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THE ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF THE SIN TAXES IN THE 

TURKISH TAX SYSTEM 

Zülküf AYRANGÖL, Erzincan University 

Ercan YELMAN, Düzce University 

 

By perspective of social state, taxation is being collected from different fields in different names in order to ensure 

that services are not interrupted, efficiently and efficiently used and that citizens' demands are fulfilled. However, 

there are some taxes that both aim to reduce the consumption of commodities that are harmful to the population 

and to generate more income. These taxes, which are described as sin tax, continue to exist widely in developed 

and developing countries. 

The aim of the study is to address the conceptual framework of the sin tax and analyze the economic and social 

effects of these taxes. In the study; after view the historical evolution of the sin taxes, address the conceptual 

framework and some practices in Turkey and in the world, and the positive and negative effects of the sin tax are 

presented. 

Keywords: Tax, Tax Types, Sin Tax 

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN GÜNAH VERGİLERİNİN EKONOMİK VE 

SOSYAL ETKİLERİ 

Sosyal devlet anlayışı içerisinde hizmetlerin aksamaması, etkin ve verimli kullanılabilmesi ve vatandaşların 

taleplerinin yerine getirilmesi için farklı adlarla farklı alanlardan vergiler toplanmaktadır. Ancak bazı vergiler 

vardır ki hem topluma zararlı olan malların tüketilmesini azaltmak hem de daha fazla gelir elde etme amacını 

taşımaktadır. Günah vergisi olarak nitelendirilen bu vergiler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın 

bir şekilde varlığını devam etmektedir. 

Çalışmanın amacı günah vergilerinin kavramsal çerçevesini belirterek bu vergilerin ekonomik ve sosyal etkilerini 

analiz etmektir. Çalışma da günah vergilerinin; kavramsal çerçevesi ele alındıktan sonra tarihsel gelişimi, 

Türkiye'de ve dünyadaki bazı uygulamalar ve günah vergilerinin olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Çeşitleri, Günah Vergisi 
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EXPLORING THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR COMMERCIAL PURPOSES: 

AN IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

İbrahim AKMAN, Atılım University 

In this study, adoption of Social Media for Commercial purposes (SC) was analyzed using the conceptual research 

model Technology Acceptance Model (TAM). Apart from conventional ones, the model was extended to contain 

two external variables such as awareness and enjoyment. The test results indicated that TAM has significant 

predictive power regarding adoption of SC. Additionally, awareness and enjoyment also have significant influence 

in the research model. 

Keywords: Social networking, social commerce, Technology acceptance model, external variables, regression 

 

TİCARİ AMAÇLA SOSYAL MEDYA KULLANIMI ANALİZİ: TEKNOLOJİ KABUL 

MODELİ YAKLAŞIMI 

Bu çalışmada ticari amaçla sosyal medya kullanımının teknoloji kabul modeli ile analizi gerçekleştirilmektedir. 

Kullanılan standart kavramsal teknoloji kabul modeli farkındalık ve eğlence başlıklı iki harici faktör içermektedir. 

Analizde doğrusal tek ve çok değişkenli regresyon metodu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Teknoloji Kabul 

Modelinin harici değişkenler de dahil olmak üzere ticari amaçla sosyal medya kullanımını açıkladığını 

göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Sosyal medya,ticari sosyal medya, teknoloji kabul modeli, harici değişkenler, regresyon. 
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CYBER SPACE AS A NEW AREA OF DETERRENCE ON THE AXIS OF 

NUCLEAR DETERRENCE DISCUSSIONS 

Uğur ERMİŞ, Uludağ University 

Formation of networks such as internet and mobile communication systems via globalization process impacted on 

international relations like in every scientific discipline in last twenty years. Cyber-Space, which is in scope of our 

work, has been approved as fifth security field with territory, marine-space and aero-space with regards to states is 

undoubtedly the result of aforementioned changes in communication technology. In other words, Cyber-space is a 

security field in which territorial borders lost their importance, multinational companies and individuals are 

approved as actors and also hard to be controlled, have taken efect in international relations from the beginning of 

2000s.  

