 

ÖZET 
Muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyetlerini yaparken kamuoyuna karşı 

sorumluluklarının bilincinde hareket etmelidirler. Çünkü kamuoyuna karşı etik sorumlulukları vardır. 
Zaten etik kendisi başlı başına bir sorumlu davranmadır. Bu sorumluluk ise muhasebenin oniki temel 
kavramı içerisinde bulunan sosyal sorumluluğu ifade eder. Bu çalışmada anlatılan genel kamuoyu, şirket 
ortakları, yöneticiler, çalışanlar, devlet, borç verenler ve potansiyel yatırımcılar gibi muhasebe bilgilerini 
kullanan tüm taraflardır. Özellikle uluslararası muhasebe standartlarının ve denetimin muhasebe 
mesleği içerisinde önemli bir yer oluşturması konunun önemini daha da arttırmıştır.  Muhasebe meslek 
mensuplarının kamuoyunu aydınlatma konusundaki etik yaklaşımlarını ölçmek amacıyla 2003 yılında 
Çorum’da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 190 meslek mensubuna 27 soruluk bir 
anket uygulanmıştır. Ankete 91 meslek mensubu cevap vermiştir. Anket soruları ile kişisel, mesleki ve 
etik niteliklerin, bağımsızlık ve tarafsızlığın, kamuoyunun aydınlatılması arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi hedeflemiştir (Akdoğan, 2003, s.133). 2016 yılında ise aynı anket, aynı şehirde 
toplamda 387 meslek mensubundan 176 tanesine tekrar uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu 
çalışmayla meslek mensuplarının 13 yıl önceki ve bugünkü durumlarının kişisel, mesleki, etik ve meslek 
bilinci nitelikleri ile kamuoyunun aydınlatılmasına yaklaşımları ortaya konulmuş ve karşılaştırmaları 
yapılmıştır. 13 yıl önceki ve bugünkü durum karşılaştırıldığında bazı davranış ve düşünce kalıplarında 
değişim olduğu görülmüştür. Çalışmada frekans dağılım yöntemi kullanılmış, sonuçlar tablolar şeklinde 
sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Kamuoyunu Aydınlatma, Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Etiği. 
 JEL Kodu: M4.  

ABSTRACT 
While doing their professional activities, accounting professionals should act in the awareness of 

their responsibilities to the public. Because they have ethical responsibilities to the public. Ethic itself is 
already an act of responsibility on its own. This responsibility refers to social responsibility, which is one 
of twelve basic concepts of accounting. The general public described in this study is all parties using 
accounting information, such as company shareholders, directors, employees, government, lenders and 
potential investors. It increased the importance of the issue further that especially international 
accounting standards and auditing has an important place in the profession of accounting. In order to 
measure the ethical approaches of accounting professionals to public disclosure, a survey with 27 
questions was applied to 190 professionals in Çorum in 2003, who are enrolled to the Chamber of Public 
Accountants and Financial Advisors. 91 professionals responded to the survey. The relationship between 
personal, professional and ethical qualities, independence and impartiality and public disclosure is 
targeted to be evaluated with the survey questions (Akdoğan, 2003, s.133). In 2016, the same survey was 
applied in the same city again to 176 professionals from a total of 387 and the results were evaluated. 
With this study, personal, professional, ethical and professional awareness quality and approaches to 
public disclosure of professionals’ state of today and 13 years before were presented and comparisons of 
them were made. As compared the situation of 13 years before with today, it has been observed that 
there are some changes in behavior and thought patterns. Frequency distribution method was used in 
the study, the results were presented in tables. 

Keywords: Informing Public Opinion, Accountanting Profession Members, Accounting Ethics 
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TÜRKİYE’DE BİR SAVAŞ EKONOMİSİ UYGULAMASI:  VARLIK 
VERGİSİ VE SOSYO-İKTİSADİ SONUÇLARI 

 
Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR136 

 
ÖZET 

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşa girmemesine rağmen derin bir bunalım yaşamış, 
savaşın yol açtığı tüm olumsuzluklar bütün ülkede hissedilmiştir. Ülkede karaborsacılık ve vurgunculuk 
faaliyetleri hızla artmış, enflasyon çok yüksek seviyelere yükselmiş, bir yandan tarımsal üretimin 
azalması diğer yanda ithal mallarının getirilmesindeki sıkıntılardan dolayı spekülatif bir ortam ortaya 
çıkmıştır. Bu koşullar altında hükümet bir defaya mahsus olmak üzere olağanüstü bir kazanç vergisi 
olan Varlık Vergisi’ni uygulamaya koymuştur. Diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu verginin 
diğerlerinden farkı vergi miktarının saptanması, ilan edilmesi ve toplanması sırasında yaşanan 
adaletsizliklerdir. 

Vergi uygulaması sona erdikten sonra uygulamaların toplumda derin yansımaları olmuş, 
azınlık haklarının olumsuz yönde etkilendiğine dair genel bir kanı oluşmuştur. Vergide genellik ve 
adalet ilkelerine ters düşen uygulamaların olması, idarece takdir yönteminin benimsenmesi, vergiye 
ilişkin hukuk dışı uygulamalar, ayırımcılık, erteleme, bekletme ve keyfi vergi indirimleri konuları 
vergiyi tartışmaların odağı haline getirmiştir.  

Çalışmamızda öncelikle Varlık Vergisi Öncesi ülkenin durumu hakkında bilgiler verilecek, daha 
sonra hazırlık dönemi ve kabulü ile verginin uygulaması, yaptırımı ve tasfiyesi hakkında bilgiler 
verilecek ve verginin sosyal, ekonomik ve politik etkileri hakkında açıklamalar yapılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Varlık Vergisi, İkinci Dünya Savaşı. 
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İŞLEM MALİYETLERİ TEORİSİNİN VERGİLENDİRME AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI137 

Arş. Gör.  Emrah NOYAN138 

 
ÖZET 

Birçok gelişmekte olan ülke rekabet gücü ve verimliliğini arttırmak için çaba içine girmiştir. Bu 
durumun tesisi için mali alanda bir takım gelişmeleri gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar yapmıştır. 
Özellikle vergi sistemlerinin sürekli gelişmesi için çalışmalar yapmışlardır. Bunu başarabilmek için 
sadeleştirilmiş bir sistemin varlığı inancının yerleştirilmesi gerekmektedir. Gerek vergi bilincinin 
yükseltilmesi, gerekse mükelleflerin vergi sistemine ilişkin bilgi sahibi olmaları açısından vergi 
sistemlerinin sadeleştirilmiş ve basit olması gerekmektedir. Vergi idarelerinin verginin gönülü olarak 
ödenmesi için yaptığı tüm çabalara rağmen mükellef ve vergi idareleri bir takım (bazen gizli) maliyetlere 
katlanmak zorundadırlar. Bu maliyetler vergi işlem maliyetleri olarak karşımıza çıkmakta olup bu 
maliyetlerin azaltılması hem devlet hem mükellef açısından önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı, 
vergi işlem maliyetleri ister devlet ister mükellefler tarafından tespit etmek ve Türkiye’de buna karşı 
yapılan düzenlemelere değinmek ve bir takım öneriler ortaya koymaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Vegi İşlem Maliyetleri, Vergi Uyumu, İşlem Maliyetleri 

 
Jel Kodu: H260, H210 

 
 

EVALUATION OF THE THEORY OF TRANSACTION COSTS IN TERMS OF 
TAXATION 

ABSTRACT 
Many developing countries have been in rush to increase their competitive capacity and 

productivity. Researches are completed to achieve a set of developments related to this. Studies are 
achieved especially in the field of constant development of tax systems. The belief in existence of 
simplified system need to be settled. Tax systems need to be simple and stripped in terms of increasing 
awareness in tax and having knowledge about tax system by tax payers. Though the struggle of tax 
administration for payment of tax voluntarily, tax payers and tax administration have to endure a set of 
costs (sometimes secret). These costs appears as tax treatment cost and it is important to reduce the cost 
for the State and tax payer. The aim of this study is to determine the tax treatment costs in terms of state 
and tax payers, and focus on the regulations related to it, and make suggestions. 

 
Keywords: Tax Transaction Cost, Tax Complaince, Transaction Costs 
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BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ AHLAKI VE VERGİ UYUMU 
ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE 

ARAŞTIRILMASI 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAYTAK139 

ÖZET 

Kültür, bir toplumun temel yapısını ve toplumsal hayatın dinamizmini oluşturan en önemli 
unsurlardan birisidir. Dolayısıyla toplumun her bir ferdi içinde bulunduğu toplumun kültürel 
değerlerinden elde ettiği kazanımlarla çeşitli şekillerde tepki ve davranışlar sergilerler. Bu bakımdan 
farklı kültürel değerlere sahip olan bireylerin sosyal yaşantıda farklı tutum ve davranış sergilemeleri 
beklenir. Bu farklı davranış türlerinden birisi de bireylerin vergiye karşı göstermiş oldukları eğilimlerdir. 
Eğer bir ülkede yüksek düzeyde gerçekleşen vergiye gönüllü uyum söz konusu ise o ülkede vergi 
ahlakının yüksek olması kuvvette muhtemeldir. Çünkü vergiye gönüllü uyum için baskıcı ve zorlayıcı 
bir politika izlenmesi tek başına açıklayıcı görülmemektedir. Bunun yanında içsel motivasyonla ve 
gönüllülük temelinde mükelleflerin vergiye uyumu söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda kültürel 
faktörler ve bireysel kültürel değerler vergi ahlakı ve vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında büyük 
öneme sahiptir. Dolayısıyla bireylerin vergiye karşı sergiledikleri algı, tutum ve davranışların toplumsal 
etkileşim içerisinde şekillenen bireysel kültürel değerlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmada 
Hofstede’nin oluşturduğu kültürel ölçütlerden hareket edilerek kişilerin bireysel kültürel değerleri ile 
vergi ahlakı ve vergiye gönüllü uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın ana kütlesini 
Uşak Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasıyla elde ettiğimiz veriler 
yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Buna göre bireysel kültürel değerlerin boyutlarından 
olan Belirsizlikten Kaçınma, Erkillik, Bireycilik/Kolektivist, Güç Uzaklığı ve Belirsizlikten Kaçınma 
boyutlarının vergi ahlakı ve vergi uyumu üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hofstede, Kültür ve Vergi Kültürü, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu. 

JEL Kodu: P48, H20, H260. 

RESEARCHING THE EFFECT OF INDIVIDUAL CULTURAL VALUES ON 
TAX ETHICS AND TAX COMPLIANCE WITH STRUCTURAL EQUATION 

MODELLING 

ABSTRACT 

Culture is one the most important factors forming the basic structure of a society and the dynamism of the social life. 
Therefore, each individual in a society reacts and behaves in various forms with the acquirements that they obtain from the 
cultural values of the society they are in. In this regard, the individuals with different cultural values are expected to act 
different attitudes and behaviours in social life. One of these different behaviours is the tendencies of the individuals for taxes. If 
there is a volunteer complience to high-rated taxes in a country, high tax ethics is likely in that country. Because following an 
oppressive and compuşsory policy fort he voluntary tax compliance does not seem to be explanatory alone. Moreover, tax 
payers can comply with taxes in the basis of inner motivation and voluntariness. In this context, cultural factors and individual 
cultaral values are highly important for ensuring tax ethics and volunteer tax compliance. Therefore, it can be said that 
perceptions, attitudes and behaviours of individuals for taxes are related with the individual cultural values shaped in social 
interactions. In this study the relationship between individual cultural values and tax ethics and voluntary tax compliance is 
analyzed by basing upon cultural values created by Hofstede. So universe of the study consists of the students in Uşak 
University. The data that we obtained from the survey study were analyzed with structural equation modelling. Accordingly, 
structural equation modelling was used in order to test the research hypotheses for presenting the effect of Avoidance from 
Ambiguity, Patriarchy, Individualism/ Colletivist, Power Distance and Avoidance from Ambiguity dimensions from the 
dimensions of individual cultural values on tax ethics and tax compliance.  

Key Words: Hofstede, Culture and Tax Culture, Tax Morale, Tax Compliance. 

JEL Codes: P48, H20, H260. 
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VERGİ HARCAMALARI VE VERGİ EROZYONU İLİŞKİSİ: 1990 SONRASI 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Res.Asst. İsmail CİĞERCİ140 
Res.Asst. Neslihan KARAKUŞ141 

ÖZET 
Müdahaleci devlet anlayışı ile birlikte devletlerin görevleri çeşitlenmiş ve artmıştır. Buna bağlı olarak kamusal 

hizmetlerin kapsamı genişlemekle birlikte bu hizmetlerin finansmanı genel olarak vergilerle sağlanmaktadır. Vergilerin asli 
fonksiyonu kamu hizmetlerinin finansmanıdır ki bu, verginin mali amacıdır. Devlet anlayışındaki değişmelerle birlikte 
vergilemenin de amaçları çeşitlenmiş ve artış göstermiştir. Zaman içerisinde verginin geleneksel amacına ekonomik, sosyal ve 
siyasi amaçları da eklenmiştir. Bu kapsamda vergi harcamaları, vergi sistemi aracılığı ile ekonomik-sosyal amaçlara ulaşmak 
için gerçekleştirilen uygulamalardır. Vergi harcaması, ekonomik, sosyal, mali vb. nedenlerle vergi sisteminde yer verilen istisna, 
muafiyet, indirim, farklı vergi oranı uygulamaları ve verginin ertelenmesi gibi ayrıcalıklı düzenlemeler nedeniyle vazgeçilen 
gelir olarak tanımlanabilmektedir. Burada hemen belirtmek gerekir ki vergi harcamaları ile kamu harcamaları ayırt edilmelidir. 
Şöyle ki; vergi harcamaları bazı mükellef ve faaliyet gruplarına uygulanan bir vergi desteği iken, kamu harcamaları mükellef 
olsun olmasın herkese aktarılan kaynağı ifade etmektedir. Bir diğer husus da, vergi harcamaları henüz toplanmayan bir gelirin 
toplanmasından vazgeçilmesi şeklinde gerçekleşirken, kamu harcamaları devletin daha önce toplamış olduğu kamu gelirlerinin 
dağıtılması şeklinde gerçekleşmektedir.  

Ekonomik kalkınma ve büyüme, belirli bir refah düzeyine ulaşma, işsizliğin azaltılması, gelir dağılımında adaletin 
sağlanması gibi maliye politikası amaçlarına ulaşmada gerek kamu harcamaları gerekse vergi harcamaları etkin birer araç 
olarak kullanılmaktadır. Vergi harcama politikalarıyla vergi gelirlerinin artırılması mümkün olabilirken, diğer taraftan da 
yaygın olarak uygulanan istisna, muafiyet ve indirim gibi vergi harcamalarının büyüklüğü vergi matrahının da aşınmasına 
sebep olabilir. Vergi matrahının aşınması literatürde “vergi erozyonu” olarak adlandırılmaktadır. Vergi erozyonu, vergi 
kaçırma, vergiden kaçınma, vergi harcamaları, enflasyon vb. nedenlerle vergi matrahında meydana gelen aşınmayı ifade 
etmektedir. Bu çalışmada ülkemizde 1990 -2015 yılları arasında vergi harcamaları, vergi erozyonu ilişkilendirilerek incelenmeye 
çalışılmıştır. Maliye Bakanlığı’nda elde edilen mevcut verilerle yapılan ekonomik analizler neticesinde muafiyet, istisna, 
indirimlerin gerek sayısal gerek miktarsal olarak artması vergi matrahının aşınmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Harcamaları, Vergi Erozyonu. 

Jel Kodu: H20, H26, H29 

RELATION WITH TAX EXPENDITURE AND TAX EROSION: SAMPLE OF 
TURKEY AFTER 1990 

ABSTRACT 
Governments  duties   hava been diversified and increased with  understanding  of the interventionist government. 

Accordingly, it expanded  the scope of public services. Financing of public services is almost generally provided with taxes. The 
essential function of the taxes is financing of the public services anyway. It is fiscal aim of tax. Aims of taxation hava been also 
diversified and increased with  changes of understanding  of the government. In time,  it is included  economics, social and 
political aims of tax besides  traditional aims of it. In this context, tax expenditures are the application to fulfill the economic and 
social aims by the way of  the tax system. Tax expenditures can be defined as income that is given up for reasons  preferential 
regulations such as exception, exemption, deduction, different tax rates and  the application of the tax deferral. It should be 
immediately noted that  it must be distinguished from public spending with tax expenditures. That is to say, when tax 
expenditures are a tax support that applied to certain taxpayers and activities groups, public expenditures are resources 
transferred to everyone, whether  or not to be taxpayers. Another point, tax expenditure is realized in the form of giving up  a 
revenue  not yet collecting when public expenditure  is realized in the form of the distribution of public revenues that 
government collected before than. 

Economic development and growth , to reach a certain level of prosperity , reducing unemployment and ensuring 
fairness in income distribution are aims of fiscal policy. Public expenditure and tax expenditure are effective tools to achieve 
these aims. When it is possible to be increased the tax revenues with tax expenditure policies, size of tax expenditure that are 
widely applied such as exemptions, exceptions and discounts can cause erosion of the tax base. Erosion of the tax base is called 
"tax erosion" in the literatüre. Tax erosion points out erosion of the tax base for reasons tax evasion, tax avoidance, tax 
expenditures, inflation. In this study, it has been examined relation between tax expenditures and tax erosion between the years 
1990-2015 in our country. According to economic analysis conducted with existing data obtained from the Ministry of Finance, 
increasing of exemptions, exceptions and discount as both numerical and quantitative causes erosion of the tax base. 

Key Words: Tax, Tax Expenditure, Tax Erosion 

Jel Codes: H20, H26, H2 
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SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINDA BİR ALTERNATİF: KAMU ÖZEL SEKTÖR 
İŞBİRLİKLERİ* 

Yrd. Doç. Dr. Burcu Gediz Oral142 

 
 

ÖZET 
1980’li yıllardan itibaren, devletin ekonomik alandaki güç ve yetkilerinin sınırlandırılması, 

özelleştirme gibi kamu maliyesi alanında yaygın kabul gören eğilim, kamu hizmetlerinin piyasalaşması, 
kamunun düzenleyici ve denetleyici rolünün ön plana alınması gibi önemli değişimler yaşanmıştır. 
Özelleştirmelerde sınıra yaklaşılmasıyla, sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla kamu kesimiyle özel 
sektör arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı kamu özel sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesiyle 
devam eden bir süreç söz konusu olmuştur. Sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen, finansmanının bütçe 
dışı yollarla ve kira ödemeleriyle sağlandığı uzun süreli kamu özel sektör işbirliği (KÖSİ) 
sözleşmelerinde, kamu sadece tıbbî hizmet sunumunda yer almakta, sağlık tesislerinin yapımı ve tıbbî 
hizmet dışındaki tüm alanların işletilmesi özel sektöre bırakılmaktadır. Bu değişim temelinde çalışmada, 
sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasında KÖSİ’lerin rolü tartışılıp, sağlık hizmetleri sunumunda KÖSİ 
modelleri eleştirel bir bakışla değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Piyasalaşma, Kamu Özel Sektör İşbirlikleri, Kamu 
Ekonomisi, Kamu Müdahalesi. 

Jel Kodu: E02. 

AN ALTERNATIVE ON HEALTH SERVICES SUPPLY: PUBLIC 
PRIVATE PARTNERSHIPS 

 

ABSTRACT 

From the 1980s, significant changes the limitation o power and authorities of the state in the 
economic field, such as privatization trend widely accepted in the field of public finance, marketization 
of public services, regulatory and supervisory role of the public to be on the forefront of major changes 
have been experienced. Draws to a close in privatization, in order to provide health services that an 
ongoing process which is created between the public sector and the private sector contracted through the 
development of public-private partnership models has been in question. To provide by extra-budgetary 
ways and with rent payments of performed financing in health services locate the public only in the 
provision of medical services in the long-term public-private partnerships (PPPs) contracts and the 
construction of health facilities with the operation of all areas without medical service is left to the 
private sector. In the study on the basis of this change, marketization of health services and the role of 
PPPs in marketization discussed, PPPs models in health services supply are critically evaluated. 

Keywords: Health Services, Marketization, Public Private Partnerships, Public Economy, Public 
Intervention 

Jel Codes: E02. 
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Biz Kamu Özel Sektör İşbirliği kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. 
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VERGİ BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİNLİĞİ: 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN 143 

Araş. Gör. İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI144 

 
ÖZET 

Günümüz modern vergi sistemlerinin temelleri beyan usulüne dayandırılmaktadır. Bu sebeple 
verginin gerek ödeme gücüne göre ödenmesi gerekse vergide adalet açısından beyan esasının 
uygulanması büyük önem arz etmektedir.  Vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslara uyum açısından 
mükelleflerin tutum ve davranışlarının somut göstergesi olan beyan usulü, aynı zamanda mükelleflerin 
vergi algıları, vergi bilinci ve vergi gayreti konularıyla yakından ilişkili bir kavramdır. Bu bağlamda bu 
çalışmada vergi mükelleflerin vergiye karşı tutumunu belirleyen faktörler ele alınmakta ve bu faktörler 
ekseninde Türk Vergi mevzuatındaki genel çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır. Vergi bilincini toplumda 
oluşturmak ve yerleştirmek amacıyla yetki alanlarının çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Vergi bilincini toplumun genelinde oluşturmak ve yerleştirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı pek 
çok faaliyet gerçekleştirmektedir ve Gelir idaresi Başkanlığı’nın yaptığı vergi bilinciyle ilgili bu 
çalışmalar incelenmektedir. 

Bu çalışmada Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ortaya koyduğu hedefler ve faaliyetler ele alınmaktadır. 
Çalışmadan elde edilen bulgular, yapılan çalışmaların vergi ödemenin erdeminin topluma yerleştirilmesi 
temelinde olduğudur. Vergiye gönüllü uyum ve vergi bilincinin topluma yerleşmesi üzerinde etkili olan 
faktörlerle ilgili sistemsel düzenlemelerin eksikliği göze çarpmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Uyumu, Vergi İdaresi, Vergi Etkinliği.  
Jel Kodları: E02. 
 

EFFICIENCY OF STUDIES TOWARDS INCREASING TAX 
CONSCIOUSNESS: DEPARTMENT OF REVENUE 

ABSTRACT 

Contemporary modern tax system is based on declaration. Therefore, the declaration of tax is 
fundamentally important in terms of ability to pay and tax justice. In terms of adaptation to the taxation 
procedures and principles, the declaration procedure which is the concrete indicator of taxpayers’ 
attitude and behavior, is also related with the tax perceptions, tax consciousness and tax effort. In that 
context, this paper discusses the determinant factors on taxpayers’ attitudes towards tax and identifies 
general framework in the Turkish Tax Law within the scope of the determinant factors. It is observed 
that various works have been carried out in order to establish and settle society’s tax awareness. 
Department of Revenue performs a number of activities to establish and raise awareness of the society’s 
tax consciousness and these activities are assessed in the paper.  

In the study, the goals and activities of Department of Revenue are investigated. The finding of 
the study, the goals and activities are based on the societal settlement of tax payment virtue. It is 
assessed that there is a lack of systematic regulations regarding the factors on voluntary concord to tax 
and societal settlement of tax consciousness.   

Keywords:  Tax Consciousness, Tax Adaptation, Tax Administration, Tax Efficiency. 

Jel Code: E02. 
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A STUDY ON QUALITY STANDARDS IN THE CHEMICAL INDUSTRY: 
THE CASE STUDY OF GAZIANTEP 

 
Doç.Dr. Sadettin PAKSOY145 

Dua'a ISMAIL YACOUB ALSAIFI146 

 
ABSTRACT 

 
This study includes quality standards and related data at chemical sector in Gaziantep. For the 

practical part, data are obtained by implementing questionnaire to show the chemical plants and 
activities at Gaosb.  

This study aims to analyze the development of the chemical sector firms at Gaziantep with its 
quality management system. Also this study aims to focus on occurring activities at the chemical sector 
and their intra-effects.  

In this context at this study with the aim of related data collecting, a questionnaire which is 
consisted of 26 questions was prepared. The questionnaires were done at Gaosb for showing the 
activities of chemical plants with the workers of quality departments. At Gaosb there are 138 chemical 
plants, the questionnaire was implemented on 56 of them (41%).  

Gaziantep as known is the Turkish opened gate to the Middle East. The qualified product will 
effect positively and clearly on the exports.  

According to the data of the obtained questionnaires, the quality management systems effect on 
the development of the chemical sector. At the same time the in among effective quality departments 
were determined.  