In our work, it will be endeavoured to understand whether deterrence with nuclear weapons is possible in cyber-

space or not within the frame of comparative analysis of nuclear deterrence and cyber deterrence. 

Keywords: Cyber-Space, Nuclear Deterrence, Cyber Deterrence, Critical Infrastructure, Security. 

 

NÜKLEER CAYDIRICILIK TARTIŞMALARI EKSENİNDE YENİ BİR 

CAYDIRICILIK ALANI OLARAK SİBER UZAY 

Son yirmi yıl içinde internet ve mobil iletişim gibi ağ tabanlarının oluşumu, küreselleşme sürecinin etkisiyle her 

disiplini olduğu gibi uluslararası ilişkileri de etkilemiştir. Siber uzayın devletler açısından kara, deniz, hava ve 

uzaydan sonra beşinci boyut olarak güvenlik alanı kabul edilmeye başlaması da hiç şüphesiz iletişim 

teknolojisindeki söz konusu değişimlerin bir sonucudur. Diğer bir deyişle teritoryal sınırların önemini kaybettiği, 

devletin yanı sıra çok uluslu şirketlerin ve bireylerin aktör olarak yer alabildiği, kontrol edilmesi zor bir güvenlik 

alanı olan siber uzay, 2000'li yılların başından itibaren uluslararası ilişkilerde etkisini göstermeye başlamıştır.  

Çalışmamızda ise nükleer caydırıcılık olgusunun siber caydırıcılık kavramı ile karşılaştırmalı analizi çerçevesinde, 

nükleer silahlarla sağlanan caydırıcılığın siber uzayda sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna cevap verilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Siber Uzay, Nükleer Caydırıcılık, Siber Caydırıcılık, Kritik Altyapı, Güvenlik. 
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ECONOMIC ASPECTS OF DIALYSIS'S INVISIBLE FACE 

Yavuz DEMİRDÖĞEN, Yıldırım Beyazıt University 

There are more than 60.000 chronic kidney patients in Turkey. More than %5 of health expenditures went directly 

to the renal therapy in 2014. Number of patients and the share in health expenditures is also increasing. Nearly 

%96 of kidney patients are taking more than 3 dialysis sessions every week. The government pays 172,8 TL for 

each session. In the cost analysis, the unit costs of the dialysis centers are above the price paid. 

In this article, the invisible face of the economy arising from dialysis was considered. The ways in which dialysis 

centers' reduce costs, ways to increase patient's earnings, and the status of patients refusing to be transplanted due 

to government assistance and support have been examined. Applications made for more profit are affecting human 

life. Patients are neglected for a small gain. 

Keywords: Dialysis costs, Cost analysis, Human health 

 

DİYALİZİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜN EKONOMİK YÖNÜ 

Türkiye'de 60.000'den fazla böbrek hastası bulunmaktadır. 2014 yılı itibariyle sağlık harcamalarının %5 i doğrudan 

böbrek hastalığına gitmektedir. Hasta sayısı her yıl artmakta, sağlık harcamalarındaki payı da giderek 

büyümektedir. Böbrek hastalarının %96'sı haftada 3 defa diyaliz seansına girmektedir. Her seans başına devlet 

172,8 TL ödemektedir. Yapılan maliyet analizinde diyaliz merkezlerinin birim maliyetleri ödenen fiyatın 

üzerindedir.  

Bu çalışmada diyaliz sebebiyle oluşan ekonominin görünmeyen yüzü ele alınmıştır. Diyaliz merkezlerinin maliyeti 

azaltma, hastalarının kazançlarını artırma yolları ve devletin yaptığı yardım ve destekler sebebiyle nakil olmayı 

reddeden hastaların durumları incelenmiştir. Kar etme amacıyla yapılan uygulamalar insan hayatını etkilemektedir. 