As conclusion, in the quality department of the plants, it is necessary to appoint high educated 
and skilled working employees thus it will save the costs of training program. In the same time, quality 
departments of plans will be improved and the products will be qualified. Moreover the implementation 
of workers' training will increase their loyalty. On the other hand according to conclusions it is necessary 
to pay attention to quality system due to its importance. Thus a qualified product will be produced and 
the risk of defective product can be reduced and profitability can be increased.  

 
Keywords: Quality, Quality Standards, Gaziantep Organized Industrial Zone. 
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BARRIERS TO E-COMMERCE IN TURKISH SMEs 

Assist. Prof. Dr. İsmail METİN147 

Res. Assist. Hakan ATLI148 

 
ABSTRACT 

Globalisation and the developments in information technologies have increased the importance 
of e-commerce which provides enterprises sell their products in a virtual environment. However, 
especially the SMEs in developing countries have technical, socio-cultural, economic, organizational, 
political and legal barriers in front of them in their adaptation process. With this study, it is aimed to 
draw attention to the e-commerce concept - which has a deep impact on existent and new entrepreneurs 
and which brings many job opportunities along with it- , and to bring forth the impediments as well as 
presenting suggestions for solutions so as to provide a vision to the entrepreneurs. 

 

Keywords:  E-Commerce, SMEs, E-Commerce Barriers, Digital Marketing. 
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THE ANALYSING OF THE RELATİON AMONG MARKETING SELLING 
AND DISTRIBUTION EXPENDITURES, R&D EXPENDITURES, SELLING 
AND PROFITABILITY ON FINANCIAL SHEETS OF MANUFACTURING 
SECTOR PUBLISHING BY THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF 

TURKEY. 

Assist. Prof Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 149 

 

ABSTRACT 

In the study, the sectoral financial sheets of manufacturing sector published by the Central Bank 
of the Republic of Turkey are tested by panel data analysis. First unit root tests were done after then the 
effect of marketing selling and distribution expenditures and research and development expenditures on 
sellings and profitability were analysed by panel regression analysis. As a result of the study it is found 
that marketingi selling and distribution expenditures has an strong effect on sales and profitability on 
the other hand research and development expenditures has weak effect on them.  

Key Words: Marketing Sales and Distribution, R&D, Sales, Profit, Panel Regression 

Jel Codes: G30, G31. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 
YAYIMLANAN İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ MALİ TABLOLARINA 

İLİŞKİN PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GIDERLERI, ARGE 
GIDERLERI, SATIŞLAR VE KARLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET 

Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca yayımlanan sektör bilançolarından elde edilmiş veriler panel veri analizi ile test edilmiştir. 
Panel veri analizi gerçekleştirilirken önce birim kök testleri yapılmış, ardından da panel regresyon 
analizi ile arge harcamaları ve pazarlama satış ve dağıtım harcamalarının satışlar ve karlılık üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen inceleme neticesinde pazarlama, satış ve dağıtım harcamalarının 
etkisinin oldukça güçlü olduğu tespit edilirken, arge harcamalarının etkisinin ise sınırlı olduğu 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Satış ve Dağıtım, Arge, Satışlar, Kar, Panel Regresyon 

Jel Kodları : G30, G31. 
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TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER BİLANÇOSU NET HATA-NOKSAN KALEMİ VE 
DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ 

Arş. Gör. Ayberk ŞEKER150  

Arş. Gör. Halil ŞİMDİ151  

ÖZET 

Ödemeler dengesi (balance of payments), ülkelerin belirli bir dönem içerisinde gerçekleşen 
uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerini göstermektedir. Ülkelerin ekonomik faaliyetleri 
doğrultusunda, ülke içerisine veya dışına doğru mal, hizmet ve sermaye akımları oluşmaktadır. 
Ödemeler dengesi, ülkelerin bu ekonomik ve ticari faaliyetleri sonrasında ülkeye içeriye giren ve ülkeden 
dışarıya çıkan akımlar sonucunda oluşan dengeyi ya da dengesizlik durumu ortaya koymaktadır. 
Ülkelerin ticari ve ekonomik faaliyetlerini kayda alması dolayısıyla ödemeler dengesi, ekonomik 
gelişmelerin ortaya koyulması ile uygulanacak ekonomik politikalar ve ticari önlemlerin belirlenmesi 
açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmada net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret dengesi (uluslararası 
mal ticareti dengesi) arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 
analize dâhil edilen değişkenlere ait seriler, 1992 Ocak ve 2016 Şubat aralığına ait aylık verilerden 
oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak, net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret dengesinin temel istatistikleri 
ortaya koyulmuş, ADF ve KPSS birim kök testleri vasıtasıyla net hata ve noksan kalemi ve dış ticaret 
dengesine ait verilerin durağanlıkları sınanmıştır. İkinci olarak net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret 
dengesi arasındaki ilişki, serilerin durağanlık testleri gerçekleştirildikten sonra eşbütünleşme modelleri 
arasında yer alan, ARDL sınır testi vasıtasıyla incelenmiştir. Kısa ve uzun dönemli ilişkileri analiz etmek 
için gerçekleştirilen ARDL sınır testinin sonucunda net hata ve noksan kalemi ile dış ticaret dengesi 
arasında kısa dönemli bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Net Hata ve Noksan Kalemi, Dış Ticaret Dengesi, ADF ve KPSS Birim Kök 
Testi, ARDL Sınır Testi, Eşbütünleşme. 

JEL Kodu: F30, F32, F39. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH BALANCE OF PAYMENTS 
NET ERRORS-OMISSIONS AND FOREIGN TRADE BALANCE: ARDL 

BOUND TEST 

ABSTRACT 

Balance of payments indicate the international economic and trade relations of countries within a specified period. 
Goods, services and capital flows be occurred between countries in line with the economic activities of the countries. Balance of 
payments reveal balance or imbalance in the aftermath of economic and commercial activities of countries. Balance of payments 
have great importance in terms that manifestation of economic development and determination of economic policies or trade 
measures. In this study, the short and long-term relationships of between net errors and omissions and balance of foreign trade 
(international merchandise trade) were analyzed. In the scope of this study, variables that are included in the analysis consists of 
monthly data that belong to the range of February 1992 and January 2016. First, the basic statistics of balance of trade and net 
errors-omissions have been revealed. Then, series of balance of trade and net errors-omissions has been tested by means of ADF 
and KPSS unit root tests. Second, the relationship between net errors-omissions and balance of trade has been examined by 
means of ARDL bounds test that located between the cointegration models. The result of ardl bound test that performed to 
analyze short and long-term relationships, between net errors and omissions and balance of trade were found to be short term 
relationship. 

Keywords: Net Errors and Omissions, Balance of Trade, ADF and KPSS Unit Root Test, ARDL Bound Test, 
Cointegration. 

JEL Codes: F30, F32, F39. 
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DÖVİZ PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN SINANMASI:  

TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLERİ 
Arş. Gör. Halil ŞİMDİ152   

 Arş. Gör. Ayberk ŞEKER153 

 
ÖZET 

Finansal piyasalardaki yatırımcılar için fiyat tahmininin yapılması oldukça güç olmakla beraber 
çeşitli analiz yöntemleriyle piyasa fiyatı tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  Döviz kurları da tahmin edilmek 
istenen bu piyasalardan biridir ve kurların etkin bir şekilde belirlenmesi piyasa denge fiyatının oluşmasıyla 
ilişkili bir kavramdır. Döviz piyasasının etkinliği, o piyasada oluşan fiyatın piyasanın tüm bilgi setini 
yansıtma seviyesine göre ölçülmektedir. Fama vd. (1969) etkin piyasayı “yeni bilgiye hızlı biçimde uyum 
sağlayan” bir piyasa şeklinde tanımlamış ve etkin piyasayı gruplara ayırmışlardır. Zayıf formda etkin olan 
bir piyasada, geçmiş fiyat hareketlerinin tamamı mevcut fiyatlara yansımakta ve piyasalarda geçmiş fiyat 
hareketleri kullanılarak normal getirinin üzerinde bir getiri elde edilemez. Piyasada geçmiş fiyat hareketleri 
kullanılarak normalin üzerinde bir getiri elde edilemiyorsa, zayıf formda etkin bir piyasa söz konusudur. 
Geçmiş değerlerinden bağımsız şekilde belirlenen piyasalar ise rassal yürüyüş (random walk) 
sergilemektedirler. Diğer taraftan yatırımcılar geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat 
hareketlerini öngörmeye çalışmakta çünkü rassal yürüyüş izleyen seriler için geleceğe dönük yapılabilecek 
en iyi tahmin bugünkü değerdir. Bu çalışma, Avrupa Birliği (AB)’ne aday olan Türkiye ve Makedonya’da 
2011:01 – 2016:06 döneminde Türk Lirası (TL) ve Makedon Dinarı’nın (MD) Amerikan Doları (USD) 
karşısındaki değerinin zayıf formda etkin olup olmadığı geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle 
analiz etmektedir. Analiz sonuçlarına göre Türk ve Makedon döviz piyasasının beklenildiği gibi rassal 
yürüyüş sergiledikleri ve iki piyasanın da Temmuz 2011 ayında kırılma yaşadıkları bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Zayıf Formda Etkinlik, Döviz Kuru Etkinliği, Rassal Yürüyüş. 
JEL Kodu: F31, F33, F39. 

 

TESTİNG FOR WEAK-FORM EFFICIENCY IN FOREİGN EXCHANGE MARKET:  
THE CASE OF TURKEY AND MACEDONİA 

 
ABSTRACT 

Price forecasting for investors in financial markets is very difficult, although there are variable 
analysis methods to estimate market price. One of them is exchange  markets and efficiency of it is related 
with equilibrium price. Efficiency of exchange market is measured according to reflection level of all market 
information set of market price. Fama et. al. (1969) define efficient market as rapidly adoption to new 
information and divide efficient markets into groups. Weak form market reflects historical price movements 
so that getting over normal return is impossible by using these prices under weak form. Market follows 
random walk that is independent from historical values. On the other hand, investors try to predict future 
price movements by the help of past price movements because the best prediction of random walk series is 
todays prices. This paper analyses whether the exchange markets of Turkey and Macedonia which are two 
candidate countries weak efficient between 2011:01 - 2016:06 via traditional and structural break unit root 
tests. According to results exchange markets of Turkey and Macedonia follow random walk and both of 
them have structural break in July 2011. 

Keywords: Weak Form Efficiency, Efficiency of Exchange Rate, Random Walk. 
Jel Codes: F31, F33, F39. 
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BIST-100 ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN KAZANÇ YÖNETİMİ 
UYGULAMALARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Meral GÜNDÜZ154 

 
ÖZET 

İşletmeler, muhasebe sistemindeki alternatif uygulamaların sağladığı esneklikten yararlanarak, 
finansal tabloları gerçekte olduğundan farklı gösterecek şekilde düzenlemek suretiyle kazanç yönetimi 
uygularlar. Kazanç yönetimi, özel kazançlar elde etmeye yönelik dışsal finansal raporlama sürecine bu 
amaçlara uygun olarak müdahale etmektir. Kazanç yönetimi ile yatırımcıların ve diğer finansal bilgi 
kullanıcılarının karar ve düşüncelerini etkilemek amaçlanmaktadır. 

Kazanç yönetimi, yöneticilerin kazanç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıkları çok 
tartışılan bu yüzden araştırılmaya değer bir yöntemdir. Bu alanda uzman ve profesyoneller kazanç 
yönetimini tespit etmek amacıyla birçok yaklaşım üzerinde çalışmışlardır. Bu yaklaşımlar arasında, 
birçok araştırmacı tarafından tahakkuk esaslı Düzeltilmiş Jones Modeli favori model olarak kabul 
edilmiştir.  

Kazanç yönetimi uygulamalarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, BİST 100 
endeksindeki 81 şirketin 2013-2015 yılları arasındaki verilerinden faydalanılmıştır. Araştırmada 
literatürde yer alan Düzeltilmiş Jones Modeli kullanılarak regresyon analizi yapılmış ve bu yöntemle 
şirketlerin kazanç yönetimi uygulaması yapıp yapmadığı araştırılmış, ayrıca kazanç yönetimi uygulayan 
şirketlerin belirlenmesine yönelik çalışma hedeflenmiştir. Yıllar itibariyle her bir şirket için hesaplanan 
ihtiyari tahakkukların ortalamalarının dağılımı incelendiğinde; ihtiyari tahakkukların ortalamalarının 
normal dağılım gösterdiği, bu durumunda kurulan regresyon modeline bağlı olarak toplam tahakkuklar 
üzerinde ekonomik gelişmelerin bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  Analiz sonucuna göre 
şirketlerin 2013 ve 2015 yıllarında gelir azaltıcı ve 2014 yılında gelir artırıcı bir manipülasyon eğiliminde 
oldukları ifade edilebilir. Ayrıca bu çalışmada manipülasyon yapma eğiliminde olan şirketler 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, Düzeltilmiş Jones Modeli, Muhasebe 
Jel Sınıflandırması: M40, M41 

A STUDY FOR THE DETECTION OF EARNINGS MANAGEMENT 
PRACTICES ON COMPANIES IN BIST-100 

ABSTRACT 
Companies, by use of the flexibility of alternative applications in accounting system, apply profit management by 

organizing the financial tables unequal to the real situations. Profit management is to interfere external financial reporting 
process in order to gain special profits. With profit management, the main aim is to affect decisions and plans of the investors 
and the other financial information users 

Earnings management is a kind of management which uses accounting techniques to meet the executives needs for 
earnings; it is a widely debated topic, hence it is worth looking at. Experts and professionals in this area found many approaches 
to detect the earnings management; within these approaches are the accrual-based models which include the modified Jones 
model, which currently is a favourite model to many researchers.   

In the study is aim to determine the earnings management application the data of 81 companies which were in business 
in Istanbul stock market (BIST-100) manufacturing industry between the years 2013-2015 is used. In this study regression 
analysis was made by using Modified Jones model and investigated whether their earnings management application or not , has 
also targeted to determine the companies applying for earnings management.The distribution of the average of discretionary 
accruals calculated for years as each company is analyzed; average of discretionary accruals shows a normal distribution, in this 
situation, It was concluded that there was no impact on the economic development of total accruals, depending on the 
establisded regression model. It can be expressed that the companies were in tendency to increase revenues for 2014 year and to 
decrease in revenue for 2013 and 2015 years.  In addition, companies which tend to manipulation in this study were identified. 

Keywords: Earnings Management, Modified Jones Model, Accounting 
Jel Classification: M40, M41 
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ÜRÜN YAŞAM SEYRİ MALİYET ANALİZİ ÜRÜN YAŞAM SEYRİ 
MALİYETLEME 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GERŞİL155 
Engin MERİÇ156 

 
ÖZET 

Günümüzde gerek üretim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler gerekse de rekabetin 
uluslar arası bir nitelik kazanarak global hale gelmesi ve yoğun bir şekilde yaşanması, işletmelerde yeni 
ürünleri daha düşük maliyetle, yüksek kalitede ve hızlı bir biçimde piyasaya sunma zorunluluğu 
doğurmuştur. Bu durumda maliyetlerin hesaplanması, denetimi ve yönetilmesine daha fazla ihtiyaç 
duyulmuştur. Yaşam seyri maliyetleme yöntemi global rekabet ortamında daha sağlıklı kararlar almaya 
yardımcı olan bir yaklaşım olup, temel amacı yapılan yatırım veya kullanılan kaynaklar üzerinden 
mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca yatırımcıyı tatmin edecek bir geliri sağlayabilmektir. 
Ürün yaşam seyri maliyetleme yöntemi işletmede üretilen mamullerin farklı yaşam seyri aşamalarında 
ortaya çıkan maliyetleri daha üretim başlamadan görmeye ya da göstermeye çalışan, başka bir ifade ile 
ürünün toplam yaşam dönemi performansını etkileyen unsurları görünür hale getiren bir yaklaşımdır. 
Ürün yaşam seyri maliyetleme yönteminin geleneksel yönteme göre üstün yönlerinden biride maliyet 
analizindeki karşılaşılan bu farklılıktır. Bu açıdan bakıldığında maliyet analizi yapılırken ürünün tüm 
yaşam süresince gerçekleşecek maliyetlerinin dikkate alınması sağlıklı bir maliyet analizinin 
gerçekleşmesini sağladığıdır. 

Bu çalışmada, yeni ürün geliştirme faaliyetleri ile birlikte ürün yaşam seyri maliyetleme yöntemi 
kullanılarak karar verme amacı taşınmıştır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 
verilerinden yararlanılarak yapılan uygulamada, yeni bir ünün değerlendirilmesine ilişkin elde edilen 
sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme, Yeni Ürün Geliştirme 
Jel Kodu:M40 

PRODUCT LIFE CYCLE COST ANALYSIS PRODUCT LIFE CYCLE COSTING 
 

ABSTRACT 
Because of the important improvements in production technologies, competition's being global 

and intense, the necessity of releasing the new products to the market with lower costs, higher quality 
and quickly has been arisen for the enterprises. In this situation, there is more need for calculation, 
supervision and management of the costs. In this study along with the new product development 
facilities, product life cycle costing method have been used for emphasizing decision making. The results 
of the practice formed by the data of the enterprise being active in manufacturing sector. 

Life cycle costing method is an approach that helps to make better decisions in the global 
competitive environment. The main purpose of life cycle costing method  is to be able to  provide an 
income to satisfy investors as much as possible through the resources invested or used for a long time. 
Product life cycle costing method is an approach that showing the costs arising from different life cycle 
stages of products produced in the company before production.  In the other word,  product life cycle 
costing method makes visible the components affecting the overall life cycle performance of the product . 
One of the superior ways of the product life cycle costing method according to the traditional method is 
this difference faced in the cost analysis .  In this regard,  the costs taking into account that will take place 
during the entire life of the product  provide  a healthy cost analysis while cost analysing.  

Key Words: Life Cycle Costing, New Product Development 
Jel Code: M40 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE YEŞİL BÜTÇE REFORMU 
Prof. Dr. Tülin CANBAY157 

 
ÖZET 

Günümüz dünyasında iktisadi büyüme, enerji ve doğal kaynakların giderek daha fazla tüketimi, 
atık miktarının ve kirliliğin artışı çevre üzerindeki baskıları giderek arttırmaktadır. Son yıllarda artarak 
devam eden çevre kirliliğinin küresel ısınmaya, asit yağmurlarına ve benzeri problemlere yol açtığı 
tartışılmaktadır. Bu nedenle, çevreyi korumak için önlemler alınmadıkça, insanlığı ciddi çevresel 
problemlerin ve zor günlerin beklediğinin kabul edilmesi gerekmektedir.  

Dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar karşısında pek çok ülkede çevre politikalarının 
oluşumunda bütçe enstrümanlarının kullanımına önem verilmektedir. Yapılan uygulamalarda amaç, var 
olan çevre sorunlarının en alt sınıra çekilmesi ve çevrenin korunmasının sağlanmasıdır. Bu anlamda 
gerçekleştirilen yeşil bütçe uygulaması her geçen gün kendine uygulama alanı bulmakta ve kendi 
içerisinde sistemini geliştirmektedir 
 

Anahtar kelimeler: Çevre Sorunları, Yeşil Bütçe Reformu, Çevre Kirliliği, Vergiler, Harcamalar. 
Jel Kodu: H6, H3, H2 

 

ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS IN THE FRAMEWORK OF 
THE GREEN BUDGET REFORM 

 

ABSTRACT 
Economic growth, consumption of energy and natural resources in an increasing rate, rise of 

waste and pollution, increases the pressure on environment in today’s world. It has been argued that the 
increase in pollution causes global warming, acid rains and similar problems in the recent years. 
Therefore, it has to be acknowledged that if no precautions are made to protect the nature, hard times 
and serious environmental problems are waiting at the door for humanity. 

The world's environmental problems faced in many countries in the face of the formation of 
environmental policy instruments to the use of the budget is important. Configuration purpose 
applications, the existing environmental problems and environmental protection to the lower limit of the 
right is taken. In this sense, green budget implementation is carried out every day to find itself and its 
application in the system develops. 

 
Key Words: Environmental Issues, Green Budget Reform, Environmental Pollution, Taxes, 

Expenses 
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VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF 
HAKLARI İLE İLİŞKİSİ* 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN158 
Arş. Gör. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM159 

 
ÖZET 

Vergi mükelleflerinin görevlerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi olarak 
ifade edilen vergiye gönüllü uyum kavramı, son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konu olmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı vergiye gönüllü uyum ve mükellef hakları arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. 
Mükellef hakları, devlet ile mükellef arasındaki hukuki ilişkide mükellefe tanınan hakları ifade 
etmektedir. Bu tanıma bağlı olarak mükellef haklarının vergiye gönüllü uyumu arttıran bir unsur 
olduğunu söylemek mümkündür.  

 
Anahtar Kelimeler: Vergiye Gönüllü Uyum, Mükellef Hakları, Vergi Bilinci. 

 Jel Kodu: H20, K34. 
  

 
ABSTRACT 

The concept of “Voluntary Tax Compliance”, which means the exact and complete execution of the 
duties of the taxpayers on due time, has become one of the most discussed topics of recent years. The 
purpose of this study is to explain the relation between the voluntary tax compliance and taxpayer rights. 
The term taxpayer rights denote the rights given to the taxpayers in the legal procedures between the state 
and the taxpayers. Based on this definition, it is possible to claim that the concept “taxpayer rights” is an 
element that raises the voluntary tax compliance.  
 

Key Words: Voluntary Tax Compliance, Taxpayer Rights, Conscious of Taxation. 
Jel Code: H20, K34. 
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER KAPSAMINDA MALİ ÖZGÜRLÜĞÜN 
TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN160 

 
ÖZET 

Özgürlük; insanlık tarihi boyunca en çok irdelenen, çeşitli tanımlamaları yapılan, özlenen, 
aranan, uğruna mücadelelerin verildiği ve bağımsızlıkla özdeşleşen bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Herhangi bir dış müdahale ve baskıya maruz kalmadan kişinin kendi kendine karar 
verebilme yetisine sahip olması; toplumda yaşayan bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmesi, 
üretkenliklerinin desteklenmesi, mutlu birey-toplum yapısının oluşabilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Her alanda ele alınıp incelenebilecek özgürlük kavramının ekonomiye yansıyan yönünü 
ise ekonomik özgürlükleri oluşturmaktadır. Ekonomik özgürlük; temel ekonomik özne olan bireyin, dış 
müdahale ve baskılara maruz kalmadan iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Piyasa ekonomisi, düşük düzeyde devlet müdahalesi, özel mülkiyet, girişim 
özgürlüğü, sözleşme serbestîsi, serbest ticaret gibi kavramlar -ekonomik özgürlüğün tamamlayıcı 
unsurları olarak- içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın kabul gören, önemli söylemlerinden olmuştur. 
Ekonomik özgürlükler başlığı altında üzerinde durulan bir diğer tamamlayıcı unsur ise “mali özgürlük” 
dür. Devlet-birey ilişkileri ekseninde bireylerin özgür ekonomik faaliyetleri üzerindeki en büyük 
baskılayıcı unsur olarak karşımıza vergiler çıkmaktadır. Bundan dolayı mali özgürlük dediğimiz kavram 
vergi ve vergi yükü ile özdeşleşmiştir. The Heritage Vakfı ve Fraser Enstitüsü 20 yılı aşkın süredir belli 
kriterlere göre geliştirdikleri endekslerle, ekonomik özgürlükler kapsamında mali özgürlükleri 
dünyadaki 100’ü aşkın ülke için hesaplamaktadır. Bu çalışmada son on yıllık süreçte Türkiye ile OECD 
ülkelerindeki mali özgürlüğün karşılaştırılmalı bir analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik özgürlük, Mali özgürlük, Vergi yükü 

JEL Kodları: H30, H10 

 

FISCAL FREEDOM AS PART OF ECONOMIC FREEDOM IN TURKEY AND 
OECD COUNTRIES: A COMPERATIVE ANALYSIS 

ABSTRACT 

Freedom is a concept that is the mostly scrutinized through the human history, defined variously, longed 
for, looked for, fought for and identified with the independence. It is crucial for a gratified individual and society 
structure and for people to have the ability to decide without any intervention and pressure, to realize themselves, 
and to be supported in terms of productivity. Economic freedom is the part of the concept related to the economy. 
It is defined as the ability of individual as the key economic agent to make economic activities without exposure of 
external intervention and pressure. The concepts like market economy, low-level government intervention, private 
property, freedom of enterprise, freedom of contract, free trade, which are complementary elements of economic 
freedom are important, accepted statements in 21st century. Another complementary element of economic freedom 
is ‘fiscal freedom’. In the context of individual-state relationships, the most repressive element on individuals’ free 
economic activities is taxes. That is, the concept of fiscal freedom is identified with tax and tax burden. The 
Heritage Foundation and Fraser Institute have been calculating fiscal freedom as part of economic freedom for over 
20 years in over 100 countries by using indexes they developed according to specific criteria. This study makes 
comparative analysis of fiscal freedom in Turkey and OECD countries during the last ten years. 

Keywords: Economic freedom, Fiscal freedom, Tax burden  
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KAMU İNOVATİF SATIN ALMA YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE İÇİN BİR 
TARTIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet UTKUSEVEN161 
Doç. Dr. Serhat BURMAOĞLU162 

 
ÖZET 

İnovasyon (yenilikçilik) günümüzün yaygın ve sık kullanılan bir kavramı olarak tüm gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler tarafından teşvik edilmekte ve böylece bilgi ekonomisinde daha önemli 
kazanımlar amaçlanmaktadır. Kamu kaynaklarının kullanımında inovatif (yenilikçi) satın alma 
politikalarını benimsemek suretiyle tedarikçi işletmelerin kendilerini geliştirmelerinin yolunu açarak 
ekonominin bütününde daha fazla ve nitelikli katma değer yaratma stratejisi, yazında, kamu teşvik 
politikalarından/araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde farklı 
organizasyon, yapı ve uygulama biçimleri ile ele alınan konu Türkiye’de de son yıllarda tartışılmaya 
başlanmış ancak uygulamaya geçmemiştir. Yürütülen çalışmanın amacı, kamu inovatif satın alma 
perspektifinin Dünya örnekleri ışığında nasıl ele alınması gerektiği konusunda bir tartışma 
gerçekleştirmek ve öneriler ortaya koyabilmektir. Ortaya konan öneriler ile politika yapıcılar için konu 
hakkında bilimsel destek sağlanabileceği gibi, konunun akademik platformda tartışılması ile ulusal 
yazına katkı sağlanacağı düşünülmüştür. Tartışmanın odak noktasını kamu inovatif satın alma 
yaklaşımının cari kamu bütçe yapılanması içine kurgulanma biçimi oluşturmaktadır. Sonuçta, başlangıç 
aşamasında merkezi bir kurgu ile Türkiye’de kamu inovatif satın alma modelinin başlatılmasının 
maliyet etkin bir seçenek olduğu, sürecin kontrollü bir şekilde izlenerek edinilen tecrübeler aracılığı ile 
daha da geliştirilebilmesinin mümkün ve faydalı olacağı önerisi getirilmiştir. Bilahare, edinilen 
tecrübelerin yasal mevzuatta yaşanacak olgunlaşma süreci ve beşeri sermayenin geliştirilmesi yoluyla 
yaygınlaştırılabileceği öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kamu İnovatif Satın Alma, Satın Alma, İnovasyon, İnovasyon Politikası 
JEL Kodu: H57, O31, O38 

PUBLIC INNOVATIVE PROCUREMENT PERSPECTIVE AND A 
DISCUSSION FOR TURKEY 

 
ABSTRACT 

 Innovation, today's most common and frequently used as a concept, has been encouraged on by developed 
and developing countries, and so, more significant gains in the knowledge economy have been aimed. The strategy 
towards creating more quantified and qualified added value in the whole economy, founded on opening the path 
of self development of supplier businesses by adopting innovative purchasing policies in the use of public 
resources, is considered as one of the public incentive policies’ or tools’ in the literature. The subject that 
approached via different organization, structure and implementation forms in developed countries has been 
discussed in recent years in Turkey, but enforcement has not been realized yet. The aim of the study that is carried 
out realize a public debate on how public innovative procurement perspective needs to be addressed in the light of 
the world examples and put forward suggestions. As scientific support can be provided to policy makers about the 
issues raised through suggestions, with the platform to discuss academic issues it is thought to contribute to the 
national literature. The focus of the discussion is the way to create a public innovative procurement approach that 
will be fixed into the current public budget structure. Eventually, it is suggested that the launch of the public 
innovative purchasing model in Turkey with a central fiction is a cost-effective option at the initial stage and it was 
determined that the process to be handled in a controlled manner is that it can further be improved through the 
experience gained would be possible and useful. Subsequently, the acquired experiences are considered to be 
expanded through the maturation process to be happened in the legislation and the development of human capital. 

Keywords: Public Innovative Procurement, Procurement, Innovation, Innovation Policy 
JEL Kodu: H57, O31, O38  
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YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYEDE DÖVİZ KURUNDAN 
SAPMALAR 

Doç.Dr.Volkan ALPTEKİN163 
Arş.Gör.Kubilay Çağrı YILMAZ164 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, denge döviz kuru çeşitleri ve denge döviz kuru hesaplamaları konusunda 
süregelen tartışmalara yapısal kırılmalı zaman serileri yardımıyla yeni bir boyut kazandırmayı 
hedeflemektedir. Denge döviz kurundan sapmayı Türkiye ve seçilmiş ülkeler için, 1989-2014 yıllarına ait 
veriler yardımıyla araştırıp sapmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. 
Serilerdeki kırılmaların serilerin durağa olmama durumunu kuvvetlendirmesi sebebiyle çalışmada 
geleneksel birim kök testlerinin (ADF, PP ve KPSS) yanı sıra, yapısal kırılmalı birim kök testlerinden tek 
kırılmalı Zivot-Andrews (1992) ve maksimum beş kırılmayı dikkate alabilen Carrion-i Silvestre (2009) 
testleri uygulanmıştır. 

Sonuçlar incelendiğinde, serilerde farklı dönemlerde yapısal kırılmalar gerçekleşmesine rağmen 
kırılmaları dikkate alan testlerin, geleneksel testler ile aynı sonuçları verdiği yani serilerin içerdiği birim 
köklerin sahte olmadığı görülmektedir. Uzun dönemli ilişki test edildiğinde ise kırılmaların analize dahil 
edilmediği tek denklemli Engle-Granger yaklaşımı sonuçlarına göre değişkenler arasında bir 
eşbütünleşme ilişkisi söz konusudur. Ancak tek kırılmalı Gregory-Hansen (1996) ve iki kırılmalı Hatemi-
J (2008) eşbütünleşme testleri uygulandığında, değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisine 
rastlanılamamaktadır. Bu sonuçlara göre, denge döviz kurundan sapma analizinde serilerde meydana 
gelen yapısal kırılmaların dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Kırılma, Döviz Kuru. 
Jel Kodları: E40, O24, C01 

EXCHANGE RATE MISALIGNMENT IN TURKEY UNDER STRUCTURAL 
BREAKS 

 
ABSTRACT 

This study aims to bring a new dimension to the ongoing discussions about the sorts of 
equilibrium exchange rate and the calculations of equilibrium exchange rate with the help of structural 
breakage time series. For Turkey and the chosen countries, the effect of equilibrium exchange rate 
deviation on economic growth will be revealed with the help of data from the years 1989-2014.  Due to 
the fact that the deviations in the series strengthen the non-stationarity situation of the series, one-
breakage Zivot-Andrews (1992) of structural breakage unit root tests and Carrion-i Silvestre (2009) tests 
that can take into account a maximum of five breakages were applied along with traditional unit root 
tests (ADF, PP and KPSS).  

When the results are examined, it is seen that the tests that take the breakages into account give 
the same results as the traditional tests although structural breakages occur at different periods in the 
series, which shows that the unit roots that the series contain are not bogus. When the long-term 
relationship is tested, cointegration relationship between variables is the point in question according to 
the results of the Engle-Granger approach in which breakages are not included in the analysis. However; 
when the one-breakage Gregory-Hansen (1996) and two-breakage Hatemi-J (2008) cointegration test are 
applied, there is no cointegration relationship encountered between the variables. According to these 
results, structural breakages occurring in the series need to be taken into consideration in the analysis of 
the equilibrium exchange rate deviation. 

Keywords: Structural Breaks, Exchange Rate. 
Jel Codes: E40, O24, C01. 
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ZAMAN SERILERI ANALIZI VE YAPAY SINIR AĞLARI ILE FINANSAL 
TAHMIN: TÜRKIYE ÖRNEĞI 

Prof. Dr. Sibel SELİM165 

Araş. Gör. Taner TAŞ166 

 

ÖZET 
Finansal zaman serilerinin gelecek dönem değerlerinin öngörülmesi yalnızca akademisyenlerin 

değil aynı zamanda finans sektörü çalışanlarının ve piyasa yatırımcılarının da oldukça ilgisini 
çekmektedir. Bu çalışmanın ilk amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
Piyasası’nda işlem gören, TL/Dolar sözleşmesinin her gün itibariyle en yakın vadeye sahip sözleşmenin 
gün sonu uzlaşma fiyatının öngörülmesidir. İkinci amacı ise öngörümlemede kullanılacak olan 
yöntemler içerisinde en yüksek performansı gösteren yöntemin belirlenmesidir. Çalışmada TL/Dolar 
serisinin öngörü işlemi için, tek değişkenli zaman serisi yöntemi olan Box-Jenkins (ARIMA- Otoregresif 
Entegre Hareketli Ortalama), otoregresif koşullu değişen varyans ve türevleri (ARCH, GARCH, 
EGARCH…) ve son olarak finansal tahminlemede bilinirliği ve uygulamaları gittikçe artan yapay sinir 
ağları yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Borsa İstanbul A.Ş’ den elde edilen ve 04.02.2005 – 31.12.2015 
tarihleri arasını kapsayan 2776 verisinin son 30 tanesi analiz dışı tutularak ilgili zaman serisi yöntemleri 
TL/Dolar serisine uygulanmış ve kurulan modeller ile örneklem dışı öngörü işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan finansal zaman serisi için gelecek dönem öngörü 
işleminde farklı mimariler, katman sayıları, hücre sayıları ve eğitim yöntemleri denenerek oluşturulan 
yapay sinir ağlarının, zaman serisi yöntemlerine kıyasla daha yüksek performans sergilediği ortaya 
çıkmıştır. Uygulanan doğrusallık sınamaları sonucunda serilerin doğrusal olmayan yapı 
sergilemelerinden dolayı yapay sinir ağları, doğrusal olmayan zaman serilerinin gelecek dönem öngörü 
işleminde güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Oynaklık, Oynaklık Öngörüsü, Yapay Sinir Ağları 
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 
ALTERNATİF RAPORLAMA UYGULAMALARI 

Arş. Gör. Ayhan YATBAZ 167 

 
ÖZET 

Bankalar çeşitli bilgi kullanıcılarına yönelik gidişatları hakkında raporlama yapmak durumundadırlar. 
Raporlama kısaca bir kimseyi bir konu hakkında bilgilendirme süreci olarak tanımlanabilir. Raporlama işletmeler 
açısından genel olarak iç raporlama ve dış raporlama şeklinde ikiye ayrılabilir. İç raporlamada daha çok 
yöneticilere yönelik çeşitli konularda ve şekillerde raporlar sunulabilir. Dış raporlamada ise asıl muhatap özellikle 
belirli kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleridir. Örneğin kreditörler, tedarikçiler, müşteriler, 
çalışanlar, devlet, yatırımcılar, hissedarlar dış raporlamadaki belli başlı bilgi kullanıcılarıdır. Dış raporlamadan 
kasıt daha çok finansal raporlamadır. Finansal raporlamada genellikle işletmenin finansal durumu ve faaliyetleri 
hakkında özet bilgiler sunulur. Raporlamada genel amaç bilgi kullanıcılarına isabetli kararlar almaları noktasında 
yardımcı olmaktır. Günümüzde finansal raporlamanın tek başına tam olarak ihtiyacı karşıladığı söylenemez. Bilgi 
kullanıcıları salt finansal bilginin yanında işletmenin çevreye ve doğaya karşı duyarlılığı, sosyal sorumluluk 
politikaları, ekonomi içerisindeki yeri ve önemi, müşterilere katılan değer, risk değerlendirme, çalışanların 
memnuniyet durumları, geleceğe yönelik beklentiler, kurumsal yapı, stratejik planlar, işletmenin performansı, 
İslami değerlere yaklaşım, sunulan hizmet ve ürünlerin İslami ilkelerle çatışıp çatışmadığı, çalışanların dini 
vecibelerini rahatça yerine getirip getiremediği, kaynakların nasıl ve nerelere kullandırıldığı gibi birçok konuda ek 
bilgilere ihtiyaç duyabilir. Bu bakımdan çeşitli bilgi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak daha çok dış 
kullanıcılara yönelik günümüzde entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması ve İslami raporlama gibi 
alternatif raporlama yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikle söz konusu alternatif raporlama 
yöntemleri genel hatları ile ele alınacaktır. Daha sonra Türkiye ve dünyadaki raporlama uygulamalarına 
değinilecektir. Son olarak da Türkiye’deki mevcut raporlama uygulamaları göz önüne alınarak birtakım önerilerde 
bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Raporlama, Finansal Raporlama, Alternatif Raporlama Yöntemleri, 
Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması, İslami Kurumsal Raporlama. 

Jel Kodları: M14, M41, G21 

 

ALTERNATIVE REPORTING PRACTICES FOR BANKING SECTOR IN 
TURKEY AND THE WORLD 

ABSTRACT 
Banks should report about its course of events to various users of information. Reporting, briefly, could be 

identifyed as the process of keeping someone inform about a something or issue. Reporting generally in terms of 
banks is splited up two categories: internal reporting and external reporting. Internal reporting is mostly for 
managements. However external reporting is mostly for all segments of society and in particular to specific users 
such as creditors, supplier, customers, employees, government, investments and shareholders. External reporting 
actually intent financial reporting. Financial reports mostly offer summary information about financial  position 
and operations of enterprise. General purpose in the process of reporting is to help users of information for making 
right decision about the enterprise. However, in our day, it is unsayable financial reports to meet the need for 
information completely. Information users can need else information as well as financial information, for instance 
environment and natüre conscious, social responibilities policy, the place and importance in national and world 
economy, customer satisfaction, risk assessment and management, personel satisfaction, enterprise performance, 
harmonisation with İslamic value and principle, compating with Islamic principle for product and services, 
existence of freedom of worship, funding and its aplication etc. In this respect, in our day, alternative reporting 
methods such as integrated reporting, sustanability reporing and Islamic corporate reporting are developed to need 
for vorious users of informaiton. In this study, firstly, the reporting methods in point are going to exemined 
roughly. Secondly, reporting practices in Turkey and the World are going to exemined. Lastly, recommendations 
will be offered as considering current reporting practices in Turkey. 

 
Keywords: Banking Sector, Reporting, Financial Reporting, Alternative Reporting Methods, Integrated 

Reporting, Sustanability Reporting and Islamic Corporate Reporting. 
Jel Codes: M14, M41, G21. 
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SOFTWARE SELECTION WITH  WEIGHTED EXPERT JUDGMENTS 

APPROACHED  BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
Doç.Dr.Mehmet AKSARAYLI168 

Arş.Gör.Osman PALA169 

 
ABSTRACT 

 
Decision problems, which include multi criteria that are conflicting and taking both qualitative 

and quantitative values, multi-criteria decision-making approaches are effective for process modeling 
and achieving a solution. Decision process which has more than one decision maker is called group 
decision making. Determining the weight of expert judgment in decisions is an important issue in group 
decision making. Experts which have different information level for different criteria when have equal 
weight in all decisions, solution would be reflected negatively. In this study the most appropriate 
software selection for Operations Research courses in Dokuz Eylül University at Department of 
Econometrics will be decided. Materials that are used in the education system, affect student 
achievement and the benefits to be obtained from the course. Today, a large number of software 
programs are used  in operations research field that deal with decision analysis, optimization and 
statistical techniques, providing major benefits for the solution of large and complex real-life problems. 
Analytical Hierarchy Process questionnaire was administered with four expert  who have of experience 
and knowledge at different levels in the field of Operations Research. The weights of decision makers in 
pairwise comparisons are determined with weight criteria such as; Consistency Ratio, Euclidian 
Distance, Minimum Violation and also Competency Scores which is obtained from developed scale that 
is specific for the problem. Three main criteria such as; Educational Usability, Learning Effectiveness, 
Vendor Features and also seventeen sub criteria are evaluated by Analytic Hierarchy Process. The results 
of Analytic Hierarchy Process with weighted expert judgments and Analytic Hierarchy Process with 
equal weighted are compared and effects of weight criteria in results are discussed. 

  
 Keywords: Analytic Hierarchy Process, Group Decision Making, Expert Prioritization. 
 Jel Codes: C440, C650. 
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MALİ NİTELİKTEKİ TEŞVİKLERİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
Doç.Dr.Hakkı ODABAŞ170 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ171 

 
ÖZET 

Mali teşvik, devlet tarafından belirli alanların gelişimini sağlamak amacıyla maddi veya gayri 
maddi destek sağlanması demektir. Teşvikler, gelişmekte ve gelişmiş olan ülkeler tarafından farklı 
amaçları yerine getirmek için kullanılmaktadır. Teşvik uygulamasının birçok iktisadi amacı bulunsa da 
son yıllarda istihdamı arttırmak en önemli amaçlarından biri haline gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada 
mali teşvikler ile istihdam arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. 
Diğer bir ifadeyle Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testi kullanılarak 2005Q1-2016Q5 döneminde 
mali nitelikteki teşvikler ile istihdam arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
mali teşvikler ile istihdam arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mali Teşvikler, İstihdam, Nedensellik Testi. 
Jel Kodları: H53, O31, Q52. 

 
 

THE EFFECT OF FISCAL INCENTIVES ON EMPLOYMENT: THE CASE OF 
TURKEY 

 
ABSTRACT 

Fiscal incentives, in order to ensure the development of certain areas of the state are to provide 
tangible or intangible support. Incentives have been used to fulfill different purposes by developed and 
developing countries. One of the most important objectives of incentives is to increase employment. In 
this study, we aimed to determine whether there is any relationship between fiscal incentives and 
employment. Using Toda and Yamamoto (1995) causality test in the period of 2005Q1-2016Q, the causal 
relationship between fiscal incentives and employment examined. It has been observed that, there is no 
causal relationship between fiscal incentives and employment as a result of the study. 

  
Keywords: Financial Incentives, Employment, Causality Tests. 
Jel Codes: H53, O31, Q52. 
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İNTERNET EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR TEHDİT: KÖTÜ AMAÇLI 
YAZILIM (MALWARE) EKONOMİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN172 

 
ÖZET 

Kötü amaçlı yazılım (Malware ya da Malicious software), kullanıcısının bilgisi olmaksızın, bir 
bilgisayara erişmek ya da ona zarar vermek amacıyla özel olarak tasarlanmış yazılımlara verilen genel 
bir addır. Bu yazılımların solucan (worms), Truva atı (Trojen horses), arka kapı (backdoors), tuş-kayıt 
(keystorke loggers),kök kullanıcı takımı (rootkits), casus yazılım (spyware) v.b şeklinde çeşitli türleri 
mevcuttur. Kötü amaçlı yazılımlar ister büyük kuruluşlar isterse de ev kullanıcısı olsun, interneti günlük 
işlerinde kullanan herkes için kritik bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Başta finansal işlemler ve e-
ticaret olmak üzere, devletlerin, kurumların ya da kişilerin hassas bilgileri bu yazılımların hedefleri 
arasında yer almaktadır. Kötü amaçlı yazılımların geçtiğimiz yıl verimlilik kaybı bakımından küresel 
ekonomiye maliyetinin 3 trilyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Her saniye, 12 insan internete girmekte 
(online olmakta)  ve bunlardan birisi siber suçların kurbanı olmaktadır. Kötü amaçlı yazılımların 
yazılımcıları açısından ise bir milyar dolarlık bir piyasadan söz edilmektedir. Bu yazılımlar neticesinde 
işlenen online suçların küresel uyuşturucu ticaretinden bile büyük miktarlara ulaştığı belirtilmektedir. 
Kötü amaçlı yazılımla mücadele konusunda bireylere, internet servis sağlayıcılarına ve devletlere ayrı 
ayrı görevler düştüğü gibi, küresel ekonomiyi tehdit eden böylesi büyük sorunla mücadele için ülkeler 
arası işbirliğine de ihtiyaç vardır. Bu sorunla mücadele etmek için ülkelerarası düzeyde işbirliği 
konusunda OECD ve APEC gibi kuruluşların çabaları mevcuttur. Bu çalışmada kötü yazılımın 
ekonomisi olarak ifade edilen ekonominin ne olduğu, ulaştığı ekonomik boyutlar, yol açtığı sorunlar ve 
bunlarla mücadele için ortaya atılan öneriler ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kötü Yazılım Ekonomisi, E-Ticaret, Siber Suçlar 

Jel Kodları: D80, H23, K24, L86. 

A THREAT TO THE INTERNET ECONOMY: THE ECONOMICS OF 
MALWARE 

 
ABSTRACT 

Malware is a general name of any software, which is specially designed to have access to a 
computer or to disrupt it without the knowledge of its user. There are various types of this software as 
worms, Trojan horses, backdoors, keystroke loggers, rootkits or spyware. Malware has been a critical 
security threat for everyone who uses the Internet in daily tasks, from big organizations to the home 
users. Confidential information of governments, organizations or individuals and especially of financial 
activities and e-commerce are the targets of malware. Last year, the cost of malware to the global 
economy in terms of creating productivity loss is stated as 3 trillion dollars. In each second, 12 people 
connect to the Internet and one of them becomes the victim of cybercrimes. One billion dollars-market is 
stated in terms of malware developers. Cybercrimes committed through the malware are stated as larger 
even than global drug trade. In the fight against malware, individuals, service providers and the 
governments have responsibilities but there is a requirement for transnational collaboration to fight with 
such a big threat to the global economy. There are transnational-level efforts of organizations like OECD 
and APEC. In this study, definition of the economy called as the economics of malware, its economic 
dimensions, the problems it gives rise to and the suggestions for the fight against them are examined.  

Keywords: Economics of Malware, E-Commerce, Cybercrime 

Jel Codes: D80, H23, K24, L86. 

                                                      
172 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, hamza.kahriman@adu.edu.tr 

 



129 

 

SAYIŞTAYIN YARGI YETKİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN ÇAM173 

 

ÖZET 

Tüm dünyada Sayıştaylar yüksek denetim yapma görev ve yetkisine sahiptir. Türk Sayıştayı da 
ülkemizdeki yüksek denetim yapma yetkisine sahip tek kurum olup aynı zamanda hesap yargılaması da 
yapmaktadır. Sayıştay, yüksek denetim ile bir yandan idarenin kamu mali yönetim ilke ve standartlarına 
ne derece uyduğu konusunda Parlamentoyu bilgilendirirken, diğer yandan hesap yargılamasıyla kamu 
kaynaklarının sorumlular tarafından amaç ve hedeflere uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 
denetler. Sayıştay’ın yargılama yetkisi, hesap verme sorumluluğu taşıyanların tazmin yükümlülüğü ile 
sınırlı olup ceza yargısını içermez. Sayıştay denetçileri tarafından yapılan inceleme ve denetimler 
sırasında kamu zararının tespiti halinde, kusuruyla zarara sebep olan kamu görevlileri Sayıştay’ın hesap 
yargısına muhatap olur. Anayasa, Sayıştay Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer 
mevzuatta bulunan Sayıştay’ın yargı yetkisine ilişkin düzenlemelere rağmen Sayıştay ilâmlarının icrası 
öteden beri sorunludur. Sorunun kaynağı ise, Sayıştay’ın bir yargı organı olup olmadığı ve ilâmlarının 
kesin hüküm niteliği taşıyıp taşımadığı konularında adli ve idari yargı organları ile Sayıştay arasında çıkan 
uyuşmazlıklardır. Bu çalışmada, bütçe hakkının unsurlarından biri olan bütçenin yargı denetiminin 
Sayıştay tarafından yerine getirilmesi sırasında yaşanan adli ve idari yargı ile hesap yargısı arasındaki 
hukuki sorunlar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sayıştay, hesap yargısı, kamu zararı, yüksek denetim, yargı denetimi.  