Az bir kazanç için hastalar ihmal edilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Diyaliz maliyetleri, Maliyet analizi, İnsan sağlığı 
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AN ECO-POLITIC ANALYSIS OF THE SHIFT TOWARDS AN EXECUTIVE 

PRESIDENTIAL SYSTEM 

Bilal BAĞIŞ, Bingöl University 

Political stability and a strong inclusive will to develop are key to short term stabilization, sustainable long term 

economic growth and development. As two key ingredients in long term credit ratings, short term CDS data and 

many other macro parameters, it should be a primary concern for politicians and economists alike. The presidential 

system could be the best detour to political stability for vulnerable developing economies such as Turkey that has 

long suffered from political coalitions. This study aims to analyze effects of the presidential system on the Turkish 

economy, functions of its markets and living standards of a common citizen as well as its democracy. The main 

argument of this study is that, strong political stability brings forth trust to the country's economy from within and 

outside; and increases productivity by promoting meritocracy. Meanwhile, the presidential system, by promoting 

power segregation, leads to a proper democracy as well. After all, the western type full liberalism argues that 

economic growth, welfare and democratic freedom all go hand in hand. Turkey has long suffered from the coalition 

governments. Political instability, the institutional corruption and economic depression that followed has turned 

this country and the region into a battle-field of the superpowers. In that sense, the presidential system, by bringing 

forth institutionalization and stability into politics, has the potential to make sure the new Turkey rises over stronger 

fundamentals. 

Keywords: Political System, Economics, Stability, Presidential System, Party Presidency, Executive Presidential 

System 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞİN EKO-POLİTİK BİR 

ANALİZİ 

Siyasi istikrar ve ülkeyi yöneten tüm kadrolarca benimsenmiş bir kalkınma iradesi; kısa vadeli ekonomik 

dengelenme, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Ülkelerin uzun vadeli kredi 

notlarından, kısa vadeli CDS verilerine birçok makro parametreyi doğrudan etkileyen bu iki veri; siyasetçiler kadar, 

ekonomistler için de öncelikli kaygılardan biri olmalıdır. Başkanlık Sistemi de, Türkiye gibi, geçmişte 

koalisyonlardan çok çekmiş hareketli demokrasilerde, siyasi istikrarı ve yeniden büyüme vizyonunu yakalamanın 

en kestirme yolu olabilir. Bu çalışma, başkanlık sisteminin bir ülkenin ekonomisi, piyasanın isleyişi ve ortalama 

bir vatandaşın yaşam standartları ile ülke demokrasisi için ne anlama geleceğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ana argümanı; güçlü bir siyasi istikrarın, içeride ve dışarıda ülke ekonomisine güven kazandıracağı, 

liyakati önceleyen yönetim anlayışı ile üretimi ve verimliliği artıracağıdır. Bunun yanı-sıra; başkanlık sistemi, 

güçler ayrılığı yoluyla, demokrasinin de hakkıyla yerini bulmasının önünü açar. Nitekim; batı tarzı tam liberalizm, 

ekonomik büyüme, refah ve özgürlüğün birlikte hareket ettiğini ve öyle algılanması gerektiğini salık verir. 

Koalisyonlar dönemi bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Politik istikrarsızlık, onun devamı niteliğindeki kurumsal 

yozlaşma ve ekonomik çöküntü, bu ülkeyi ve bölgeyi küresel güçlerin oyun sahasına cevirdi. Bu anlamda, 

başkanlık sistemi, siyasetteki kurumsallaşmayı ve istikrarı sağlayarak; yeni Türkiye'nin daha sağlam temeller 

üzerinde yükselmesinin teminatıdır. 