Jel Sınıflandırması: H83, K10 

 

THE JUDICIAL POWER OF THE COURT OF ACCOUNTS 

ABSTRACT 

All over the world the courts of accounts have an authority to supreme audit. The Turkish Court 
of Accounts is the only institution authorized to supreme audit and also to judge on accounts. On one 
hand by supreme audit authority The Turkish Court of Accounts inform the Parliament about the 
compliance of the public financial management principles and standarts with the public administration 
policy on the other  hand by the judgemet of accounts it audits authorities with using of the public 
resources  if they are used or not in the manner of the goals of them. The Court's jurisdiction is limited 
with the compensation obligation of the people who have accountability  and does not include the 
criminal judgement. During inspections and audits by the auditors of the court in case of the detection of 
public loss, public officials who cause damage with flaw  would be subject to the Court's judgement of 
account . In despite of arrangements in the Constitution, The Law of The Court of Accounts,  The Code 
Of Public Financial Audit Control and other legislations about the judicial power of the Court of 
Accounts the execution of the court decision is problematic since before now. The source of the problem 
is that whether the Court of Accounts is a judicial body or not and the conflicts between civil and 
administrative jurisdiction and the Court of Account about the decisions are res judicata or not. In this 
study, the legal issues tions during the fulfillment of jurisdiction of the Court of Account about the 
judicial rewiev of the budget which is the one of the elements of the power of the purse will be handled. 

Keywords: The Court Of Accounts, judgement on account,  public loss, supreme audit, judicial 
audit. 

Jel Classification: H83, K10 
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VERGİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNCİ VE 
FARKINDALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇİÇEK174 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ 

Hatice ŞİMŞEK 

 
ÖZET 

Vergi bilinci, devletin görevlerini yerine getirebilmesi açısından verginin önemini bilen bireylerin, vergisel 
yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki istekliliklerinin düzeyini ifade etmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve 
vergi kaçakçılığı ile mücadelede sadece yasal yaptırımların ve caydırıcı politikaların yeterli olmaması, 
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamayı da gerekli kılmaktadır. Toplumda vergi bilincinin 
oluşturulmasıyla gönüllü uyum düzeyinin arttırılması mümkündür. Vergi bilincinin oluşturulmasındaki en önemli 
unsur toplumun eğitim düzeyi ve eğitim uygulamalarının içerisinde vergi ile ilgili eğitim faaliyetlerinin 
etkinliğidir. 

Bu çalışmada, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin vergi farkındalığı ve bilincinin oluşmasında, 
vergi eğitiminin etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin vergi bilinci, literatürde daha önceden farklı 
araştırmacılar tarafından kullanılmış olan anketlerin geliştirilmesi suretiyle hazırlanan sorular vasıtasıyla 
ölçülmektedir. Araştırmanın evrenini, Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümünde; Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku 
ve Türk Vergi Sistemi derslerini almış öğrenciler ile, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bu derslerden herhangi 
birini almamış öğrenciler oluşturmaktadır. Bu suretle, bu iki öğrenci grubu arasındaki vergi bilinci açısından 
farklılık gözlemlenerek vergi eğitimin vergi bilinci üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Farkındalığı, Vergi Eğitimi  
Jel Kodu: 8 K, 9 M 

 

EFFECT OF TAX EDUCATION ON THE CONSCIOUSNESS AND 
AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT TAX: A RESEARCH ON 

THE STUDENTS OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY 
 

ABSTRACT 
The tax consciousness means that the level of willingness to meet the tax responsibilities of individuals 

who are aware of the importance of taxation in terms of the performance of state’s functions. Inadequacy of the 
legal enforcement and the dissuasive politics solely in the struggle of the unrecorded record economy and the tax 
evasion requires the voluntary obedience of taxpayers to taxation. It is possible to increase voluntary compliance by 
creating the tax consciousness in the society. The most important factor in the creation of the tax consciousness is 
the educational level of the society, and the efficiency of educational activities related to taxation in the educational 
practices.  

In this study, it is aimed to determine the effect of tax education on the creation of the awareness and 
consciousness of the students in the Mehmet Akif Ersoy University. The tax consciousness of students is evaluated 
with a questionnaire form developed by collecting the questions of the questionnaires prepared and used by 
various researchers previously in the literature. The population of the research consists of the students in the 
department of Accounting and Financial Management who have taken the specific courses such as Public Finance, 
Tax Law, and Tax System in Turkey, and the students in the department of Management Information System who 
have not taken the specific courses above mentioned. In this way, the effect of tax education on the tax 
consciousness is evaluated by determining the difference between those two kinds of student groups in terms of tax 
consciousness.    

 
Keywords: Tax Awareness, Tax Consciousness, Tax Education 
Jel Code: 8 K, 9 M 
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞİ SEÇME 
NEDENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK TUTUMLARINA ETKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Erkan H. ATALMIŞ175 
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ176 

Öğr. Gör. Dr. Gülenaz  SELÇUK177 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerin öğretmenliği seçme nedenlerinin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının ne derece yordadığını bulmaktır. Bu bağlamda çalışma Manisa 
Celal Bayar Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan farklı lisans programlarından mezun olan 
935 öğretmen adayı üzerinde gerçekleşmiştir.  

Çalışmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ölçmek için Bulut (2009) tarafından 
30 madde olarak geliştirilen ve Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından  19 maddeye düşürülerek 
güncellenen 5’ li likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin 
güvenirliği cronbach alfa (iç tutarlılık katkayısı) yöntemiyle hesaplanmış, sonuç 0.81 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç Atalmış ve diğerleri (2016) tarafından bulunan sonuçla aynı değere sahiptir. 
Ölçeğin yapı geçerliliğini hesaplamak için MPLUS 7.4 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmış, elde edilen model sonucunda uyumluluk indekslerine bakılmıştır. Bulgular sonucunda 
RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den düşük ve CFI ve TLI’nin 90’dan büyük olduğu görülmüş ve modelin 
kabul edilebilir sonucuna varılmıştır (χ²(58, 935)=216.95; CFI=0.96; TLI=0.93; RMSEA=0.06; SRMR=0.05). 

Öğretmenlik seçme nedenleri ölçmek için Balyer ve Özcan (2014) tarafından geliştirilen 22’li 
maddeden oluşan 5’li likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) ölçek kullanılmıştır. Bu 
ölçek dışsal, içsel ve diğer sebepler olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. Balyer ve Özcan (2014) herbir  
faktörün iç tutarlılık katsayısını sırasıyla 0.91, 0.80 ve 0.74 olarak hesaplarken, mevcut çalışmada ise 
herbir faktörün iç tutarlılık katsayısı 0.84, 0.82 ve 0.70 olarak bulunmuştur. Bu durum kullanılan ölçeğin 
herbir boyutunun güvenirlik olduğunu açıklamaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini hesaplamak için 
MPLUS 7.4 programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, elde edilen model sonucunda 
uyumluluk indekslerine bakılmıştır. Bulgular sonucunda RMSEA ve SRMR’nin 0.08’den düşük ve CFI 
ve TLI’nin 90’dan büyük olduğu görülmüş ve modelin kabul edilebilir sonucuna varılmıştır (χ²(168, 
935)=359.29; CFI=0.93; TLI=0.90; RMSEA=0.06; SRMR=0.07). 

Bir sonraki aşamada çoklu regresyon yöntemi kullanılarak pedagojik formasyon öğrencilerin 
öğretmenliği seçme nedenlerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının ne derece yordadığını 
bulmaktır. Burada bağımsız değişkenler olarak içsel sebepler, dışsal sebepler ve diğer sebepleri açıklayan 
faktörler kullanılırken, bağımlı değişken olarak öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları 
alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve öğrencilerin 
öğretmenliği seçme nedenleri öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının %44’ ünü açıklamaktadır 
(R2=0.44, p<0.01). Bağımsız değişkenlere bakıldığında, öğretmenlik mesleğini içsel sebeplerle seçenlerin 
öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını positif ve anlamlı bir şekilde etkilerken (β=0.95, p<0.01), 
öğretmenlik mesleğini dışsal sebeplerle seçenlerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını negatif ve 
anlamlı bir şekilde etkilediği (β=-0.09, p<0.01) görülmüştür. Öğretmenliği diğer sebeplerden ötürü 
seçenlerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemediği 
görülmektedir (β=0.11, p=0.08).  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Meslek Tutumu, Öğretmenlik Mesleği Seçme Nedenleri, 
Güvenirlik, Geçerlilik, Regresyon Analizi (I2, I21, I23) 
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SİNGAPUR’UN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI 

Arş. Gör. Papatya DEMİR178 

 

ÖZET 

Farklı etnik kökenli milletlerden oluşan Singapur, ana kara ve adalardan oluşan Güneydoğu 
Asya’da 715,8 km² yüz ölçüyle küçük sayılabilecek bir ada devletidir. Doğal kaynaklar ve yer altı 
kaynakları bakımından zengin bir ülke olmayan Singapur dünyada söz sahibi olabilmenin yolunu; insan 
kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak olduğuna inanmıştır. Özellikle eğitim sisteminin gelişmesiyle 
ülkenin diğer ülkelerle eşit düzeyde olunacağına inanılmıştır. Singapur’da sadece eğitim değerli değildir 
aynı zamanda öğretmen ve öğretmenlik çok değerli, saygın bir meslektir. Singapur’da bir tane öğretmen 
yetiştirme kurumu vardır. Bu kurumun dünyada en iyi üniversite sıralamasında ilk yüz üniversite 
arasında yer alması gerçek anlamda büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bu üniversite 
bünyesinde öğretmen yetiştirmenin ciddi bir iş olarak görüldüğü ve buradan mezun olan öğretmenlerin 
yeterli olabilmesi için çok şey yapıldığı söylenebilir. Bu üniversitenin belki de en şaşırtıcı 
uygulamalarından biri, bir öğretmenin pek çok alanda öğretmen olabilecek kadar bilgisinin olması fakat 
bir alanda uzmanlaşması şaşırtıcıdır. Öğretmen adayları, seçici bir şekilde ve titiz bir biçimde 
seçilmektedirler. Bu adaylar seçilirken tek bir sınav yerine çoklu değerlendirme teknikleri 
kullanılmaktadır. İstenen nitelikte öğretmen yetiştirmek için önemli koşullardan birisi öğrenci ve 
öğretim kadrosunu en iyi biçimde seçmektir. Ayrıca öğretmenlere tanınan kendini geliştirme imkânı ve 
verilen fırsatlar bu ülkenin eğitime verdikleri hatta öğretmenlere yükledikleri manayı görmemize 
yardımcı olmaktadır. Öğretmen maaşları değerlendirildiğinde diğer mesleklerden düşük olmaması da 
bu işe verilen değerin bir başka boyutunu göstermektedir. “İyi bir öğretmen iyi bir gelecektir” sözü bu 
ülkenin felsefesini göstermektedir.  

 

Anahtar Kelime:  Singapur, Eğitim, Öğretmen Yetiştirme Programı  

Jel Kodları: H51, H52, H53, 1200. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER MOTİVASYONU DÜZEYLERİ 
ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN179 

 
ÖZET 

Kariyer gelişimi ve planlama konusu lisans ve önlisans öğrencileri için son derece hayati bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple de kariyer motivasyonu konusu kariyer kararlarından önce ele 
alınması gereken bir konudur. Bu çalışma öncelikle kariyer motivasyonu kavramı konusunda 
tanımlamalar yapmakta ve konuya ilişkin bir literatür taraması sunmaktadır. Aynı zamanda London’ın 
(1983) kariyer motivasyonu kuramı esas alınarak üniversite öğrencilerinin kariyer motivasyonu 
düzeylerinin lisans, ön lisans durumlarına ve cinsiyetlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği 
incelenmiştir. Araştırmada lisans öğrencilerinin kariyer motivasyonu düzeylerinin ön lisans 
öğrencilerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre daha yüksek bir kariyer motivasyonu düzeyine sahip olduğunu da ortaya koymuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Motivasyonu, Kariyer Kimliği, Kariyer Esnekliği, Kariyer 
İçbakışı  

JEL Kodu: M54, J22, J24 
 

ABSTRACT 
Career development and planning is regarded as a vital issue especially for the vocational high 

school and graduate students. So, the term ‘career motivation’ should be dealt with far before all the 
career decisions. Career motivation is conceptualized here as a multidimensional construct internal to 
the individual, influenced by the situation, and reflected in the individual's decisions and 
behaviors.  Our research firstly gives a detailed definition of the term ‘career motivation’ and the 
researches in the literature. Then, on the basis of London’s (1983) career motivation theory,  the career 
motivation levels and the effects of gender variables on career motivation levels of students are 
researched. The research shows that the career motivastion levels of graduate students arehigher than 
the vocational high school students. The results also show that girls have got a higher level of career 
motivation levels than the boys. 
 

Key Words: Career, Career Motivation, Career İdentity, Career Resilience, Career İnsight 
JEL Code: M54, J22, J24 
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SOSYOKÜLTÜREL VE ETİK BOYUTUYLA KADIN CİNSELLİĞİ 
Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN180 

 
ÖZET 

Cinsellik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici 
etkilerinin bileşiminden oluşmaktadır (DSÖ,1992). Aynı zamanda cinsel bir varlık olarak insanın sadece 
bedensel değil, duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve 
sevginin paylaşılmasını olumlu yönde zenginleştiren ve artıran sağlıklılık halidir (CEDAT, 2007). Bu 
yüzden cinsellik biyolojik, psikososyal ve kültürel bir kavramı ifade etmektedir. Kadın cinselliği, kadın 
sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde “kadın cinsiyeti” ve “cinsellik”  kavramları içlerinde pek 
çok etik tartışmayı barındırmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, karşı cins ile beraberlik, evlilik, 
arkadaşlık ve aile ilişkileri kültürel kodlardan etkilenmektedir. Kültürel kodlar cinsel davranışlara, cinsel 
tabulara ve cinsellik eğitime ilişkin tutumları da belirler. Bu nedenle kadın cinselliği toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinden ve sosyokültürel unsurlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle geleneksel 
toplumlarda bekaret ve namus kavramlarının kadın cinsiyetine odaklanması, cinsel istismar, şiddet, töre 
ve namus cinayetlerine yol açmaktadır. Aynı şekilde cinselliğe yönelik mitler cinsel korkulara ve cinsel 
işlev bozukluklarına neden olabilmektedir. Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya 
da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Ancak kadın cinselliğine yönelik yapılan çalışmalarda 
kadınların cinsel hak ve özgürlüklerine ilişkin pek çok etik tartışma olduğu bildirilmektedir. Bu 
argümandan yola çıkarak tasarladığımız çalışmamızda günümüzde kadın cinselliğinin sosyokültürel ve 
etik yönlerinin tartışılması amaçlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Sosyokültürel Boyut, Etik, Kadın  

JEL Kodu : I10,I12,I14 

 
 

SOCIOCULTURAL AND ETHİCAL DIMENSIONS OF WOMEN'S 
SEXUALITY 

 
Sexuality is a combination of physical, emotional, intellectual and social aspects the effects  of 

personality, communication and love enriching  (WHO,1992). At the same time as a sexual human being 
is not only physical, emotional, intellectual and social cohesion that allows, personality development, 
communication and love shared in a positive way that enriches and enhances healthiness 
(SERCC,2007).Therefore It refers to the biological, psychosocial and cultural concept. Women's sexuality 
is an integral part of women's health. Today "female" and "sexuality" concept includes many ethical 
debate. Gender roles, marriage, friendships and family relationships are affected by the cultural code. 
Cultural codes determine attitudes to sexual behavior, sexuality education and sexual taboos. Therefore, 
women's sexuality is affected adversely by the socio-cultural factors and gender inequality In particular, 
traditional society, honor and virginity concept to focus on gender leads to sexual abuse, violence, honor 
killings. Myths may lead to sexual dysfunction and sexual fears towards sexuality in the same way. 
Everyone has to reach sexual information right and to live sexual intercourse right  in order to enjoy or 
reproduction. However, in studies about women's sexuality reported  that many ethical debate about  
women's sexual rights and freedoms. In our work we have designed based on this argument aimed to 
discuss the socio-cultural and ethical aspects of female sexuality. 

 
Key Words: Sexuality, Dimensions of Sociocultural, Ethical, Women. 
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EKONOMİDE FAİZİN ÖNEMİ VE PROBLEMLERİ 
Prof. Dr. İbrahim EROL181 

Yrd. Doç. Dr. Ece Demiray EROL182 

 
         “Eğer kavramlar doğru değilse, muhakkak  
                                                                        Kelimeler yanlıştır, kelimeler yanlış olunca 
                                                                          da bir eser ortaya çıkmayacaktır.” 
                                                                                                                                       Konfüçyüs 
 
 

ÖZET 
Ekonominin en zor konularından birisi ve en önemlisi faiz mekanizmasıdır, çünkü Kapitalist 

sistemin bel kemiğini faiz mekanizması oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı faiz mekanizmasını 
incelemek, ekonomide oluşan faiz yükü ile üretim artışı arasındaki  ilişkiye sınamaktır. Ayrıca bu ilişkiye 
dayanarak faiz mekanizmasının ekonomik krizlerin bir nedeni olduğu tezini tartışmaktır. Öncelikle 
ekonomide oluşan faiz yükü ile  GSUH karşı karşıya getirilmektedir. Faiz yükünün GSUH’dan  daha 
fazla arttığı bir gerçektir. Aslında faizin görevi mal ve hizmet piyasalarında üretim artışını zorlamasıdır. 
Sonuçta faiz yükünü karşılayacak üretim artışına ulaşılamadığı için ilave kamu ve özel teşebbüs 
borçlanmaları ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca yatırımcıların faiz getirisi alanındaki risk iştahı finansal piyasalar içindeki türev 
piyasalarda ilave kar marjlarının artmasına ve balonların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Son 
yıllarda kapitalist sistemde parasal krizlerin artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türk ekonomisine 
kaynak teşkil edecek faizsiz sistemin parasal sistem içindeki paylarının en az %50 oranına çıkartılması 
kaçınılmaz olarak görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Faiz Mekanizması, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Krizler, Sermaye Piyasası. 
Jel Kodu: E4, E51. 

 

ECONOMIC IMPORTANCE OF INTEREST AND PROBLEMS 
 

ABSTRACT 
One of the most difficult and important issues of the economy are the interest rate mechanism, 

because the backbone of the capitalist system is the interest rate mechanism. 
The aim of this study is to investigate the mechanism of interest in the economy and it is 

important to test between interest burden and increasing in production.  Moreover, this relationship on 
the basis of the mechanism of interest is a cause of the economic crisis to be discussed in our thesis. On 
one hand we investigate the interest burden and other the GNP;  in fact increased the interest burden 
more than GNP.  

The responsibility of the interest rates is to increase the production of goods and services in the 
markets. Finally, the increasing of the production is less than interest burden. Therefore is a growing 
debt position of the public sector and the private enterprises. 

In recent years it is estimated to increase the monetary crisis in the capitalist system. Our 
succession is to develop Islamic banking practices in Turkey. 

 
Key Words: İnterest Mechanism, Economic Growth, Economic Crisis, Capital Market. 
Jel Codes: E4, E51. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELE NİYETLİ BANKACILIK FAALİYETİ: MİKRO 

KREDİ 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI183 

 
ÖZET 

Mikrokredi, özellikle 2006 yılından sonra dünyadaki en etkin ve önemli yoksullukla mücadele 
stratejilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Mali imkansızlıklar nedeniyle kendine ait bir iş kuramayan veya 
kendi işini geliştiremeyen kişiler için sağlanan küçük bir parasal desteğin bu kişilere büyük bir imkan ve fırsat 
sunduğu kabul edilmektedir.  Diğer taraftan mikrokredinin yoksullukla mücadele gibi bir perspektifinin 
bulunmadığını da söyleyen çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. 

Bu tartışmalar arasında Türkiye, mikrokredi ile 2003 yılında Diyarbakır ilinde yürütülen çalışmayla 
tanışmıştır. Aradan geçen süre içinde mikrokredi uygulamaları 108 farklı il ve ilçe merkezine genişlemiş ve 63.720 
kişinin yararlandığı önemli bir faaliyet haline gelmiştir.  

Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak mikrokredinin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi incelenecek 
konuya ilişkin genel yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sonrasında Kahramanmaraş, Diyarbakır, Eskişehir ve Kocaeli 
illerindeki 38 mikro kredi yararlanıcısı ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde elde edilen nitel veriler, yine 
mikrokredi alanında yapılan başka nicel çalışmaların verileri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre mikrokredi faaliyetlerinin iddia edildiği şekilde “yoksullukla mücadele” 
perspektifinden uzak bir noktada bulunduğu, gözlem ve araştırma yapılan lokasyonlardaki yararlanıcıların 
yoksulluklarında mikrokredi nedeniyle önemli bir azalmanın yaşanmadığı bulgulanmıştır. Öte yandan 
mikrokredinin başta sosyalleşme, örgütlenme, iş planlı çalışma yapma gibi alışkanlıkları geliştirdiği, kişinin sosyal 
çevresiyle dayanışma davranışını arttırdığı gözlemlenmiştir. Mikrokredi yoksulluğun azalmasında doğrudan bir 
etkisinin bulunmamasına rağmen yoksullara kazandırdıkları bakımından önemli bir işleve sahiptir. 

Anahtar Kavramlar: Mikrokredi, Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Sosyal Dayanışma. 
JEL Kodu: A140. 

 
 

MICROCREDIT: BANKING ACTIVITIES WHICH HAVE A MIND TO FIGHT 
AGAINST POVERTY 

 
ABSTRACT 

Microcredit, especially after 2006, has been recognized as one of the most effective and powerful poverty 
reduction strategy in the world. It’s accepted by many people that microcredit provides encourages new 
investments for poor and underprivileged people who can not invest to a business due to scarce financial resources 
or who can not improve their small scale business for the same reason.  On the other hand, a large number of 
researchers say that microcredit has not got a perspective such as the fight against poverty. 

Türkiye met with microcredit which is being implemented in Diyarbakır in 2003 while these debates. Up to 
now, microcredit applications expanded to 108 different city- town centers and it become one of the major activity 
that 63.720 people take advantage. 

The scope of this work, development of microcredit will examine in the world and Turkey primarily. 
Thereafter, 38 deep interviews qualitative data which had been obtained from Kahramanmaraş, Diyarbakır, 
Eskişehir ve Kocaeli locations presented in comparison with the data of another quantitative study in this subject. 

Acoording to the results of this study, as it’s alleged that “microcredit activities help to eradicating 
poverty” opinion has not been observed in research field.  The poverty of the beneficiaries were not found to be 
due to a reduction by microcredit. On the other hand, it was observed that microcredit activities help to 
socialization of women. It helped to change work habits and the development of solidarity. Microcredit in poverty 
reduction despite the absence of a direct impact has an important function in terms of what they give to the poor. 

 

Key Words: Microcredit, Poverty, Fights Again Poverty, Solidarity. 
JEL Code: A140. 
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TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARI VE GENÇ İŞŞİZLİĞİ SORUNU 

Doç. Dr. Melih Özçalık184 

Yrd. Doç. Dr. Ece Erol185 

 

ÖZET 
İstihdam ve işsizlik konuları Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren önemini korumaktadır. 

Günümüzde enflasyon oranı ile birlikte hoşnutsuzluk endeksini oluşturan işsizlik oranı, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu endeks, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından önemli refah göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Üniversiteden yeni 
mezun olan genç işgücünün istihdam edilememe sorunu özellikle Türkiye gibi hızlı nüfus artışı olan 
ülkelerde etkisini göstermektedir. Günümüzde makro ölçekte başka bir ifadeyle tüm üretim faktörlerinin 
dahil olduğu tam, eksik ve aşırı olarak nitelendirilebilen istihdam kavramı pek çok araştırmacının 
inceleme alanı olmuştur. Ancak ülke ekonomileri açısından yalnızca emek faktörünün hesaba katıldığı 
mikro ölçekteki istihdam kavramı da önemlidir.  

Bu çalışmada Türkiye’de gerçeklesen istihdam politikaları ve bunun genç işsizliğine olumlu ve 
olumsuz etkileri incelenmektedir. Çalışmada ilk olarak istihdam ile ilgili kavramlara yer verilmekte ve 
bu konuyla ilgili literatürdeki çalışmalar özetlenmektedir. Ardından Türkiye ekonomisinde istihdamla 
ilgili çeşitli makroekonomik rakamlara ve oranlara yer verilmektedir. Söz konusu makroekonomik 
oranların birbirleriyle olabilecek muhtemel ilişkiler de tartışma halinde incelenecektir.   
 

Anahtar Kelimeler: İstihdam Politikaları, Genç İşsizlik, Eğitim 
Jel Kodları: E24, J710   

 

EMPLOYMENT POLICIES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY 
 

ABSTRACT 

Employment and unemployment issues remains theirs importance since the foundation of the 
Republic. Today, unemployment rate which generate misery index with the rate of inflation. One of the 
most important problems of developing countries such as Turkey. This index is considered one of the 
major welfare indicators by the United Nations Development Program. The inability to employ the 
young labor force of new university graduates shows the its effect, especially in countries with rapid 
population growth like Turkey. Nowadays many researcher analysis employment as a macroeconomic 
scale. It has the factors of production. There are three types of employment as full, under and over 
employment. But there is another employment meaning as a micro economic scale. This meaning what 
we examine and very important for researchers too.   

In this study we examine employment policies and positive and negative effects on youth 
unemployment in Turkey. Firstly we summarize terms of employment and literature. After that we give 
a place to numbers and ratios of several macroeconomic variables of Turkish economy related with 
employment. Also we examine these macroeconomic variables possible effects with each other.   

 
Key Words: Employment Policies, Youth Unemployment, Education  

Jel Codes: E24, J710  
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ABD-IRAK SAVAŞI’NIN TÜRKİYE EKONOMİ-POLİTİĞİ 

Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ186 

 

ÖZET 

Bu çalışma; Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer silah tehdit algılamasıyla Irak’ı işgal etmesi 
ve tarihe ABD-Irak Savaşı olarak geçen tatihi süreçte yaşanan olayların Türkiye’ye ekonomi-politik 
bağlamındaki yansılmalarını ele almaktadır. ABD’nin Irak’a saldırması ve işgal etmesi tüm dünyayı 
etkilediği gibi bölgenin en önemli jeo-stratejik konumda bulunan Türkiye’yi de politik, siyası, askeri ve 
ekonomik yönden etkilemiştir.  Bu etkilerin analizi oyun teoremi kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır. 
Araştırma, pazarlık teorisi (bargaining theory) varsayımlarından yola çıkıp tarafların sabırlı ve/veya 
sabırsız (bargaining with/without patience) oyuncu olmalarına bağlı farklı sonuçlar oluşabilen bir model 
üzerinde durmaktadır. Model, matematiksel temele dayalı Bierman ve Fernandez (1998)’in 
“simetrik/asimetrik sabır” yaklaşımının bir uzantısı olarak düzenlenmiştir.  Amerika Birleşik Devletleri-
Irak savaşında ekonomik pazarlıkları analiz edebilecek bir yaklaşıma dönüştürülmeye çalışılmıştır. 
Çalışmanın en belirgin özelliğini; pazarlık sürecinin sınırsız olmaması ve her yarı-oyun’un (sub-game) 
taraflara net bir maliyetinin olması oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: ABD-Irak Savaşı, Pazarlık Teorisi,  Ekonomik Analiz, Politik Olay, Türkiye 

Jel Kodu: F5. 

THE US-IRAQ WAR’S POLITICAL-ECONOMY OF TURKEY 

ABSTRACT 
The war between Iraq and USA has affected Turkey as well as many countries in the world. Even 

though some many political interpretations of this war can be made, the study focuses only on the 
economic side of the issue. We modeled a bargaining game with different assumptions such as 
bargaining with/without patience. Also, symmetric and asymmetric information in the game played 
roles when finding the Nash equilibrium. Private information one of the players has creates different 
solutions for the model. One of the specifications of our model is the assumption of finite bargaining 
game, and every subgame in this finite game casuses a financial burden for the players.  

Between, Turkey and the United States are ties in a strong political, economic and cultural. The 
reason is geo-political realities. This situation; between the two countries rather than bargaining game 
long-term relations be based on caused.   

Key Words: USA-Iraq War, Bargaining Theory, , Economic Analysis,  Political Event, Turkey. 
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SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARINDA SİMÜLASYON METODU İLE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ: BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ ARAYÜZÜ 

Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER187 
Prof.Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ188 

Yağmur USTA189 

ÖZET 
Sermaye Bütçelemesi uzun dönemli stratejik finansal planlama kararlarıdır. Bu kararlar bir fizibilite çalışmasına 

dayanmaktadırlar. Bir yatırım projesinin fizibilite çalışmasında başlıca iki ana aşama vardır. Birinci ana aşama yatırım projesinin 
teknik değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada bir projenin yatırım dönemi giderleri, ekonomik ömrü içinde işletme dönemi 
giderleri, işletme sermaye ihtiyacı ve son yıl değeri tahmin edilmeye çalışılır. İkinci ana aşama finansal analiz aşamasıdır. Bu 
aşama sonucunda yatırımın ekonomik ömrü içindeki nakit akışlarının gösterildiği proforma fon akım tablosu oluşturulur. 
Proforma fon akım tablosunun temel hedefi “brüt nakit akımlarının” hesaplanmasıdır. Brüt nakit akımları, nakit girişlerinden 
net proje giderleri düşülerek bulunur. Brüt nakit akımlarından yatırım dönemi ve işletme dönemine sarkan yatırım harcamaları 
düşülerek net nakit akımları hesaplanır. Net nakit akımları kullanılarak net bugünkü değer (NBD) ve iç verim oranı (İVO) gibi 
bilinen finansal değerlendirme yöntemleri ile projenin değerlendirmesi yapılır. Bu proje değerlendirmesine tam belirlilik altında 
proje değerlendirmesi adı verilir. Oysa uygulamada net nakit akımını oluşturan kalemler kesin olarak tahmin edilemez. Bu 
duruma ise risk altında proje değerlendirmesi adı verilir. Riskin belirlenmesinde en çok kullanılan ve en etkin yöntem 
simülasyondur. Bu çalışmada bir fizibilite çalışması örneğinde net nakit akımını oluşturan kalemler üniform, üçgen ve normal 
dağılımlı olarak tahmin edilerek, proje riskinin belirlemesi simülasyon metodu ile yapılmıştır. Simülasyon ile riskin 
belirlenmesinde NBD yöntemi esas alınmıştır. Simülasyon programı MATLAB kodları ile yazılmıştır. Çalışma oldukça geniş 
kapsamlıdır. Tam belirlilik altında bir fizibilite çalışmasının tüm aşamaları EXCEL ortamında bir karar destek sistemi olarak 
oluşturulmuştur. Bu karar destek sisteminin veri yönetim sistemi ve model tabanı bir fizibilite çalışmasının tüm aşamalarını 
desteklemektedir. EXCEL’de geliştirilen programın diyalog sistemi kullanıcı ile karşılıklı etkileşimli olarak fizibilite etüdünün 
teknik değerlendirme ve finansal analiz aşamaları için gerekli tüm verileri toplamaktadır. Veri yönetim sistemi fizibilite 
etüdünden istenen tüm tablo raporlamalarını yapabilmektedir. Model yönetim sistemi finansal analizlerde kullanılan proforma 
gelir-gider tablosu ile proforma fon akım tablosunu otomatik olarak üretmektedir. Bu sistemin ürettiği bilgilerin MATLAB 
ortamına aktarılarak simülasyonla riskin belirlenmesi ise bu çalışmanın ana konusudur. Bu çalışmada odak noktası bu kısımdır. 
Geliştirilen sistem What-If senaryolarını ve duyarlılık analizlerini yapmayı olanaklı kılmaktadır.        

Anahtar Kelimeler: Sermaye Bütçelemesi, Proje Riski, Simülasyon, Net Bugünkü Değer, Fizibilite. 
Jel Kodu: G31, G32  

RISK EVALUATION FOR CAPITAL BUDGETING DECISIONS THROUGH SIMULATION 
METHOD: A DECISION SUPPORT SYSTEM INTERFACE 

ABSTRACT 
Capital Budgeting are long-term strategic financial planning decisions. These decisions are based on a feasibility study. There 

are two main stages in the feasibility study of an investment project. The first major stage is the technical evaluation stage of the 
investment project. In this stage, investment period expenses of the project, operating period expenses in economic life of it, the 
necessity of rolling capital and its last year value is tried to be predicted. The second major stage is the financial analysis stage. The 
proforma fund flow statement on which cash flows is shown in economic life of the investment is constituted as a result of this stage. 
The main objective of proforma fund flow statement is to calculate “gross cash flow”. The gross cash flow is obtained by subtracting net 
project expenses from cash inflows. The net cash flow is calculated by subtracting investment expenditures that is pendant to 
investment period and operating period from gross cash flow. The evaluation of the project is performed with common financial 
methods of evaluation such as net present value (NPV) and internal rate of return (IRR) by using net cash flows. This project appraisal 
is entitled as project appraisal under full certainty. However, the items composing net cash flow in operation are not presumed 
certainly. This situation is entitled as project appraisal under risk. The commonly used and the most effective method in risk 
identification is simulation. In this study, the project risk identification is performed with simulation method by presuming the items 
composing net cash flow at a feasibility study example as uniform, triangular and normal distribution. NPV method is taken as a basis 
in risk identification with simulation. The simulation is written with MATLAB codes. The study is quite comprehensive. All stages of 
the feasibility study under full certainty are constituted as a decision support system in EXCEL environment. The data management 
system and model base of this decision support system support all stages of a feasibility study. The dialogue system of the program 
developed in EXCEL collects all data required for technical evaluation and financial analysis stages of feasibility study as mutual 
interaction with a user. The data management system is able to make all the statement reports required from the feasibility study. The 
model management system produces the proforma profit and loss account statement and proforma fund flow statement automatically 
that are used in financial analysis. Risk identification with simulation by transmitting the produced data by this system to MATLAB 
environment is a major issue of this study. The focal point at this study is this part. Developed system enables to perform What-If 
scenario and sensitivity analysis. 

 
Key Words: Capital Budgeting, Project Risk, Simulation, Net Present Value, Feasibility. 
Jel Codes: G31, G32. 
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MALİYET HACİM KÂR ANALİZİ VE BULANIK DOĞRUSAL 
PROGRAMLAMA ENTEGRASYONU İLE MAMUL OPTİMİZASYONU 

Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN190 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerde en yüksek toplam katkı payını  sağlayacak optimal mamul 
karmasının Maliyet Hacim Kâr (MHK) ile Bulanık Doğrusal Programlama (BDP) entegrasyonu ile 
uygulanabilirliğini göstermektir.  Bu amaç doğrultusunda öncelikle uygulamanın yapıldığı işletmede en 
yüksek kârı sağlayacak optimal mamul karması; MHK analizi ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
Daha sonra aynı problem konusu MHK ile BDP entegrasyonu ve ile çözümlenmiştir. Sonuçta; MHK ile 
BDP entegrasyonu ile oluşturulan mamul karmasından elde edilen kârın daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Optimal Mamul Karması, Maliyet Hacim Kâr Analizleri, Bulanık Doğrusal 

Programlama 
Jel Kodu: M41, C61 

  

COST VOLUME PROFIT ANALYSIS AND FUZZY LINEAR 
PROGRAMMING INTEGRATION IN PRODUCT OPTIMIZATION 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study, the highest total in company contributions  will provide optimal 
product mix of Cost-Volume-Profit (CVP) Fuzzy Linear Programming (FLP) is to demonstrate the 
feasibility and integration. The optimal product mix to provide the highest profit in the company that 
made the first application for this purpose; CVP analysis is determined in accordance with the 
principles.   Later the same problem with the issue of CVP and FLP with integration has been resolved. 
The result; CVP and the profit derived from the hashed finished with FLP integration has been found to 
be higher. 

 
Key Words: Product Optimization, Cost Volume Profit Analysis, Fuzzy Linear Programming.  
Jel Code: M41, C61 
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HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ARAŞTIRILMASI: BİR FONKSİYONEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI 

Dr. Murat GÜNDÜZ191 

 
ÖZET 

Borsada işlem gören hisselerin işlem miktarları ile fiyatları arasındaki ilişkinin ortaya konulması 
piyasa yapısı hakkında genel bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu çalışmada kapanış fiyatları ile 
işlem miktarları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için fonksiyonel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. 
Bu amaçla farklı zaman noktalarında gözlenmiş veriler baz fonksiyonlar aracılığıyla önce fonksiyonel 
veri nesnelerine dönüştürülmüş sonra fonksiyonel kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Bunun 
yanında kapanış fiyatı ile işlem miktarı fonksiyonel verileri için ortalama fonksiyonları çizdirilerek 
verilerin ortalama seyri gösterilmiştir. Kapanış fiyatı ortalama fonksiyonu ile BIST 30 endeksi grafiği 
birlikte çizdirilerek benzerlikleri incelenmiş ve türev bilgilerini de kapsaması dolayısıyla kapanış fiyatı 
ortalama fonksiyonunun BIST 30 endeksi yerine kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Veri Analizi, Fonksiyonel Kanonik Korelasyon, Kapanış fiyatı, 

İşlem Miktarı. 
Jel Kodu: C13, C51, G12. 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE 
AND TRADING VOLUME: AN APPLICATION OF FUNCTIONAL DATA 

ANALYSIS 
 

ABSTRACT 
Evaluating the relationship between trading volume and publicly-traded quantity of shares 

provides with a general assessment about market structure. Functional data analysis techniques to 
determine relationship between closing price and trading volume have been used in this study. For this 
purpose, the data observed at different time points has been converted into functional data object at first, 
and then functional canonical correlation has been applied. In addition, the average course of the data is 
shown by drawing  the average functions for functional data of closing price and trading volume. By 
drawing similarity between the function of the average closing price and the graph of ISE 30 index is 
examined. It is determined that closing price average functions can be used instead of ISE 30 index due 
to including in derivate information. 

 
Key Words: Functional Data Analysis, Functional Canonical Correlation, Closing Price, Trading 

Volume. 
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ŞEREF HANIM’IN ŞİİRLERİNDE DİN ve TASAVVUF 
Yrd. Doç Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ192 

 
ÖZET 

Şeref Hanım (1809-1861), Tanzimat edebiyatının divan edebiyatına üstünlük sağlamaya başladığı, 
ağırlığını hissettirdiği 19.yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.  Klasik Türk edebiyatı geleneği içinde adından 
söz ettirmeyi başarmış, nadir kadın divan şairlerinden biridir. Hemen her nazım biçimi ve türünde 
yazdığı şiirlerini bir arada topladığı hacimli bir divanı vardır.  

Şiirlerinin büyük bir kısmında dinî-tasavvufî unsurlar göze çarpmaktadır. Esas itibarıyla Mevlevi 
olan ve döneminde etkili Kâdirîlik, Rıfâîlik gibi tarikatlara da sempati duyduğu bilinen şairenin divanı, 
bu konuda elimize geniş bir malzeme sunmaktadır.  Şeref Hanım’ın söz konusu içeriği şiirlerinde dile 
getirirken kullandığı içten, samimi, yürekli ve gür sesli ifade biçimi ayrıca dikkat çekicidir. 
Çalışmamızda Şeref Hanım’ın şiirlerinde tespit ettiğimiz dinî-tasavvufî unsurları, motifleri, şahsiyetleri 
ve bunların ele alınış biçimlerini incelemeyi amaçladık. Bu vesileyle klasik Türk edebiyatının beslendiği 
temel kaynakların başında gelen din ve tasavvuf olgusunun bir kadın divan şairinin eserindeki 
izdüşümünü açıklığa kavuşturmayı hedefledik. 

 
Anahtar Kelimeler: Şeref Hanım,  Divan Edebiyatı, Şiir, Din, Tasavvuf. 
Jel Kodu: Z00. 

 

RELIGION and MYSTICISM in POEMS of SEREF HANIM 
 

ABSTRACT 
Seref Hanim (Lady Seref) (1809-1861) lived at the first half of the 19th century during when 

Tanzimat Literature had started to outmaneuver Divan Literature and had made its weight felt. She is an 
exceptional female divan poet who managed to make a distinguished name for her within the tradition 
of Classical Turkish Literature. She has a large-scale divan in which she added up all her poems written 
in almost all styles and types of verse.    

Religious – mystical components at the major parts of her poems attract the attention. Divan of 
the poetess, who was a maulawi in essence and had sympathy in the effective sects of that period, such 
as Qadiriyya and Rifai, presents an extensive material on this subject.  Sincere, truthful, courageous, and 
loud-voiced explanandum that was used by Seref Hanim while stating aforementioned content is also 
remarkable. In this study, we aimed to examine the religious – mystical components, motifs, 
personalities and the manner of handling them that we determined within the poems of Seref Hanim. 
Herewith, we aimed to enlighten projection of religion and mysticism phenomena which are the leading 
fundamental supplying sources of Classical Turkish Literature within work of a female divan poet.   
 

Keywords: Seref Hanim, Divan Literature, Poem, Religion, Mysticism.  
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AZERBAYCAN YAZARI MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN “ERMENİ ADINDAKİ 
HARFLER” ADLI ROMANI ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ193 

 
ÖZET 

1943 yılında dünyaya gelen Mevlüt Süleymanlı, çağdaş Azerbaycan romancılığının yaşayan 
önemli temsilcilerindendir. Romancı, hikâyeci, senaryo yazarı, radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok 
sayıda niteliği bünyesinde barındıran bir aydındır. Edebiyat dünyasına 1964 yılında Azerbaycan 
Gençleri gazetesinde yayımlanan “Ellerim” şiiri ile adım atmıştır. Köyde yaşayan Süleymanlı, bu yıllara 
ait gözlemlerini edebi eserlerinde zengin malzeme halinde sunmuştur. Halk edebiyatı ve folklora ait 
unsurları başarıyla kullandığı görülür. Azerbaycan halkına, diline, kültür ve edebiyatına olan sevgisini 
eserlerinde ustaca dile getirmiştir. Kaleme aldığı ürünlerinde toplumsal ve ahlaki tenkitlere ağırlık 
vermiş, Sovyet sistemine eleştiriler yöneltmiştir. Pek çok ünlü roman ve hikâyenin yazarı olan 
Süleymanlı, son eseri Ermeni Adındaki Harfler adlı romanıyla edebiyat dünyasında adından çokça söz 
ettirmektedir. Türklerle Ermenilerin kaotik ilişkilerinin gündemden düşmediği günümüzde Ermeni 
Adındaki Harfler romanı üzerinde çok yönlü yorumlar yapılmaktadır. 

Çalışmamızda Mevlüt Süleymanlı’nın Ermenilere bakışını roman formu içinde dile getiren 
Ermeni Adındaki Harfler romanı incelenmiş, üzerinde tahlil, yorum, açıklama ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Ermeni İddiaları, Günümüz Azerbaycan Edebiyatı, Kaotik İlişkiler, Şamanist 
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ON THE NOVEL “ARMENIAN NAMED LETTERS” OF THE 

AZERBAIJAN AUTHOR MEVLUT SULEYMANLI 
 

ABSTRACT 
Mevlüt Süleymanlı, born in 1943, is one of the current significant represantative of the modern 

Azerbaijani novel. He is an intellectual who encompasses many qualifications such as novelist, short 
story writer, screen writer, radio and television producer. He was entered to the literatüre environment 
in 1964 with the poem named “ My Hands” published in the journal of “Azerbaijan Youth”. Süleymanlı, 
living in a village, presented his observations  related to these years on his literary work as a rich 
material. Successfully used elements of folk literatüre and folklore. Succesfully expressed his attachment 
to the people, language, culture and literature of Azerbaijan in his works. Emphasized social and moral 
criticism in his works, have led to criticism of the Soviet system. Süleymanlı, author of many famous 
novels and stories, is  good many spoken in literatüre environment with his last novel “ Armenian 
Named Letters”. These days, when the chaotic relations of Armenian and Turks do not fall from the 
agenda, sophisticated comments are made on the novel “Armenian Named Letters”  

In our study, the novel “Armenian Named Letters” which expressed the view of Süleymanlı on 
Armenians in the form of novel , is examined and made analysis, explanations and evaluations on this 
novel .  

Key Words: Armenian Claims, Modern Azerbaijan Literatüre, Chaotic Relations, Shamanist 
Beliefs 
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MEDENİYETİN BAŞLANGICINDA YAŞAM STRATEJİSİ OLARAK 
ŞEHİRLEŞME OLGUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI 

Yrd.Doç.Dr. Ercüment YILDIRIM194 

 

ÖZET 

Birbirinden bağımsız küçük gruplar halinde, avcılık ve toplayıcılık ile geçinen insanların 
günümüzden yaklaşık altı - yedi bin yıl önce yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığı yaşayışlarının 
bir parçası haline getirmesi, şehirleşme olgusunun ilk ortaya çıkışı olarak kabul edilebilir. Tarım 
köylerinden şehirleşmeye giden sürecin en iyi takip edilebildiği medeniyet Mezopotamya medeniyetidir. 
Tarihsel süreç içerisinde Mezopotamya'daki tarım köylerinin nüfusları birkaç binin üzerine çıktığında 
daha önceki sosyal ve ekonomik yaşam tarzı işleyemez hale gelmiş ve kent halkı ortak bir kültür 
oluşturmaya başlamıştır. İlk defa Sümer şehirlerinde oluşmaya başlayan şehre ait ortak kültür ya da 
toplumsal yaşam tarzı, yaşadığımız çağda dahi devam etmektedir. Günümüzde her şehre ait ortak 
kültürel yapı, yeme içme alışkanlıklarından başlayıp konuşma dilindeki faklılıklara kadar uzanmaktadır. 
Mezopotamya'daki şehirlerin sınırlarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için yaşayanların 
ortak iş gücü ile tahkimat duvarı inşa edilmiştir. Bu duvar, sadece kenti dış dünyadan izole etmemiş 
aynı zamanda kentte yaşayanların aidiyet duygusu geliştirmesine, kendilerini doğdukları ve yaşadıkları 
şehirle özdeşleştirmelerine neden olmuştur. Şehrini sahiplenme duygusu günümüzde de yaşamaya 
devam edip insanların kendi kaderlerini şehirlerinin kaderi ile bir görmelerine kadar uzanmıştır. 
Mezopotamya kültürünün ortak parçaları olmalarına rağmen her kent birbirinden farklı hızlarda 
şehirleşme sürecine girmiştir. Bunun nedenleri arasında coğrafi farklılıklar, tarımsal ve ticari zenginlikler 
gibi unsurlar bulunmasına rağmen temel dinamik şehirde yaşayanların inşa ettiği şehir kültürün 
gelişmişliği olmuştur. Günümüzde de şehirde yaşayanların şehirlerini sahiplenme duygularının 
yüksekliği o şehrin toplumsal yapısını ve sosyal gelişmişliğini belirlemede en önemli sebep olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mezopotamya şehir devletlerinin büyümesine paralel olarak dini anlayışları da 
gelişmiştir. Mezopotamya'nın ortak tanrılarının yanı sıra her kent kendisine ait tanrılara sahip olmuş ve 
bu tanrılar için diğer kentlerden daha görkemli tapınaklar yapmak yarışına girmiştir. Bu durum tarihin 
ilk şehir planlamacılığını ve mimari anlayışı beraberinde getirmiştir. Mezopotamya şehirlerinde 
yaşayanlar, sahip oldukları gelire göre kendileri için ikametgahlar yapmış olsalar da şehrin en gösterişli 
yapısı daima merkezi tapınak olmuş ve kent bu tapınağın etrafında gelişmiştir. Günümüzde de dini 
yapılar şehirlerin en önem verilen mekanları olmaya devam etmekte ve şehirde yaşayanlar sahip 
oldukları bu yapılar ile kendi gelişmişliklerini vurgulamaya çalışmaktadırlar. Sonuçta ilk kentlerin 
kuruluşundan günümüze kadar şehirleşme olgusunun gelişimi benzer sosyal dinamikler, kültürel 
anlayışlar ve mimari öğelerle devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Mezopotamya, Şehirleşme, Sümer Kültürü.  

Jel Kodu: N95 
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SÜRDÜREBİLİRLİK MUHASEBESİ VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMASI 
Prof. Dr. Semra ÖNCÜ195 

Doç. Dr. Nilgün KAYALI196 

Öğr.Gör.Dr. Lale DEMİRLİOĞLU197 

  
ÖZET 

Bir işletmenin sürdürülebilirliği, faaliyetlerinin çevresel, toplumsal ve yönetişim boyutlarını kapsar. 
Sürdürülebilirlik, işletmenin çevresel ve toplumsal etkilerinin yönetiminde uzun süreli değer yaratır. Ayrıca 
çevresel ve toplumsal sermaye kavramların önemini ortaya koyar. Sürdürülebilirlik muhasebesi ve açıklamalarının 
finansal muhasebesi çıktılarının tamamlayıcısı olması amaçlanmıştır. İşletmenin performansı değerlendirilirken, 
finansal bilgi ile sürdürülebilirlik bilgisi birlikte ele alındığında daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.   