Anahtar Kavramlar: Siyasi Sistem, Ekonomi, İstikrar, Başkanlık Sistemi, Partili Cumhurbaşkanlığı, 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
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TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP AND OTHER FOREIGN 

POLICY ALTERNATIVES IN THE EYES OF KURDISH PEOPLE 

Hakan SAMUR, Mardin Artuklu University 

Mehmet Behzat EKİNCİ, Mardin Artuklu University 

The question of EU membership has been one of the most important issues in Turkey's agenda for a long time. The 

views of whole people in the country and also some segments of it about this important question and, in the same 

circumstance, about other foregin policy alternatives of the country is a critical parameter to generate and sustain 

politics. In this paper, moving from the results of a fieldwork that was realised in nine provinces where the Kurds 

live intensively and applied to 650 respondents, the views of the Kurdish people about the EU membership and 

other foreign policy alternatives of Turkey will be shared. 

Keywords: Kurds, European Union, Foreign Policy, USA, Islamic Union, Middle East 

 

KÜRTLERİN GÖZÜYLE TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ VE DİĞER 

DIŞ POLİTİKA ALTERNATİFLERİ 

Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi uzun zamandan beri Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birini 

oluşturmaktadır. Bu önemli meselede ve aynı çerçevede AB'ye kıyasla, ülkenin diğer dış politika alternatifleri 

hususunda ülke toplumunun genelinin ya da belirli kesimlerinin ne düşündükleri; politikaların oluşturulması ve 

sürdürülmesi açısından kritik bir parametredir. Bu bildiride; yoğun olarak yaşadıkları dokuz ilde ve 650 katılımcıya 

uygulanan kapsamlı bir anket çalışmasının sonuçlarından hareketle, Kürtlerin, ülkenin AB üyeliği ve diğer dış 

politika alternatifleri üzerindeki düşünceleri paylaşılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Kürtler, Avrupa Birliği, Dış Politika, ABD, İslam Birliği, Ortadoğu 
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THE JULY 15TH REVOLUTION FROM THE ECONOMICS, POLITICS AND 

DEMOCRACY PERSPECTIVE 

Bilal BAĞIŞ, Bingöl University 

The development and modernization of countries act in parallel with the institutionalization, emancipation and 

democratization of economics and politics in those countries. From this point of view, economy and politics can 

be seen as the two horsemen of modernization. Harmony, cooperation, simultaneous development and 

transformation of the two is vital for the future of the countries and the civilizations they represent. July 15th, in 

this sense, is an important milestone for the Turkish economy, politics, community and democracy. From the 

economics of the country, to the politics; and from tourism to the markets, this revolution has affected all and is 

likely to be at the heart of the critical new period. July 15 is most likely the beginning event of a critical new period 

with a new turning door. As one of the most important events of recent history of Turkey, this coup attempt, in 

essence, was aimed at dragging a deadline to recapitulate the Europe's most dynamic economy and ever-evolving 

democracy. Turkey's constantly growing reputation, its positive image and exemplary democracy in the east and 

the west, strengthened by its constantly evolving economy, obviously has disturbed certain power centers. 

However, the nation's unprecedented resistance, enthusiasm and support, the ruling government's upright stance 

and sound economic foundations has limited the negative economic developments and undesirable democratic 

processes. In the bigger picture, as we got carried away by the belief that everything was settled down and 

economies were stabilized both in Turkey and in the West; the recent political developments make it necessary to 

rethink the future of the democratic system, macroeconomic, political and financial stability. New developments 

such as the destructive impact of Arab spring on Egypt and Syria, the Ukrainian crisis, Brexit, the new era in the 

US and the coup attempt in Turkey require that more careful attention be paid to every issue that concerns the 

economy and politics, and that future plans must be more moderate. This study aims to analyze the impacts of the 

July 15th revolution on the Turkish economy via its effects on the country's the risk perception, exchange and 

interest rate volatilities, ratings, democratic values and political stability. 