Günümüzde kurumsal şeffaflık, sürdürebilir performans ölçümü kavramlarının önem kazanması ile 
şirketlerin sürdürebilirlik raporlarının düzenlenmesi gereğini ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik raporu, şirket ve 
kurumların ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim ile ilgili sürdürülebilirlik performanslarını içeren verileri 
finansal raporlar gibi kamuoyu ile paylaşmasını sağlayan beyanlarıdır. Sürdürülebilirlik raporlamasının 
anlaşılabilirlik ve karşılaştırabilirlik kriterleri doğrultusunda yapılması beklenir. Ülkelerin sürdürülebilirlik 
kavramına verdiği önem arttıkça, sürdürülebilirlik raporlarının düzenlenmesi de finansal raporlar gibi dönemler 
olağan hale gelir. 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturularak, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik 
performansları üst seviyede olan şirketlerin izlenmesi amaçlanmış, Türkiye’de şirketlerin dikkatini kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramına çekmeyi hedeflemiştir. Çalışmamız ile ülkemizde sürdürebilirlik muhasebesi 
uygulamaları hakkında bilgi vermek, kurumsal sürdürebilirlik, sürdürebilirlik raporları ve sürdürebilirlik endeksi 
kavramlarının Türkiye’de uygulanabilirliği durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik Muhasebesi, Sürdürebilirlik Raporları, Sürdürebilirlik Endeksi 
Jel Kodu: M 410, M 490, M 10 

 

SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND ITS IMPLICATION IN 
TURKEY 

 
ABSTRACT 

The sustainability of a company covers the environmental, social and governance dimensions of its 
activities. Sustainability creates a long-term value in the management of the company's environmental and social 
effects. It also reveals the importance of environmental and social capital concepts. Sustainability accounting and its 
explanations have been intended to be complementary to the outputs of the financial accounting. When a 
business’s performance is evaluated, dealing with sustainability information and financial information together 
leads to results which are more accurate. 

Today, corporate transparency has revealed that companies should prepare sustainability reports since the 
concept of sustainable performance measurement has gained importance. Sustainability reports are the declarations 
released by companies and institutions to share data such as financial reports including sustainability performance 
related to their economic, environmental, and social management with the public. Sustainability reporting is 
expected to meet the understandability and comparability criteria. As the importance given to the concept of 
sustainability by countries increases, like the preparation of financial reports, the preparation of sustainability 
reports become commonplace. 

By preparing the BIST Sustainability Index, it was aimed to monitor companies with a high level of 
sustainability performance traded on the Istanbul Stock Exchange and to draw corporations’ attention to the 
corporate sustainability concept in Turkey. The present study was aimed at giving information about the 
implications of sustainability accounting in Turkey, and demonstrating the applicability of the corporate 
sustainability, sustainability reports and the concept of sustainability index in Turkey. 
 

Keywords: Sustainability Accounting, Sustainability Reports, Sustainability Index 
Jel Classification: M 410, M 490, M 10 

                                                      
195 MCBÜ İİBF İşletme Bölümü 
196MCBÜ İİBF İşletme Bölümü e-posta: nilgunkayali2002@yahoo.com 
197 MCBÜ Salihli MYO Dış Ticaret Programı. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ ALGI 
VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 

CİNSİYET VE BÖLÜMÜN ROLÜ 
Yrd. Doç. Dr. Cuma ERCAN198 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin muhasebe mesleği ile ilgili algı ve beklentilerini 
belirlemektir. Ayrıca, bu algının belirlenmesinde cinsiyetin ve bölümün etkili olup olmadığını ortaya 
koymaktır. Araştırmanın evrenini Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme ve İktisat bölümü öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yüz yüze 
gerçekleştirilmiş olup, ankette 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 18 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada, İşletme ve iktisat bölümü 
öğrencileri ile bayan ve erkek öğrenciler arasındaki algı farklılığını belirlemek için Krukal –Wallis Testi 
uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, muhasebe mesleğinin algılanmasında işletme ve iktisat 
bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Cinsiyetin ise muhasebe mesleği algısını 
etkilediği sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Meslek, Algı 
Jel Kodu: J24, M41, M49 
 

A RESEARCH ON EXAMINING THE PERCEPTIONS AND 
EXPECTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON ACCOUNTING 

PROFESSİON: THE ROLE OF GENDER AND MAJOR 
 

ABSTRACT 
The aim of this study is to reveal the perspective of Faculty of Economics and Business 

Administration Students regarding the accounting profession and whether these perceptions are 
influenced by gender and major. Our sample is derived from the Faculty students in Kilis 7 Aralik 
University. Survey method is used to collect data and it is conducted face to face. Also, 5 point Likert 
scale is used in this survey. SPSS statistical program is used to evaluate the data set. Krukal-Wallis Test is 
applied to determine how gender and major (Economics/Business) affect the  recognition of Accounting 
Profession. Based on our results,  there is no significant difference between economics and business 
students for the perception of Accounting Profession. On the other hand, gender influences the 
perception of Accounting Profession. 
 

Keywords: Accounting, Profession, Perception, Accountant 
Jel Code: J24, M41, M49 
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA VE UŞAK MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 
MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ* 

Doç. Dr. Hakkı ODABAŞ199 

Öğr. Gör. Murat AYDIN200 

 
ÖZET 

Son yıllarda, donanımlı muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesi için açılan ve dört yıllık 
eğitimi olan muhasebe bölümleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının en fazla tercih edilen 
bölümlerindendir. Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi 
Sistemleri Bölümünü tercih eden öğrencilerin tercih öncelikleri ve muhasebe meslek mensuplarının 
muhasebe eğitimi üzerine düşüncelerini içermektedir. Bunun için bölüm öğrencileri ile anket çalışması 
yapılmış ve öğrencilerin bölüm ve meslek farkındalıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin bölümün 
ve mesleğin farkında oldukları, bölüm tercihlerinin bilinçli yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Uşak 
ilince bulunan yeminli mali müşavir ve mali müşavir ve muhasebeciler ile muhasebe eğitimi üzerine 
mülakat yapılmıştır. Meslek mensuplarının meslek eğitimi için görüşleri alınarak, eğitim ile ilgili 
normatif öneriler getirilmiştir.    

 
Anahtar Kelimeler: Finans Eğitimi, Muhasebe Eğitimi 
Jel Kodları: M49, I23. 

 

A STUDY ON STUDENTS OF DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS AT SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, USAK 

UNIVERSITY, AND THOUGHTS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ON 
THE ACCOUNTING EDUCATION IN UŞAK 

 
ABSTRACT 

In recent years, to educate equipped accounting professionals, with four-year education, the 
accounting department of School of Applied Sciences is one of the most popular departments at. In this 
study, reasons for the preference of students who prefer the Department of Accounting Information 
Systems of School of Applied Sciences, Uşak University, and the thoughts of the accounting profession 
on accounting education has been  studied. For this, we conducted a survey with students to measure 
awareness of the profession and department. It has been determined that students are aware of the 
department and the profession. Also the choice of department is made consciously. In addition, in Uşak, 
the interview with professionals on accounting education has been conducted. For vocational training of 
professionals taking into account the views of normative recommendations about the training have been 
introduced. 

 
Key Words: Finance Education, Accounting Education 

Jel Codes: M49, I23. 
 

 
 

                                                      
* Bu çalışma “Adım Üniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Muhasebe Bölümlerinde verilen Vergi Hukuku 
Eğitimi Üzerine Bir Araştırma” isimli 2015/SOSB005 numaralı Uşak Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin desteklediği 
projeden üretilmiştir. 
199Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü 
200Uşak Üniversitesi, UBYO, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü - Maliye Doktora Öğrencisi 
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ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ MUHASEBESİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI201 
Öğr. Gör. Tekmez KULU202 

 
ÖZET 

İşletmeler temel işlevlerini yerine getirirken, önemli bir üretim faktörü olarak enerjinin; ikame 
edilemeyecek bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Makro ölçekte ülke ekonomilerinin ve mikro 
ölçekte de işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için enerjiyi etkin bir şekilde yönetmeleri gerekir. Bu 
bağlamda, Enerji Yönetimi, kurumlarda bağımsız bir birim olarak örgütlenmeli; enerji maliyetlerini 
azaltacak ve işletme faaliyet verimliliğini arttıracak önlemleri almalıdır. Çağdaş işletmecilik anlayışında 
Enerji Yönetimi; bir işletmede maliyetlerin azaltılması, rekabet gücünün arttırılması, işletme karlılığının 
arttırılması, işletme verimliliğinin arttırılması, enerjinin akılcı kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması 
gibi işlevlere sahiptir. Enerji Muhasebesi, enerji tüketimini ve enerji maliyetlerini düzenli bir şekilde 
izleyen, kaydeden ve raporlayan bir bilgi sistemidir. Enerji Yönetimi’ nin kendisinden beklenen başarıyı 
sağlamasında; Enerji Muhasebesi’ nin önemli bir katkısı vardır. Enerji Muhasebesi, Enerji Yönetimi 
kapsamında işletmelere; enerji tedarik maliyetlerini azaltmada, enerji kullanım maliyetlerini azaltmada, 
işletme bütçelerinin yapılması gibi bir çok alanda faydalar sağlar. Enerji Muhasebesi, kendisinden 
beklenen görevleri yerine getirerek; işletmenin tüm birimlerini, enerji maliyetlerini düşürme konusunda 
motive etmekte ve harekete geçirmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Enerji Maliyetleri, Enerji Yönetimi, Enerji Muhasebesi. 
Jel Kodları: M21, M41. 
 

ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY ACCOUNTING 

 
ABSTRACT 

That the energy, as an important production factor, is a non-replaced element is an undeniable 
fact while the businesses perform their basic functions. In macro scale the economies of the countries and 
in micro scale businesses must manage the energy well in order to obtain their goals. In that sense, 
Energy Management should be organized as an independent unit within the institutions; it should take 
precautions to reduce the energy costs and to increase the operation productivity of the businesses. In 
the modern understanding of Business Administration, Energy Management has the functions such as 
reducing the costs in a business, increasing the competitiveness, increasing the operating profits, 
increasing the operation productivity, wise use of energy and reducing environmental pollution. Energy 
Accounting is an information system that follows, records and reports the energy consumption and 
energy costs regularly. Energy Accounting has a significant contribution in achieving the expected 
success of Energy Management. Energy Accounting has benefits in many fields such as reducing energy 
supply costs, reducing energy consumption costs and making budgets of the business in the context of 
Energy Management. Energy Account motivates and activates all the units of the business in terms of 
reducing energy costs by performing the duties which are expected from it.  

 
Key Words: Energy Costs, Energy Management, Energy Accounting. 
Jel Codes: M21, M4. 
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GENETICS ND ETHICS: NEW VERSIONS OF HUMAN  
GENETİK VE ETİK: YENİ VERSİYON İNSAN 

Prof. Dr. F. Sırrı ÇAM203 

 

ABSTRACT 

Where is he running to Humanity? All of a sudden we have to find ourselves in the 21st century. 
The previous century no human life was so deeply affected. The science that have seen most of the 
systems and many dogmas, and that led to many innovations on their deposits, the old "do not know, so 
we may believe in" pledge, "We do not know, so I investigate" responds to the question. Today's 
technological and our knowledge level we owe to scientific knowledge. Our average life expectancy rose 
steadily through science and we come closer to our natural biological age limit. Also in this way, cellular 
and molecular mechanisms underlying the function we understand in more detail. Is due to the 
deterioration of cell function, we noticed that the arrival of various diseases. Bacteria, fungi, or viruses 
such as the factors that we know cause damage to an organism's life cycle. Mankind, by organizing its 
genetic programs of this legislative process came to a position to make a permanent change. 
Pharmacology industry increasingly benefiting this comprehensive information in molecular biology 
and from the technical possibilities related to it. We have not seen "......... I found the gene" the news 
begins with the sentence as no newspaper or television programs. Recombinant DNA technology has 
become part of our lives from the food we eat, until it reaches the medicines and vaccines that we use. 
Without this technology, what could we learn about molecular structure of our immune system, the 
mechanisms involved in cancer, the structure of growth hormone or insulin or about AIDS? If someone 
got up and said that the era of molecular biology and genetics in the second half of the 20th century, 
many will also be considered unfair.  

Anahtar Kelimeler:   Genetics, Bioethics, Biotechnology, Cloning.    

Jel Code: I120  
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SOSYAL AĞ KULLANIMININ BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ* 
Psik Dan. Asena YILMAZ204   
Doç. Dr. Mehmet BİLGİN205 

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin sosyal ağ kullanımlarının beş faktör kişilik özellikleriyle ilişkisini incelemektir. Araştırmanın 
örneklemi 11-18 yaşları arasında, 7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfa devam eden 548 kız ve 441 erkek olmak üzere, toplam 989 ergendir. Örneklem,  Adana 
ili Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçe sınırları içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim türünde devlet okulları 
arasından tabakalı ve seçkisiz örnekleme yöntemini ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ergenlerin, kişilik özelliklerine ilişkin veriler "Beş 
Faktör Kişilik Ölçeği",  kişisel bilgileri ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin veriler ise araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" 
kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde sosyal medya kullanım saatlerinin beş faktör kişilik özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi ANOVA, sosyal medya kullanım amaçlarının ve sosyal medya hesaplarının beş faktör 
kişilik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için ise tek yönlü MANOVA yapılmıştır. Sosyal ağ kullanım sürelerine göre beş 
faktör kişilik özelliklerinden gelişime açıklık ve yumuşakbaşlılık alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmazken; özdenetim, nevrotizm ve 
dışadönüklük alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal ağları kullanım amaçlarının beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkisinde 
her bir kullanım amacı için farklı kişilik özellikleri ile anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Ergenlerin sosyal medya kullanımında “Yeni 
arkadaşlar edinmek” amacı öz-denetim kişilik özelliği, “Çevrimiçi sohbet etmek” amacı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim ve dışadönüklük, 
“Fotoğraf paylaşmak” amacı ile nevrotizm ve dışadönüklük, “Yorum yapmak” amacı ile öz-denetim ve dışadönüklük, “Bilgi edinmek” amacı 
ile öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Video paylaşmak” amacı ile öz-denetim ve dışadönüklük, “Haber paylaşmak” amacı ile 
gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Oyun oynamak” amacı ile öz-denetim ve nevrotizm, “Tanıdıklarıyla iletişim kurmak” amacı ile 
yumuşakbaşlılık ve dışadönüklük,“Arkadaşlarının ne yaptığını kontrol etmek” amacı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, nevrotizm ve 
dışadönüklük, “Boş zamanlarını geçirmek” amacı ile öz-denetim, nevrotizm ve dışadönüklük kişilik özellikleri ile anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Kullanılan sosyal medya hesaplarının beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkisinde her bir kullanım amacı için farklı kişilik özellikleri 
ile anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Ergenlerin kullandıkları sosyal medya hesaplarından “Facebook" kullanımı  ile nevrotizm, 
“Twitter” kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Google +” kullanımı ile gelişime açıklık kişilik özelliği, 
“Youtube” kullanımı ile öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük,  “Instagram” kullanımı ile öz-denetim, nevrotizm, gelişime açıklık ve 
dışadönüklük, “Foursquare” kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-denetim, nevrotizm ve dışadönüklük, "Vine"  kullanımı ile yumuşakbaşlılık, öz-
denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Blogspot” kullanımı ile yumuşakbaşlılık ve öz-denetim, “Tumblr” kullanımı ile yumuşakbaşlılık,  
öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Pinterest” kullanımı ile öz-denetim ve gelişime açıklık, “Skype” kullanımı ile öz-denetim, 
gelişime açıklık ve dışadönüklük, “Whatsapp” kullanımı ile öz-denetim, gelişime açıklık ve dışadönüklük kişilik özellikleri arasında anlamlı 
farklılık bulunmuştur.  

Keywords: Beş faktör kişilik özellikleri, sosyal medya, sosyal ağlar, ergen. 

JEL Kodu: I100 Health. General. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL NETWORK USE AND SOME PERSONALITY TRAITS  

ABSTRACT 

The aim of the research, is to examine the relationship between adolescents' five-factor personality features by use of Social Media. As 
for sample, there are 548 girl and 441 boy students and they are between the ages of 11-18. Students who are Attached to the Ministry of 
Education’s secondary and high schools Anatolian type. They were determined by the random sampling method.  Adolescents’ data 
participating in the study, are determined by Big Five Factor personality traits Scale. Prepared data on the use of social media called "Personal 
Information Form" has been obtained by researcher. In the analysis of data , understanding of social media use times whether it differs 
according to big five personality traits, One-way analysis of variance ANOVA,was used.  Intended use of social media visit, understanding 
social media account whether it differs by big five personality traits or not, one way MANOVA had been done by the researcher. According to 
the social media using time, there was no significant difference between the agreeableness and openness subscales. On the other hand, there is a 
significant differences between conscientiousness, extraversion and neuroticism.  In association with five personality traits of social media 
purpose, it was found that there are significant differences with different personality traits for each purpose. Adolescents' use of social media, 
the purpose of  " chat line " is related to conscientiousness, extraversion, agreeableness  personality trait. " Make new friends " is related to 
conscientiousness personality trait." To share photos" is related to Neurouticism and extraversion personality trait. " Make a comments " is 
related to conscientiousness, extraversion personality trait. "To obtain information " is related to conscientiousness, openness and extraversion 
personality trait. " Sharing a video " is related to conscientiousness and extraversion personality trait. " Sharing News " is related to 
conscientiousness  and extraversion personality trait. "Playing a game " is related to conscientiousness and neurouticism personality trait. "To 
communicate with familiar" is related to c agreeableness and extraversionpersonality trait." To check what your friends are doing" is related to 
neurouticism, extraversion, openness and conscientiousness personality trait. "Spend their free time" is related to conscientiousness, 
extraversion and neurouticism personality trait.  In association with five personality traits it was found tohat there are significant differences 
with different personality traits for each purpose in the aim of social media accounts used. " Facebook " is related to neurouticism personality 
trait. “Twitter" is related to agreeableness,extraversion, openness and conscientiousness personality trait. " Google + " is related to openness 
personality trait. " Youtube" is related to extraversion, openness and conscientiousness personality trait."Instagram " is related to extraversion, 
openness, conscientiousness and neurouticism personality trait. "Foursquare" is related to neurouticism, extraversion, openness and 
conscientiousness personality trait. " Vine " is related to extraversion, agreeableness,openness and conscientiousness personality trait. " 
Blogspot" is related to agreeableness and conscientiousness personality trait. " Tumblr" is related to agreeableness, extraversion, openness and 
conscientiousness personality trait. "Pinterest " is related to neurouticism, extraversion, openness and conscientiousness personality trait. " 
Skype" is related to openness and conscientiousness personality trait. "Whatsapp" is related extraversion, openness and conscientiousness 
personality trait. 
 

Keywords: Five-factor personality traits, social media, social networks, adolescent., JEL Code: I100. 

                                                      
*
 Bu makale Asena Yılmaz’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çukurova Üniversitesi bilimsel araştırma projesi tarafından 

desteklenmiştir. Mehmet Bilgin. Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik danışma ve Rehberlik Abd. ADANA. mbilgin@cu.edu.tr. 
204 MEB, Şakirpaşa İlkokulu. 
205 Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD. 



157 

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KADINLARDA ÜREME VE 
CİNSEL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

 
Yrd. Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN206 

 
ÖZET 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet farklılıklardan öte toplumsal kültürün kadın ve erkeğe atfettiği psiko 
sosyal özelliklerdir. Farklı toplum, coğrafya ve farklı zamanlarda toplumsal cinsiyet anlayışının değiştiği 
görülmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin (TCE) eğitim, istihdam, ekonomi ve 
sağlık gibi pek çok alanda kadınları olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 
kadınlar erkeklere oranla daha düşük eğitim, ekonomik ve istihdam düzeyine sahiptirler. Kadın sağlığıyla ilgili 
olarak TCE’nin en çok yapıldığı alan üreme sağlığına ilişkin sorunlardır. Çünkü kadınların yaşamları boyunca 
üremeye bağlı hastalık yükleri erkek cinsiyete göre yaklaşık olarak üç kat fazladır. Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle en 
fazla yaşanan üreme sağlığı sorunları cinsiyet seçimi, töre ve namus cinayetleri, şiddet, cinsel istismar, paralı seks, 
cinsel işlev bozuklukları, bekaret kontrolü, adölesan gebelik, sağlığa zararlı düşükler, istenmeyen gebelikler, 
gebelik, doğum, doğum sonrası komplikasyonlar, anemi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, jinekolojik 
kanser gibi gibi pek çok üreme sağlığı sorunu ile de karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca kadınların erkek cinsiyete 
göre sağlığı hizmetlerine ulaşmada ve sağlık kaynaklarının kullanımında da yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 
durum çalışmamızın planlanmasında belirleyici unsur oluşturmuştur. Çalışmamızda ülkemizde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin kadın üreme ve cinsel sağlığına etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır.  

   
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Kadın 
JEL Code: I10,I12,I14 

 
 

THE EFFECTS OF GENDER INEQUALITY ON WOMEN'S 
REPRODUCTIVE AND SEXUAL HEALTH 

 
ABSTRACT 

Gender is psychosocial characteristics that social culture in which women and men ascribe beyond their 
biological sex differences. Gender refers to how a person's biological sex is culturally valued and interpreted into 
locally accepted ideas of what it is to be female or male. It is observed that changed the understanding of gender in 
different society, different regions and different times. Women's health are known to be adversely affected from 
gender inequality in many areas such as education, employment, economy and health. Therefore, women being 
less likely than men with educational, economic, employment ve health level. Women’s reproduction-related 
disease loads three times more than male sex. Most experienced reproductive health issues are gender selection, 
honor killings, violence, sexual abuse, mercenary sex, virginity examination, sexual dysfunctions, adolescent 
pregnancy, harmful abortions, unwanted pregnancies, pregnancy, childbirth, postpartum complications, anemia, 
sexually transmitted diseases, menopause, gynecological cancer. In addition, women are insufficient at the use of 
access to health services and health resources compared to men. This has created the determining factor in the 
planning of our work. We aimed to discuss the effects of gender inequality on women's reproductive and sexual 
health . 

   
Key Words: Gender İnequality, Reproductive Health , Sexual Health, Women 
JEL Code: I10,I12,I14 
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KAMU TASARRUF/YATIRIM ARACI OLARAK ULUSAL VARLIK 
FONU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ207 
Doktora Öğrencisi Mustafa Alpin GÜLŞEN208 

 
ÖZET 

Ulusal Varlık Fonu (UVF) genellikle döviz varlıkları tarafından finanse edilen devlet 
kontrolündeki yatırım aracı olarak tanımlanmaktadır. Kamu sektörünün tasarruf ve yatırım aracı olarak 
UVF’lerin kurulması bağımsız bir maliye ve para politikası alanı oluşturmaktadır. 1950’lerden bu yana 
özellikle ödemeler bilançosunda fazla veren ülkelerin kullanmaya başladığı bu fon, zamanla farklı 
amaçlar için kurulmuştur. Bu kapsamda ilk başta petrol ve petrol dışı emtia ihracatı sonucu, aşırı döviz 
rezervlerini nemalandırmak amacıyla kurulan bu fonlar daha sonra iktisadi kırılganlıkları azaltmak, 
kalkınmayı sağlayacak yatırımları yapabilmek ve gelecek nesillere tasarruf araçları bırakmak için 
kurulmuşlardır.  

Ülkemizde kurulması hedeflenen UVF ile yurtiçi tasarruflarının bütçe kısıtına bağlı kalmadan ve 
kriz ortamından etkilenmeden kalkınma hedefleri doğrultusunda bir politika aracı oluşturmakta ve 
kamu sektörü yatırımlarına serbest bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye Varlık Fonu olarak 
kurulması planlanan bu fonun ek istihdam katkısının yanı sıra ekonomik kriz ve beklenmeyen siyasi 
olaylar karşısında dayanıklılığının artması, uzun vadeli altyapı projelerine ucuz finansman sağlamada 
kullanılması ve ülke finans varlıklarının değer kaybının önüne geçilmesinin planlandığı söylenmektedir.   

Bu çalışma, ülkemizin yapısal sorunlarından olan tasarruf oranlarının artmaması nedeniyle bir 
çıkış yolu olarak görülen UVF’lerin Türkiye’de uygulanma gerekçesi ve uygulanabilirliği ile mali yapıya 
olacak olan faydaları ve son olarak Ulusal Varlık Fonu’nun uygulanmasında denetim, şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik gibi ortaya çıkacak olası sorunlara değinilecek ve dünya örnekleri ile mukayeseli bir analiz 
gerçekleştirilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Varlık Fonu, Türkiye. 
 