Keywords: July 15th, Turkey, Politics, Economics, Democracy, Coup D'etat 

SİYASET, EKONOMİ VE DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDE 15 TEMMUZ DEVRİMİ 

Ülkelerin gelişmesi ve modernleşmesi, o ülkelerde ekonomi ve siyasetin kurumsallaşması, özgürleşmesi ve 

demokratikleşmesi ile paralel hareket eder. Bu açıdan, ekonomi ve siyaset, modernleşmenin iki atlısı olarak 

görülebilir. İkisinin uyumu, işbirliği, eş zamanlı gelişmesi ve dönüşümü, ülkelerin ve temsil ettikleri medeniyetlerin 

geleceği için hayati önemdedir. 15 Temmuz 2016 da, bu minvalde, Türkiye ekonomisi, siyaseti, toplumu ve 

demokrasisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ülke ekonomisinden, siyasete; turizmden, piyasalara her kesimi 

etkileyen bu devrim, önümüzdeki dönemin önemli konu başlıklarının tam merkezindedir. 15 Temmuz, yeni bir 

döneme kapı aralayan kritik bir dönemecin başlangıç olayıdır. Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli olaylarından 

bu darbe girişimi, özünde, Avrupa'nın en dinamik ekonomisini ve sürekli gelişen demokrasisini tekrar bir çıkmaza 

sürükleme amacı taşıyordu. Türkiye'nin, doğuda ve batıda sürekli artan itibarı, olumlu imajı ve örnek bir demokrasi 

olarak sürekli gelişen ekonomisi, belli ki, belli güç odaklarını rahatsız ediyordu. Ancak, milletin, ülke tarihinde eşi 

görülmemiş direnişi, dirayeti ve desteği ile iktidarın dik duruşu ve sağlam ekonomik temeller, olumsuz ekonomik 

gelişmeleri ve demokratik işleyişe olumsuz etkileri sınırlı tuttu. Daha büyük resimde ise, Türkiye'de ve hatta tüm 

Avrupa'da, artık taşlar yerine oturdu derken; son dönemde artarda meydana gelen siyasi gelişmeler, demokratik 

sistem, makroekonomik, politik ve finansal istikrarın geleceği ile ilgili tekrar düşünmeyi zorunlu kılıyor. Arap 

baharının Mısır ve Suriye'deki yıkıcı etkisi, Ukrayna krizi, Brexit, ABD'deki yeni dönem ve Türkiye'deki darbe 

girişimi gibi yeni gelişmeler; ekonomi ve siyaseti ilgilendiren her konuda artık daha dikkatli hareket etmeyi ve 

gelecek ile ilgili planlamalarda daha mutedil olmayı zorunlu kılıyor. Bu çalışma, 15 Temmuz'un, Türkiye 

ekonomisinin risk algısı, kur ve faiz dalgalanmaları, ratingler, ülke demokrasisi ve siyasi istikrarı üzerinden ülke 

ekonomisine etkilerini analiz etmeyi amaçlar. 

Anahtar Kavramlar: 15 Temmuz, Türkiye, Siyaset, Ekonomi, Demokrasi, Darbe  
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AN INVESTIGATION OF THE USE OF TWITTER FOR NETNOGRAPHIC 

RESEARCH COMPARISON OF SURVEYS BEFORE THE 2017 

CONSTITUTIONAL REFERENDUM AND OFFICIAL RESULTS 

Kürşad ÖZKAYNAR, Cumhuriyet University 

Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya University 

Tarık YOLCU, Sakarya University 

Widespread criticism of positivism for lacking in answering questions particularly in social sciences has led to 

inquries for new research methologies, and one of the results of these queries is the ethnographic research 

methodology. The developments in information technologies and the spread of the internet on a global basis have 

brought a new dimension to ethnographhic methodologies used in social sciences. This change has brought new 

communication platforms and new sources of data. This new data has contributed to the development of methods 

for examining and analyzing human behavior. Kozinets named this new method "netnography", which examines 

people and community behavior on the Internet. Therefore, our aim in this study is to examine the issues of 

scientific accuracy and reliability of possible sources of problems and findings related to media-based netnographic 

surveys and how successful a netnographic work will be, through social media data in the light of Ethnographic 

techniques.  

In this study, Twitter was dealt with and the aim of this study is investigating how well it is suitable for a 

netrographic research, for marketing research and political marketing in private sector and to evaluate the 

development of explanations and forecasts related to the subject both in terms of methodology and assessemnt of 

the findings. 

The research was conducted through five different Twitter accounts with about 379,000, 54,000, 28,000, 10,000 

and 6,000 followers. Only one question was asked about referendum. Comparing the findings of the research with 

the official results of the referendum, finding out the advantages and disadvantages of Twitter for a such research 

and comparing the perceptions of social media with those of real life was enabled. It is considered that the study 

will contribute to the literature by being unique in its field and being a different case made with netnography. 

Keywords: Ethnography, Netnography, Marketing, Political Marketing 

TWITTERIN, NETNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR İÇİN KULLANIMINA YÖNELİK 

BİR İNCELEME: 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI ÖNCESİ 

ANKETLER İLE RESMİ SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Pozitivist araştırma yöntemlerinin tıkanması sosyal bilimlerdeki araştırma metodolojilerine yenilerinin 

eklenmesine sebep olmuş, bu bağlamda öne çıkan yöntemlerden biri de etnografik araştırmalar olmuştur. Bilişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin ve internetin küresel bazda yaygınlaşması etnografiye yeni bir boyut getirmiştir. Bu 

değişim, karşımıza yeni iletişim platformları ve yeni veri türleri çıkarmıştır. Bu veriler, insan davranışlarını 

incelemeye ve analiz etmeye yönelik yöntemlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kozinets, internet üzerinde 

insanları ve topluluk davranışlarını inceleyen bu yönteme "netnografi" adını vermiştir. Dolayısıyla bu çalışmada 

amacımız, etnografik teknikler ışığında sosyal medya verileri üzerinden netnografik bir çalışmanın yürütülmesinin 

ne derece başarılı olacağı ve sosyal medya tabanlı netnografik araştırmalara ilişkin olası sorun kaynakları ve 

bulguların bilimsel açıdan doğruluğu ve güvenilirliği konularının incelenmesidir.  

Bu çalışmada sosyal medya kanallarından Twitter ele alınmış, netrografik bir araştırmaya, pazarlama 

araştırmalarına, özelde de siyasal pazarlama için ne kadar uygun olduğunun irdelenmesi ve bulguların 

değerlendirilerek hem yöntem bilim açısından hem de incelenen konuyla ilgili olarak açıklama ve tahmin geliştirme 

konularının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma, takipçi sayıları yaklaşık 379.000, 54.000, 28.000, 10.000 ve 6.000 olan beş farklı Twitter hesabı 

üzerinden yürütülmüştür. Halkoylamasına yönelik tek soru sorulmuştur. Araştırma bulguları ile referandumun 

resmi sonuçlarını karşılaştırma, Twitter'ın böyle bir araştırma için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini ortaya koyma, 

sosyal medyadaki algıların, gerçek hayat ile örtüşme düzeylerini karşılaştırma imkânı vermiştir. Çalışmanın, 

alanında benzersiz ve netnografi ile yapılmış farklı bir örnek olmasının literatüre katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Etnografi, Netnografi, Pazarlama, Siyasal Pazarlama  
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POWER MEASURING OF THE STATES: ARMAMENT APPROACHES AND 

NATIONAL DEFENSE INDUSTRY 

Uğur ERMİŞ, Uludağ University 

The most frequently used approach in measuring the military power of modern countries is not quantitative but 

quantitative approach which is made by collecting weapons with different multipliers in the current inventory of 

states. This approach does not question the origins of weapons and ignores the real battlefield how effectively the 

outsourced army inventory can be used. In addition, nowadays, arms exporters, but not threat-aware states, reduce 

their armies and accordingly their inventories. This can make the importer state more powerful in power 

calculations even in the exporting state. In our work, we will discuss a new model that calculates the powers of the 

states based on industrial infrastructures and production capacities instead of the quantitative model. 