Jel Kodu: E02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
207

 Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, ÇORUM ,  oemrekoc@hitit.edu.tr  
208 Akdeniz Üniversitesi SBE Maliye Bölümü, ANTALYA, m.alpingulsen@gmail.com 



160 

 

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDAN BEKLEDİĞİ HİZMETİN 
KALİTESİ  

Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ209 
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN210 

ÖZET 
Rekabet avantajı sağlamaya çalışan işletmeler yenilik yapmaları gerektiğinin farkına varmaktadır. 

Çünkü teknoloji ve küresel ortamların hızla değişimi tüketicilerin isteklerinde de birtakım değişikliklere 
neden olmuştur. Müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda muhasebe meslek mensuplarının 
dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının deneyimli ya da 
daha düşük ücret ile çalışıyor olması müşteri memnuniyeti açısından günümüzde yeterli olmamaktadır. 
Bunların yanında; ofislerin fiziksel görünümü, mükelleflerine yanıt verebilir olmaları, empati 
kurabilmeleri, yaptıkları iş için güvence sağlamaları ve güvenilirlik konusunda hassasiyet göstermeleri 
vergi mükelleflerinin önemsediği özellikler arasındadır. Tüm bu noktalarda gerekli özeni gösteren 
muhasebe meslek mensuplarının rakiplerinden daha çok ön plana çıkması beklenmektedir. Çünkü 
hizmet kalitesini üst düzeylere taşımış olacaklardır. Bu çalışmada da muhasebe meslek mensuplarının 
vermiş oldukları hizmet kalitesi algılarında bir farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. Hizmet 
kalitesini algılamaya yönelik olarak SERVPERF ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarını; 
empati, güvenlik, yanıt verilebilirlik, güvenilirlik ve fiziksel görünüm oluşturmaktadır. Ancak 
araştırmamızda dört boyut tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 1 Haziran-15 Ağustos 2016 
tarihleri arasında Çorum’da bulunan vergi mükelleflerine uygulanmıştır. Toplamda 253 anket geçerli 
kabul edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Analizler için SPSS programı kullanılmış ve analizleri 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; örneklem büyüklüğü olan 253 sayısı yeterli olarak belirlenmiştir. 
Hizmet kalitesi algıları ile demografik özellikler arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile muhasebe meslek mensubunun ünvanı arasında farklılık tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Muhasebe Meslek Mensupları, 
SERVPERF JEL Kodu: M4.  

SERVICE QUALITY OF ACCOUNTING PROFESSIONALS THAT TAXPAYERS EXPECT 

ABSTRACT 
Businesses trying to gain competitive advantage are recognizing the need for innovation. Because 

rapidly changing of technology and global environment has led to some changes in the demands of 
consumers. There are many points for accounting professionals to be aware to ensure customer 
satisfaction. In terms of customer satisfaction it is not enough today that accounting professionals have 
experience or working with lower wages. Besides; the physical appearance of the offices, to be able to 
respond to taxpayers, to be able to empathize, providing assurance for their work and showing concern 
about the reliability are among the features that taxpayers care about. The accounting professionals that 
show due diligence in all these points are expected to be more prominent than their competitors. Because 
they would move the quality of service to the top. In this study, it has been examined if accounting 
professionals cause a difference in perception of quality of services they provide. SERVPERF scale has 
been used regarding the perception of service quality. The sub dimensions of the scale are empathy, 
assurance, responsiveness, reliability and tangibles. However, in our study four dimensions were 
identified. The questionnaire used in the study was applied to taxpayers in Çorum in the time period 
from the 1st of June to the 15th of August 2016. A total of 253 surveys have been valid and were taken 
into evaluation. SPSS was used for analyses and its analyses were applied. It has been investigated 
whether there is a difference between the perception of service quality and demographic characteristics. 
A difference between the business sector in which it operates and title of accounting professional has 
been determined. 

Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Accountanting Profession Members, 
SERVPERF JEL Code: M41 
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VERGİ ETİĞİ VE KÜLTÜRÜNDE TEŞVİKLER 
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SAMANCI211 

Yrd. Doç. Dr. Osman SİRKECİ212 

 
ÖZET 

Vergiler diğer çeşitli gelirlerle birlikte devlet örgütünün rolü gereği yerine getirmekle mükellef 
tutulduğu maliyetlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. Güncel yaklaşımlarla sosyoekoteknik 
maliye politikalarının başlıca aracı olarak vergilere ve vergisel araçlara toplumsal anlaşmanın gereği 
olarak kabul edilen devletin gelir kaynağı olmasının yanında sosyal adaletin de sağlanması amacıyla 
sıkça başvurulmaktadır. Sosyal refah hedefli politikalardan teknolojik ve girişimcilik teşvikli kalkınma 
politikalarına kadar çok geniş bir yelpazede vergisel araçların, oluşan, yerleşerek kabul gören etik 
kurallar ve kültür ile de etkinleştirilerek efektifleştirildiği gözlenmektedir. Ortak kullanılan kurumlara 
katkı olarak ortaya çıkan bu katılımlar ilk evrelerinde “vergi” veya “zorunlu ödeme” şeklinde 
adlandırılmıyor, algılanmıyor ancak topluluk halinde yaşamanın kaçınılmaz gereklerinden olarak daha 
iyi bir yaşamın sağlanması amacıyla gönüllük esasına dayanıyordu. Vergisel kamu ödemeleri tarih 
boyunca geçirilen değişim süreci ile birlikte yaklaşık bu günkü anlamına yakın olarak M. Ö. 4000 
yıllarında ilk devletlerin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Mezopotamya’da vergilerin insan 
hayatının tüm alanlarına nüfuz etmesine rağmen bireylerin ödeme güçlerine uygunluğu ve gelir 
dağılımı adaleti bakımından yoksulları da gözeten bir niteliğe sahip olmasına önem veriliyordu. Daha 
çok din kültürü ile nizam edilen toplum ve devlet yapılarında İslam’daki servetten alınan kırkta birlik 
Zekât benzeri vergiler özellikle yoksulların hayat şartlarının düzeltilmesinde kullanılmıştır. Bu 
değerlendirme çalışmasında verginin, düzenleyici, iyileştirici, teşvik edici fonksiyonları incelenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Vergi Etiği, Vergisel Teşvikler, Vergi Algısı, Vergi Kültürü, Efektif Vergi. 
Jel Kodları: H230, H250, H260 
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TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 
FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR 

ÇALIŞMA* 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN213 

Arş. Gör. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM214 

 
ÖZET 

Mükellef hakları ilk olarak İngiltere’de Magna Carta ile gündeme gelmiştir. Daha sonra ABD, 
Avustralya ve Kanada gibi ülkeler de mükellef hakları ve mükellef haklarının korunması konularına 
yasalarında yer vermişlerdir. Günümüzde de bu konular, vergi idarelerinin değişen ve yenilenen 
anlayışıyla birlikte mükellefler açısından önem kazanmaktadır. Vergi idarelerinde mükellefe rağmen iş 
yapılması anlayışı değişerek mükellefle birlikte iş yapılması anlayışı, mükellef haklarının önemini daha 
çok arttırmaktadır. Türkiye’de de mükellef hakları 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Mükellef 
Hakları Bildirgesini yayınlamasından sonra önemi artmaya başlamıştır. Makalede öncelikle Türkiye’de 
mükellef haklarına yer verilmekte ve Doğu Anadolu Bölgesinde faal olan gelir vergisi mükelleflerinin 
mükellef hakları ile ilgili görüşleri analiz edilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Mükellef Hakları, Mükellef Bildirgeleri ve Doğu Anadolu Bölgesi 
Jel Kodu: K34 

 
ABSTRACT 

Taxpayer rights came to the agenda for the first time with the Magna Carta in England. Then, 
other countries like the USA, Australia and Canada included taxpayer rights and the protection of 
taxpayer rights in their legislations. Today, these topics are becoming more important than ever for the 
taxpayers with the changing and renewing understanding of tax offices. The understanding of “doing the 
job in spite of the taxpayers” in the tax offices has changed and the understanding of “doing the job together 
with the taxpayers” has increased the importance of taxpayer rights. Taxpayer rights in Turkey gained 
importance after it was released in the Taxpayer Rights Declaration of Income Management in 2005. In 
this study, firstly, taxpayer rights in Turkey are dealt with, and then the viewpoints of the taxpayers who 
are on active business in Eastern Anatolia Region on taxpayer rights have been analyzed.  

 
Key Words: Taxpayer Rights, Taxpayer Declaration, Eastern Anatolian Region. 
Jel Code: K34 
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RUSYA KRİZİNİN TURİZM VE YAPIM SEKTÖRLERİNDEKİ ETKİLERİNE 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ215 

 
ÖZET 

Bir ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar o ülkenin her alanda kendini geliştirebilmesi açısından 
birincil koşuldur. Siyasi ya da ekonomik çalkalanmalar kimi zaman bazı sektörler için farklı fırsatlar 
yaratmasına rağmen çoğu zaman ciddi kayıplara neden olmaktadır. Güçlü bir ekonominin 
sağlanabilmesi için temel dayanak olan lokomotif sektörlerde kendini gösteren kayıplar, domino 
etkisiyle diğer alt sektörlere de hızla yayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2015 yılı Kasım ayında Türkiye 
ve Rusya arasında yaşanan politik krize turizm ve yapım sektörleri temsilcilerinin bakış açılarını ortaya 
koymaktır. Bu amaçla çalışmada uygulanan anket ile ülkemizde sağladığı turizm geliriyle ilk sıralarda 
yer alan Antalya ilinde turizmcilerin ve mimarların krize bakış açıları karşılaştırılmıştır. Araştırma 
sonuçları göstermektedir ki Türkiye- Rusya krizi diğer krizlerden farklı bir şekilde her iki sektörü de 
benzer şekilde olumsuz yönde etkilemiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kriz, Politik kriz, Yapım sektörü, Turizm sektörü 
JEL Kodu: Z. 

 

A STUDY ON THE EFFECTS OF THE RUSSIA CRISIS IN TOURISM AND 
CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
ABSTRACT 

 
In a country, political and economic stability is the primary condition for self-improvement in 

every area of that country. Although political or economic agitation sometimes create different 
opportunities for some sectors, most of the time it leads to serious losses. Losses, which manifest itself in 
the locomotive sector which can provide the foundation for a strong economy, are spreading rapidly to 
other sub-sectors of with the domino effect. The purpose of this study is to reveal the tourism and 
construction industries representatives` perspectives on the crisis between Turkey and Russia in 
November 2015. For this purpose, a survey conducted for comparing the tourism professionals` and 
architects` perspectives on crisis in Antalya province situated in first place in our country with the 
income tourism provides. Research results shows that Turkey-Russia crisis had affected negatively both 
of the sectors similarly as well in a different way from other crisis that are lived before. 

 
Keywords: Crisis, Political crisis, Construction sector, Tourism sector. 
JEL Code: Z. 
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TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN KURUMSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI (GRI) 

Dr. Pınar ÇELİK216 

 
ÖZET 

Son yıllarda işletmelerin kar maksimizasyonunu hedeflediği günlerin çok geride kaldığı ve 
işletmelerin kar elde etme amacını toplumsal çıkarlar ile paralel yürüttüğü gözlenmektedir. Bu nedenle 
artık şirketlerin sadece şirket ortaklarına değil, tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. 
Günümüzde paydaşlar işletmelerin hangi yöntemlerle katma değer yarattığına ilişkin daha fazla bilgi ve 
şeffaflık talep etmektedir. İşletmeler ise geleceğe yatırım yaparken ekonomik sürdürülebilirlik ile birlikte 
paydaşlarının beklentilerini dikkate alıp, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin risklere önem 
verdikleri sürece rekabet şansı yakalamakta ve rekabet gücünü arttırabilmektedir. Bu nedenle işletmeler 
her geçen gün daha da önem kazanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması'na (GRI) uygun olarak 
hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu paydaşlarına sunmaktadır. Tüm paydaşların dahil olduğu 
uluslararası bir süreç olan ve uzun vadeli bakış açısını yansıtan GRI ile işletmeler tutarlı ve resmi bilgiler 
sunmaktadırlar. Turizm sektöründe de kurumsal sürdürülebilirliğe verilen önem her geçen gün 
artmakta ve işletmelerin bu konuda yaptıkları çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle 
çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm sektöründeki işletmelerin GRI konusundaki çalışmalarının 
incelenmesidir. Aynı doğrultuda Türkiye'de faaliyet gösteren bir otel grubunun 2013-2015 yılları 
arasında hazırlamış olduğu Kurumsal Sürüdürülebilirlik Raporları incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, GRI, Turizm Sektörü 
Jel Kodu: M14, M49, L83 

 

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING (GRI) IN HOTEL BUSINESS 
OPERATING IN TURKEY 

 
ABSTRACT 

In recent years, days when the companies aimed to profit maximization are far behind and it is 
observed that the company's aim to achive profits conducted in parallel with social interests. Therefore 
companies have responsibilities not only against the copartners but also against all stakeholders. Today, 
stakeholders are demanding more information and transparency about the businesses how to create 
added value by which method.  Businesses also have chance to catch the competition and increase its 
competition power while investing for the future businesses take into account the expectations of 
stakeholders with economic sustainability and give importance to environmental, social and risks related 
with enterprise management. For this reason the company offers (presentation) its shareholders the 
sustainability report prepared in accordance with Corporate Sustainability Reporting (GRI) which is gain 
importance with each passing day.  Business offer consistent and official information through GRI's 
which is an international process involving all stakeholders and reflecting the long-term perspective.  
The importance of corporate sustainability in the tourism sector increasing every day and the company is 
gaining importance of their work in this regard. From this point the purpose of this study is that tried to 
examine the study about GRI businesses (Corporate Sustainability Reporting) in tourism industry in 
Turkey.In accordance with this purpose Corporate Sustainability Reports  which  was prepared between 
the years 2013-2015 by the hotel's group operated in Turkey has examined 
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THE LINK BETWEEN THE ECONOMIC IMPACT OF NATURAL 
DISASTERS AND REINSURERS’ PROFITABILITY 

Associate Professor Florina Oana VIRLANUTA217 
Associate Professor Daniela Ludmila MANEA218 

 
ABSTRACT 

Global reinsurers are seeking new opportunities and strategies to cope with the current 
difficulties. The operating conditions of the global reinsurance market prove to be intricate: an increase 
in competition, an increase in the volume of the alternative capital, a decrease in rates and profitability 
indicators as well as the beginning of the sector’s consolidation process. This is why, in this paper, we 
intend to perform an analysis of the global reinsurance market, starting from the economic impact of 
natural disasters. In addition, we also intend to identify the factors which influence reinsurers’ 
profitability in the current socio-economic environment. 

 
Keywords: Insurance, Reinsurance, Profitability, Natural Disasters 
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ON THE INEVITABLE ROUTE OF QUALIFIED TALENT CULTIVATION 

Prof.Dr. Wengui ZHOU219 

Jia LIU220 

 

ABSTRACT 

For universities and colleges to win the current competition in higher learning education in 
improving education quality and cultivating qualified talents two educational modes, extensive 
professionalism and parochial pragmatism, must be abandoned. Qualified talents must have a wider 
international vision and a critical thinking mode. They should be perfect to master a complex set of 
approaches to analyze and resolve different issues and problems. They should be endowed a higher 
ability of communicating with the others, especially be skillful in the cross-culture communication. Based 
on those specific characteristics of qualified talents learning languages, including philosophy language, 
language in science and specific academic field, native language, foreign language, mathematical 
language, and computer language, should be the inevitable route of qualified talent cultivation. 

 

Key words: Higher Learning Education; Qualified Talent Cultivation; Professionalism; 
Pragmatism; Language Learning. 
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI’NIN AR-GE FAALİYETLERİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof, Dr. Mustafa MIYNAT221 
Araş. Gör. Dr. Pelin MASTAR ÖZCAN222 

 
ÖZET 

Yarım yüzyıl önceki güçlü şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri ve 
devletleri artık sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri maddi varlıklarıyla güç kazanmaktadırlar. Teknolojik 
gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüzde patent, marka, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet 
haklarının işsizliği azaltma, yeni istihdam yaratma, ülkenin rekabet edilebilirliğini arttırma gibi yarattığı katma 
değerler daha da önem kazanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile ve sayılan sebeplerde dikkate alındığında her bir 
ülke yenilik, araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetlerini faaliyetlere giderek artan oranda destek vermektedirler.  

Bu çalışmada bu kavramdan hareketle, öncelikle sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi verilmekte 
sonrasında ülkemizde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin gelişiminin desteklenmesi için getirilen vergisel teşvik 
unsurlarına 6518 sayılı Kanunla eklenen “sınai mülkiyet haklarına ilişkin istisna” konularının tanıtılması ve 
uygulama usul ve esaslarının açıklanması amaçlanmaktadır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 
öngörülen istisna düzenlemeleri kapsamında gelir ve kurumlar vergisinin yanı sıra katma değer vergisinden de 
istisna sağlanarak Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan buluşlar açısından önemli destek unsurlarıyla gelişim sağlanması öngörülmektedir. 

 
  Anahtar Sözcükler: Ar-ge, Sınai Mülkiyet Hakları, Vergi İstisnası. 
  Jel Kodu: O32, H26  
   

EVALUATIONS OF EXEMPTION REGULATIONS FOR INDUSTRIAL 
PROPERTY RIGHTS IN TERMS OF R&D ACTIVITIES 

 
ABSTRACT 

Half a century earlier strong companies, while taking care of large financial assets, today's companies and 
states are now gaining strength with intangible assets based on industrial and intellectual property. The dizzying 
pace of technological developments that took place today;  patents, trademarks, industrial property rights such as 
industrial design to reduce unemployment, create new jobs, of creation of added value, such as improving the 
country's competitiveness is gaining more importance. Technology innovation is the development of each country 
and taking account of the reasons stated, are increasingly supporting the activities of research and development 
and software activities 

In this paper, the new tax exemptions which are introduced to Turkish Tax Law within the Act no. 6518, 
related to industrial property rights to foster R&D and innovation activities in Turkey are going to be discussed in 
line with the main topics and procedural process of these regulations. The new exemption rules which will be in 
effect as of January 1st, 2015, will cover individual and corporate income tax as well as value added tax. In this 
regard, by means of these exemptions which offer tax incentives a significant improvement in the area of R&D, 
innovation and software activities are expected in Turkey in near future.  

 

Keywords: R&D, Industrial Property Rights, Tax Exemption. 
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OSMANLI’DA VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ 
Yrd. Doç Dr. Muhammed Kemal BOSTAN223 

 
ÖZET 

Toplumsal ilişkilerde yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sosyal sermayenin 
arttırılabilmesi için inşa edilen vakıf müesseseleri geçmişten günümüze, gündelik hayatın vazgeçilmez 
toplumsal kurumlarından birisi olmuştur. İslamiyet öncesinde vakıfların varlığından söz edilebilse de 
vakıflar, İslamiyet’i kabul eden Arap medeniyetinde kurumsal bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin ardından Türk dünyasında da yaygın hale gelmiştir. Vakıf 
müesseselerinin ve sundukları hizmetlerin kapsamı, İslam’ın daha geniş coğrafyalara yayılması ve 
özellikle Türk-İslam sentezi içerisinde vakıf kültürünün genişlemesiyle beraber en parlak dönemlerini 
yaşamıştır. Vakıflar yüz yıllar boyunca özellikle barınma, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere 
sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve diğer yandan taraflara doğrudan ya 
da dolaylı olarak ekonomik etkileri olan faaliyetleri devam ettirmişlerdir. Ayrıca vakıflar devlet 
idaresinden şehirleşmeye kadar pek çok siyasal ve sosyal alanda da nüfuz elde etmiş müesseseler 
olmuştur. 20. yüzyılda sosyal refah devleti anlayışının egemen olmasıyla birlikte daha önce vakıflar 
tarafından yürütülen toplumsal hizmetlerin pek çoğu artık çağdaş devletlerin sunduğu kamu 
hizmetlerine dönüşmüştür. Bu çerçevede bugün bu pratik deneyimler vakıfların devlet denetiminde 
konumlandırılmalarını ve şeffaf yapılar şeklinde tasarımlanmasını sosyal hayatta zorunlu hale 
getirmiştir. Bu çalışmada Osmanlı dönemindeki vakıflar, vakıflar aracılığıyla verilen hizmetlerin içeriği 
ve sosyal hayattaki yansımaları analiz edilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Vakıflar, Osmanlı. 
Jel Kodu: D64, L31. 

 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOUNDATIONS IN OTTOMAN 
 

ABSTRACT 
From past to present, foundations (Vakıfs), which are constituted in order to strengthen 

assistance and solidarity spirit and to increase social capital in social relations, have been one of the 
indispensable social institutions of everyday life. Although it is possible to assert the existence of 
foundations in Pre-Islamic era, they essentially rise as an institutional entity in the Arabic civilisation that 
embraced Islam. They become common also in Turkish world after Turks embraced Islam. The 
foundations and services they provide experienced the golden age after Islam spread to wide 
geographies and foundation culture developed within Turkish-Islamic synthesis. Throughout the 
centuries, they have maintained facilities that empower social solidarity such as sheltering, education 
and health services, that meet the social needs and that affect the economy directly or indirectly. 
Moreover, they have penetrated into political and social ground from state administration to 
urbanisation. Most of social services that are conducted by the foundations previously have turned into 
public service after social welfare state understanding dominated in 20th century. Today, all these 
practical experiences in this sense make necessary that foundations are positioned under state control 
and designed as transparent structure in social life. In this study, foundations in the Ottoman era and 
their services with content and reflections in social life are analysed. 

 
Keywords: Foundations, Ottoman. 
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KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE MALİYE POLİTİKALARINA YANSIMASI: 
TÜRKİYE DENEYİMİ 

Doç. Dr. Gül KAYALIDERE224 

 

ÖZET 

Son dönemde dünya ekonomisini etkileyen en önemli ekonomik olay Küresel Finans Krizi olarak ifade 
edilebilir. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlayan kriz kısa zamanda tüm ülkeleri etkiler bir 
hal almıştır. ABD Krizi olarak da ifade edilen Küresel Finans Krizi’ne neden olan temel unsurlar; düşük faiz 
politikasının uygulanması sonucunda düşük faizli konut kredilerinin (Mortgage) yapısının bozulması ve buna 
bağlı olarak faiz yapısının uyumsuzlaşması, bazı finansal kuruluşların kredibilitesi zayıf olan kişilere de söz 
konusu krediyi vermesi ve finansal kesimin giderek kırılganlığının artması olarak özetlenebilir. Çalışmada 
öncelikle Küresel Finans Krizi’nin ortaya çıkışının nedenleri ve gelişimi ele alınmıştır. Sonrasında söz konusu 
krizden korunmak veya etkilerini azaltmak için alınan önlemler açıklanmıştır. Bu konuda OECD ülkeleri ve 
IMF’nin politika önlemlerine değinilmiştir.  Çalışmanın konusunu Türkiye’de Küresel Finans Krizi’nden korunmak 
için uygulamaya konulan mücadele yöntemlerinin maliye politikası açısından ele alınması oluşturmaktadır. 
Küresel Finans Krizi ile birlikte Türkiye’de pek çok önlem paketinin yürürlüğe konduğu görülmektedir. Mali 
Canlandırma Paketi adı altında uygulamalar ile toplam talep arttırılmaya çalışılmıştır. Böylece, ekonominin güçlü 
bir yapıya kavuşması amaçlanmıştır. Mali Canlandırma Paketleri ile kamu harcamalarının özel sektör 
harcamalarının üzerinde uyarıcı etki yapması hedeflenmiştir. Uygulanan vergi indirimleri ve harcama artışları 
Küresel Finans Krizi’nden az zararla çıkmanın anahtarı olarak görülmüştür.  Sonuç olarak, Küresel Finans Krizi’yle 
birlikte tekrar önem kazanan maliye politikaları Türkiye uygulamaları boyutunda ele alınmıştır. Söz konusu 
dönemde harcama ve gelir politikalarındaki gelişim değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Finans Krizi, Vergi Politikaları, Harcama Politikaları.  

Jel Kodları: H20, E6, F6.  

REFLECTION OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON FISCAL POLICY: 
TURKISH EXPERIENCE 

ABSTRACT 

The most important event is a Global Financial Crisis affecting the world economy in recent years. In 2008, 
the United States (US) in the beginning crisis has affected all countries in a short time. Main factors causing the 
Global Financial Crisis in the United States, expressed as the crisis; The deterioration of the structure as a result of 
the implementation of the low interest rate policy Mortgage and deterioration in the structure of interest, credibility 
to give mortgages to poor people in some of the financial institutions, gradually increase the financial sector's 
fragility. In this study firstly, causes and development of the emergence of the Global Financial Crisis were 
discussed. After, measures taken to reduce the effects of the crisis are described or protected. This matter has been 
referred to the OECD and the IMF's policy measures. The subject of the research of the control methods 
implemented to protect the Global Financial Crisis in Turkey are to be addressed in terms of fiscal policy. Global 
Financial Crisis with many stimulus package came into force in Turkey. With applications in the Financial Stimulus 
Package name has been tried to increase aggregate demand. Thus, it is intended to attain the economy of a strong 
structure. With those applications, It aimed to stimulating effect on private sector spending of public spending. The 
tax cuts and spending increases were seen as the key to go to the Global Financial Crisis least harmful. As a result, 
together with the Global Financial Crisis again gained importance fiscal policies are discussed in Turkey 
application size. During this period of development expenditure and revenue policies are evaluated. 

Key Words: Global Financial Crisis, Tax Policies, Expenditure Policies.  

Jel Codes: H20, E6, F6.  
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II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KAMU İŞLETMECİLİĞİ TARTIŞMALARI  
Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR225 

 
ÖZET 

 
Türk ulusunun sanayileşme süreci 19. yüzyıl ortalarında başlamış, bu sürecin kamu kaynakları 

ya da özel sektör kaynakları ile gerçekleştirilmesi tartışması 21 yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir. 19. 
yüzyılda devlet kaynakları ile gerçekleştirilemeye çalışılan sanayileşme süreci, savaşlar, kapitülasyonlar, 
öz kaynak yetersizliği, teknoloji yetersizliği ve teknik işgücü gibi yetersizlikler nedeniyle devam 
ettirilememiştir. 1908 Yılında iktidara gelen İttihat ve Terakki Fırkası ile sanayileşme süreci tekrar 
başlatılmış, ilk yıllarında özel sektör desteklenerek bu süreç devam ettirilmeye çalışılsa da istenen başarı 
sağlanamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile yeniden canlanan sanayileşme süreci devlet 
destekli özel sektör aracılığı ile gerçekleştirilemeye çalışılmış arzu edilen sonuçların gerçekleşememesi 
nedeniyle 1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrasında ise devlet kendi kurduğu işletmeler ile sanayileşme 
sürecini geçekleştirmeye çalışmış ve bu dönem sanayileşme süreci “devletçilik” modeli olarak 
nitelendirilmiştir.  

Ancak, II. Dünya Savaşı sonrasında sanayileşme sürecinin özel sektör ya da kamu tarafından 
gerçekleştirilmesi tartışmaları başlamıştır. Bu tebliğde kamu işletmeciliğinin gelişimi incelenerek, savaş 
sonrası günlük gazetelerde kamu işletmeciliği tartışmaları analiz edilmiş edilmiştir. 

Jel Kodu: L32  
 

THE DISCUSSIONS ON THE PUBLIC ENTERPRISES AFTER THE 
SECOND WORLD WAR 

ABSTRACT 

The industrialisation process of Turkish nation is known to have started in the mid 19th century, 
but the discussions about whether this process will be realised by the public or the private funding  went 
on until the beginning of 21st century. The industrialisation process supported by public funding in the 
19th century was interrupted by wars, capitulations, insufficient equity , technology and labour force. 
This process was restarted by the Party of Union and Progress that came to the rule in 1908. Although 
the party  tried to maintain an industrialisation process  funded by  the private sector in the first years, it 
didn’t work as expected. The industrialisation process refreshed by the establishment of Turkish 
Republic was planned again to maintain by the private sector supported by the public. Since the results 
were not as expected , the government decided  to realise the industrialisation process by the 
corporations launched by the public itself especially  after the crisis in 1929. 

The industrialisation process run by the public during 1930s  was  called ‘statism’ ,and many 
public corporations were launched  during  these years. After the second world war, the discussions 
about the discussion about whether this process will be realised by the public or the private funding  
were started again. This study aims at giving an account of  public enterprises development and analyses 
the discussion on this issue after the war on the daily newspapers . 

Jel Code: L32  
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FİNANSAL GELİŞME VE VERGİ GELİRLERİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ226 
Doç.Dr. Yılmaz BAYAR227 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ228 

ÖZET 
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin de içinde yer aldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD-Organization 

of Economic Co-operation and Development) ülkelerinde finansal sektörün gelişmişliğinin, toplam vergi geliri, bireylerin 
ve şirketlerin gelir, kar ve sermaye kazançlarından alınan vergiler üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Günümüzde artan özelleşme ile birlikte devletlerin ekonomi içerisindeki paylarının düşmesi sonucu vergi 
gelirleri, kamunun temel işlevlerini yerine getirmede en önemli gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Bununla birlikte 
benzer vergi politikaları uygulayan ülkeler tarafından toplanan vergi miktarlarında önemli farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada OECD ülkelerinden oluşan örneklemde bankacılık sektörü ve sermaye piyasasının 
gelişmişliğinin vergi geliri üzerindeki etkisi incelenecektir. Vergi kaçırma, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin karşı 
karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktır. Bu bağlamda finansal sektörün gelişmişliğinin vergi 
toplanması üzerindeki olası etkilerini tespit etmek önem arz etmektedir. Ayrıca literatürde bu alanda yapılmış çok az 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin ülkelerin kamusal hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel kaynak 
haline gelmesi ve literatürde bu alandaki boşluk bizi konuda araştırma yapmaya yönlendirmiştir. 

Çalışmada Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD’den elde edilen yıllık veriler kullanılarak 1995-
2012 döneminde OECD ülkelerinde bankacılık sektörü, hisse senedi piyasası ve finansal serbestleşmenin, toplam vergi 
geliri, bireysel gelir, kar ve sermaye kazançları ile şirketlerin gelir kar ve sermaye kazançlarından alınan vergiler 
üzerindeki etkileri panel veri analizi kullanılarak incelenecektir. Panel veri analizi kapsamında öncelikle panel birim kök 
testleri ile zaman serilerinin durağanlığı test edilecek, daha sonra Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 
kullanılarak finansal gelişmişlik göstergeleri ile vergi gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilecektir. 

Çalışma sonucunda bankacılık sektörü ve hisse senedi piyasasının gelişmişlik düzeyi ile finansal 
serbestleşmenin vergi geliri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu etkenlerin vergi 
toplanması üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ile ülkelerin vergi kaçırmaya karşı alabileceği önlemlere katkı 
sağlanacaktır. Böylece ülkelerin altyapı, eğitim, teknolojik gelişmeye yönelik kamu yatırımlarına daha fazla kaynak 
sağlamak yoluyla uzun dönemde ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, hisse senedi piyasaları, vergi gelirleri, OECD ülkeler, panel veri analizi 

FINANCIAL DEVELOPMENT AND TAX REVENUES: EVIDENCE FROM OECD 
COUNTRIES 

ABSTRACT 

The objective of the study is to determine the impact of financial sector development on the total tax revenue, 
taxes on income, profits and capital gains of individuals and corporates in OECD (Organization of Economic Co-
operation and Development) countries including Turkey. 
 Tax revenues have become the most important source of income for the governments to implement their public 
functions as a result of the decreasing share of the governments in the economy together with the increasing privatization 
at the present time. However, it was seen that there have been significant differences in the tax revenues levied by the 
countries which carry out similar tax policies. This study examines the impact of banking sector development and capital 
market development on the tax revenue in a sample of OECD countries. Tax evasion has become one of the crucial 
problems in a lot of countries notably Turkey. In this regard, it exhibits importance to determine the possible impacts of 
financial sector development on the tax collection. Moreover, there have been very few studies on this topic in the 
literature. The tax revenues becoming the main source in the implementing the public services and the gap in this area in 
the literature motivated us to conduct research in this area. 
 In this study, we will examine the impact of banking sector, stock market and financial liberalization on the total 
tax revenue, taxes on income, profits and capital gains of individuals and corporates in OECD countries during the 
period 1995-2012 with the data obtained from World Bank, International Monetary Fund and OECD by using panel data 
analysis. In this context, we will firstly test the stationarity of the time series by panel unit root test and then analyze 
causality between financial development indicators and tax revenues by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. 
 We aim at determining the impact of both banking sector and stock market development level and financial 
liberalization on the tax revenue as a consequence of this study. The determination of the factors in question on the tax 
collection will contribute to the measures against the tax evasion which the countries can take. Consequently we evaluate 
that the countries will contribute to the economic growth in the long run by providing more resources for the public 
investments on the infrastructure, education and technological progress. 

Keywords: Banking sector, stock markets, tax revenue, OECD countries, panel data analysis 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN POLİTİKA FAİZİ KARARLARININ MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN VEKTÖR OTOREGRESYON ANALİZİ 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER229 
Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN230 

ÖZET 
Çalışmamızda, TCMB tarafından uygulanan para politikasının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla politika faiz 

oranlarındaki değişimin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi incelenmiştir. TCMB’nin fiyat istikrarı ve finansal 
istikrar hedeflerini içeren faiz koridoru stratejisinin uygulanmaya başlanmasını izleyen dönemde, finansal yatırımcıların 
kararları üzerinde etkileri yoluyla faiz kararlarının değişikliklerin makroekonomik sonuçlarına ilişkin ampirik araştırmaların 
yeterince olmaması, bu çalışmanın arkasındaki temel gerekçe ve motivasyonlardan biridir. Belirtilen amaca yönelik olarak; 
TCMB politika faizlerindeki değişimin, varlık fiyatları, cari denge, sanayi üretimi ve enflasyon gibi seçilmiş makroekonomik 
değişkenler üzerindeki etkileri Vektör Otoregresif Model kullanılarak incelenmiştir. Analiz dönemi başlangıcı olarak faiz 
koridoru stratejisinin uygulanmaya başlandığı tarih olan 2010 yılı Kasım ayı belirlenmiştir. Aylık veriler kullanılmıştır. Elde 
edilen son verilere göre de Eylül 2016 analizin bitiş dönemini belirtmektedir. Tüm veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 
(EVDS)’nden temin edilmiştir. Çalışmada, değişkenlere ait verilerin durağanlıkları ADF Birim Kök Testi uygulanarak 
incelenmiştir. Durağan hale getirilen değişkenlerle VAR Model oluşturulmuştur. Sistemde yer alan değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisini incelemek amacıyla Blok Dışsallık Wald Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, TÜFE’den cari işlemler 
dengesine ve sanayi üretim endeksine; cari işlemler dengesinden de sanayi üretim endeksi ve politika faizine doğru bir 
nedenselliğin olduğu yönündedir. İncelenen değişkenler üzerinde en etkili değişken, uygulanan Varyans Ayrıştırma Analizi 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, politika faizi değişkeninin kısa ve uzun dönemde büyük 
ölçüde kendi şoklarınca belirlenmiş olduğu, uzun dönemde kendinden sonra sırasıyla BİST endeksi, cari işlemler dengesi, 
sanayi üretim endeksi ve TÜFE şoklarından etkilendiği anlaşılmaktadır. Bir değişkende meydana gelebilecek rastgele bir şokun 
sistemdeki öteki değişkenler üzerindeki etkisini çözümlemekte ve bu bakımdan ekonomi politikalarına yön vermede önemli bir 
işlev gören Etki-Tepki Analizi sonuçlarına göre ise, politika faizine ilişkin yapılan bir düzenlemenin uzun dönemde etkisinin 
azaldığı görülmektedir. Politika faizi yükseldiğinde BİST ve sanayi üretim endeksinin azalırken, cari işlemler dengesinin kısa 
dönemde azalış gösterse de uzun dönemde artıp sabit bir eğilim sergilediği anlaşılmaktadır. TÜFE ise politika faizine ilişkin 
düzenlemeler karşısında dalgalı bir seyir izlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika Faiz Oranı, Makroekonomik Değişkenler, Vektör 
Otoregresif Model.  

JEL Kod: C32, E43, E58. 
A VECTOR AUTOREGRESSION ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POLICY INTEREST DECISIONS ON 

MACROECONOMIC VARIABLES IN TURKEY 

ABSTRACT 
This study investigates the effects of changes in policy interest rates on macroeconomic variables in order to measure 

the effectiveness of monetary policy implemented by the Central Bank of the Republic of Turkey. One of the basic rationales and 
motivators behind this study is the lack of empirical research on the macroeconomic consequences of changes in interest 
decisions through the effects on the decisions of financial investors, particularly in the period following the introduction of an 
interest corridor strategy in Turkish economy which incorporates both Central Bank's price stability policy and financial stability 
goals. For this purpose, the effects of the changes in Central Bank’s policy interest rates on selected macroeconomic variables 
such as asset prices, current account balance, industrial production and inflation were analyzed using Vector Autoregressive 
Models. The breakpoint for the inclusion criteria into the analysis is November 2010 when the interest corridor strategy became 
effective. Monthly data is used, and the most recent data belongs to the August 2016 period. All data was obtained from CBRT 
Electronic Data Delivery System (EDDS). In the study, data stability was tested using ADF Unit Root Test. A VAR model was 
created with variables that were stabilized. In order to examine the causal relationships between variables in the system, Block 
Exogeneity Wald Tests were conducted. The findings of the analysis suggest a causality relationship from CPI to current account 
balance and industrial production index, and from current account balance to industrial production index and policy interest 
rates. The most robust variable in terms of explanatory power was investigated using Variance Decomposition Analysis. 
Findings indicate that the “policy interest rate” variable is largely determined by its own internal shocks in the short and long 
run, and it is affected, after itself, respectively by ISE index, the current account balance, the industrial production index and the 
CPI in the long run. According to the results of the Impact-Response Analysis which is used to analyze the impact of a random 
shock likely to occur within a variable on other variables in the system and which thereby plays a key role in steering economic 
policies, the impact of a regulation on the policy interest rate decreases in the long run. The analysis also reveals that the ISE 
index and the industrial production index decrease when the policy interest rates increase, and the current account balance 
indicates a steady trend in the long run even if it decreases in the short run. CPI shows fluctuations in the face of regulations 
within the policy interest rate. 

Key words: Central Bank of the Republic of Turkey, Policy Interest Rate, Macroeconomic Variables, Vector 
Autoregressive Model.  

Jel codes: C32, E43, E58. 
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GÖÇÜN VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB 
EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ 

Yrd.Doç.Dr.Coşkun ÇILBANT231 

Arş.Grv. Can KARABIYIK232 

 

ÖZET 

Göçün, göçmen işçilerin yerli işgücüne ikame olmaktansa tamamlayıcı olarak işgücü piyasasını 
çeşitlendirebilme, kendi coğrafyasında elde ettiği yetenek ve becerileri yerli işgücüne aktarabilme ayrıca 
işyeri çeşitliliği ile üretkenliği, bilgi transferini ve inovasyonu arttırabilme gibi olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Göç ile artan işgücü arzının verimlilik üzerindeki etkisi, sanayi devriminin başlamış 
olduğu İngiltere ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Amerika Birleşmiş Milletleri’nin 
iktisadi başarılarının arkasında yatan önemli sebeplerden birisidir. Ancak buna rağmen göç akademik ve 
ampirik araştırmalarda çok fazla ilgi görmemiştir. Bu araştırma göçün özellikle Türkiye ve Avrupa 
gündeminde önemli yer aldığı son günlerde, “Göç, Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin büyüme ve 
devamında kalkınma stratejisi için faydalı bir araç mıdır?” sorusunu cevaplamayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçla Türkiye ve Avrupa Birliği için göç ve toplam faktör verimliliği arasındaki ilişki 2000 ve 2013 
yılları arasın için Panel Veri Analizi metodu ile analiz edilecek ve yorumlanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, Göç, Panel Veri Analizi, Verimlilik. 

 

ABSTRACT 

Migration has some positive effects such as; diversifying labor market by complementing native 
workforce rather than substituting them, transferring acquired skills and abilities from migrant labor to 
native labor and increasing productivity, knowledge transfer and innovation through workplace 
diversity. Effect of increasing labor supply through migration has crucial role on success of biggest 
countries such as UK where industrial revolution firstly took place and US one of the biggest economies 
in the world. Despite this migration hasn’t attracted attention in academic and empirical researches. This 
study aims to answer a question that “Is migration a useful instrument for growth and development 
strategies of Turkey and European Union?” especially nowadays which migration is remaining on the 
agenda of both Turkey and European Union. For this purpose, relationship between migration and total 
factor productivity is going to be analyzed for Turkey and European Union between 2000 and 2013 by 
using Panel Data Analysis.  

Keywords: Labor Market, Migration, Panel Data Analysis, Productivity. 
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HESAPLANMIŞ MADDİ OLMAYAN DEĞER YÖNTEMİ İLE ENTELEKTÜEL 
SERMAYENİN HESAPLANMASI VE BORSA İSTANBUL’DA BİR 

UYGULAMA 
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Deniz KUĞU233 

        
ÖZET 

 
Sanayinin gelişim süreci fiziksel varlıklardan bilgiye dayalı varlıklara yönelmeyi zorunlu 

kılmaktadır. Bu bakımdan işletmelerin maddi duran varlıklarının yanı sıra, sahip oldukları maddi 
olmayan duran varlıkları da artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu durum işletmeler için maddi olmayan 
duran varlıklarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve rakipleri ile kıyaslanması zorunluluğunu 
oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, Entelektüel sermaye işletmelerin varlığı için gereklidir.  

Entelektüel sermaye günümüzde sadece bilişim sektörü firmaları için değil, üretim ve ticaret 
firmaları için de önemlidir. Entelektüel sermayenin önemine varan firmaların rekabette öne geçmesi,  
karlılığı artırıcı ve maliyetleri azaltıcı bir etki de yaratacaktır. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da faaliyet gösteren ve sanayi sektöründe yer alan 
firmaların Entelektüel Sermayeleri Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemine göre hesaplanarak 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer yöntemi, Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar 
JEL Kodu: G3, G1, M2, M4 

 
 

ABSTRACT 
 

Industry development process based on the information of the physical assets must be incline 
toward. In this regard, enterprises as well as tangible assets, intangible assets they have is a growing 
importance. In this case, the measurement of intangible assets for businesses, evaluating and comparing 
with competitors constitutes necessity. In other words, it is necessary for the existence of intellectual 
capital business. 

 Intellectual capital, not only for today's IT industry companies, is also important for production 
and trading companies. To go ahead of the competition up to the importance of the firm's intellectual 
capital, it will create an effect of reducing costs and increasing profitability. 

In this study, the Istanbul Stock Exchange (BIST) Intellectual Capital of the companies operating 
in the industry and has been interpreted Calculated Intangible Value calculated according to the method. 

 
Key Words: Intellectual Capital, The Return On Assets Method, Intangible Value 
JEL Code: G3, G1, M2, M4 
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ÖZET 

Küreselleşme süreci ve yükseköğretimde yaşanan büyük değişim ve dönüşümün etkisiyle 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yabancı uyruklu öğrenci sayısında son dönemde büyük bir artış 
yaşanmıştır. Türkiye’nin dünyadaki konumuna yönelik pozitif gelişmeler, ülkede yaşanan ekonomik, 
sosyal, kültürel gelişmeler, yükseköğretim kurumlarının kendilerini fiziki olarak yenilemeleri ve kaliteli 
öğretim elemanı kadrosu gibi faktörler son dönemdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışa etken 
önemli unsurlar olmuştur. Bu gelişmeler ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ndeki yabancı 
uyruklu öğrenci sayısı Türki Cumhuriyetler ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte 
500’ü aşmıştır. Çalışmada kendi ülkelerinden farklı bir ülkeye gelerek öğrenim gören, farklı problemler 
yaşayabilen yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları irdelenmiş, MCBÜ’de öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin Manisa ve üniversiteye sosyal, ekonomik, kültürel uyumları ve sorunları ele 
alınmıştır. Araştırmada “görüşme” yöntemi tercih edilmiş ve yabancı uyruklu öğrencilere 
“yapılandırılmış görüşme formu” ile 15 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Çalışmanın sonucunda MCBÜ’de 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bazı ekonomik, sosyal, akademik ve kültürel sorunları 
olduğu belirlenmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Ekonomik-Sosyal-Kültürel Uyum, Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi. 

Jel Kodu: A12 
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AVRUPA BİRLİĞİNDE DÖNEMLER İTİBARİYLE MALİ PERSPEKTİF/ ÇOK 
YILLI MALİ ÇERÇEVE(LER) 

Doç.Dr. Hakan AY237 

ÖZET 

Mali perspektif, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını 
önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda 
ve etkin şekilde dağılımını sağlayan bir araçtır. Mali perspektifin amacı; bütçe disiplinini arttırmak, 
harcamalardaki toplam artışı kontrol altında tutmak ve prosedürlerin düzgün işlemesini sağlamaktır. 
Günümüze kadar 1988 yılında başlayıp 2020 yılına kadar devam edecek olan, ilki beş diğerlerinin her 
biri yedi yılı kapsayan beş mali perspektif hazırlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Mali perspektif, AB bütçesi 

 

MULTI ANNUAL FİNANCIAL FRAMEWORKS/ PERSPECTIVES IN EU BY 
PERIODS 

 

ABSTRACT 

Financial perspective is a means that determines the top limits of annual allowances as to the 
items of expenditures within the EU budget in advance. Thus it provides budget discipline by enabling 
effective allocation of resources in terms of EU policy priorities. The aim of financial perspective is to 
enhance the budget discipline, to keep the total increase in expenditures under control and to provide 
the proper functioning of the procedures. There have been five financial perspectives that were prepared 
since 1988. The first one was valid for five years but the others were for seven years. The current financial 
perspective will remain in effect until 2020. 

Keyword: Financial perspective, EU budget  
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CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE FIRMS IN TURKEY 
Assoc. Prof. Rabia AKTAŞ 

Assoc. Prof. U. A. Koray KAYALIDERE 
Assoc. Prof. Mahmut KARĞIN 

ABSTRACT 

Innovative firms are efficient in using resources, able to optimize cost-quality level, offering better 
products, and be more competitive. Having more innovative firms in the economy, in turn, creates more 
competitive, developed, and sustainable economy. Countries must have an economic climate that 
promotes innovative firms and determining the characteristics of innovative firms can provide better 
policies for innovation. The aim of this study is to determine the characteristics of innovative firms in 
Turkey. 

This study is based on the Business Environment and Enterprise Performance Survey conducted 
in Turkey for the time period of January 2013 – June 2014. In the Enterprise Survey of Turkey, business 
owners and top managers in 1,344 firms were interviewed. There have been a broad range of questions 
asked to the interviewers and questions related to the innovation are among them. We have selected 
specifically five questions to describe innovative firms. Firms are considered to be innovative if they 
engaged in product innovation, process innovation, organizational innovation, marketing innovation, 
and/or R&D investment in the past three years. In addition to that, we described two variables as 
innovative – non-innovative firms and innovation index. Innovation indicators are described as they 
were described in the survey. Firm size, region of Turkey, sector, ownership status, firm age, and 
exporting status are taken as the characteristics of firms in our study. 

Firstly, we used standard statistical test suitable for non-parametric survey analysis, namely 
cross-tabulations with chi-square statistics, to reveal the relationships between different firm 
characteristics and innovation indicators. According to our analysis results; (i) Large and medium-sized 
firms are more innovative than small firms. (ii) Most of innovative firms operate in Central Anatolia, 
Aegean, Marmara, and South and Southeastern Anatolia regions. (iii) Domestic firms are basically more 
innovative than foreign-owned firms. (iv) Even if it is not statistically significant, younger firms are more 
innovative than new firms and older firms. (v) Most of innovative firms are among exporting firms. (vi) 
Most of innovative firms operate in manufacturing and other manufacturing sectors.   

Secondly, using logistic regression analysis, the probabilities of firms to innovate are 
demonstrated for each firm characteristic compared to each other. Dependent variables of the models are 
binary variables and we employ logistic regression analysis. According to logistic regression results; (i) 
East and Southeastern region has the highest probability to innovate. Central Anatolia, Aegean, and 
Mediterranean regions follow East and Southeastern Anatolia. (ii) The probability of large firms and 
medium-sized firms to innovate are higher than that of small firms. (iii) The innovation probability of 
foreign-owned firms is higher than all other firms. (iv) The probability of full exporters to innovate is 
also higher. (v) The innovation probability of firms between 16-25 years old is lower than the innovation 
probability of firms between 0-6 years old.  (vi) While according to Model 1, the probabilities of 
innovation for firms in different sectors do not differentiate. In Model 2, the probabilities of innovation 
for firms in different sectors differentiate. 

Keywords: Innovation, firm characteristics, innovative – non-innovative firms.  
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