Keywords: Armament, Security, National Defense Industry, Military 

 

DEVLETLERİN GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE SİLAHLANMA YAKLAŞIMLARI 

VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ 

Günümüz devletlerin askeri gücü ölçülürken en sık kullanılan yaklaşım niteliksel olmaktan öte devletlerin mevcut 

envanterinde silahların farklı çarpanlarla toplanarak yapılan niceliksel yaklaşımdır. Bu yaklaşım silahların 

menşeini sorgulamamakta ve gerçek bir savaş durumunda dış kaynaklı ordu envanterlerinin ne kadar etkin olarak 

kullanılabileceğini göz ardı etmektedir. Buna ek olarak günümüzde silah ihracatçısı durumunda olan fakat yakın 

çevresinde tehdit algılamayan devletler ordularını ve buna bağlı olarak envanterlerini küçültmektedir. Bu durum 

güç hesaplamalarında o devletten silah alan yani bağımlı devleti dahi ondan daha güçlü gösterebilmektedir. 

Çalışmamızda devletlerin güçlerini niceliksel hesaplayan model yerine sanayi altyapıları ve üretim kapasiteleri 

üzerinden hesaplayan yeni bir model tartışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Silahlanma, Güvenlik, Milli Savunma Sanayii, Ordu 
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THE PROBLEM OF TAX RAISING POWER OF MUNICIPALITIES: 

DIFFERENCES IN THEORY AND PRACTICE 

Burcu İNAM, Bülent Ecevit University 

Recep YÜCEDOĞRU, Bülent Ecevit University 

Tax raising power of local administrations has been ambiguous due to the cancellation of the provision which is in 

the municipality code 2464 by the constitutional court verdict no. 2011/175 which authorizes municipal council to 

raise the tax. This study was conducted to discuss the lacking and not addressed parts of the topic by analysing 

studies that are related to and the literature was examined within the realms of possibility. The analysis suggested 

that there are flaws in the implementation of the sub-article 96/A of the law no. 2464 which was reformed after the 

cancellation of sub-article 96/B of the given law. In this study, the differences between the taxation authorization 

of local administrations in theory and in practice were examined in the light of laws, taxation principles, and 

constitutional provisions. In theory, it is plainly stated that municipalities do not have taxation authorization. 

However, this does not apply to practice. Currently, municipalities act like as if they have tax raising power. The 

violation of the given law was examined thoroughly in this study. 

Keywords: Tax raising power, municipalities 

 

BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ PROBLEMİ: TEORİ VE 

UYGULAMADAKİ FARKLILIKLAR 

Yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi 2011/175 sayılı anayasa mahkemesi kararının 2464 sayılı belediye 

kanununda yer alan ve belediye meclislerine vergilendirme yetkisi veren ilgili hükmü iptali ile oldukça tartışmalı 

ve belirsiz bir hal almıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar tarafımızca imkânlar dâhilince incelenmiş olup eksik 

kalan değinilmeyen tarafları ile ele alınmak üzere bu çalışma yapılmıştır. Anayasa mahkemesi tarafından 2464 

sayılı kanunun 96/B fıkrası iptalinden sonra yeniden düzenlenen ilgili kanunun 96/A fıkrasının uygulamasında 

aksaklıklar söz konusudur. Çalışmada kanunlara ve vergilendirme ilkelerinin ışığında anayasal hükümler de göz 

önünde alınarak tarafımızca yerel yönetimlerin vergilendirme yetkilerinin teoride ve uygulamada ki farklılarına 

değinilmiştir. Teori de kanunlar da açıkça belediyelerin vergilendirme yetkisinin olmayacağı belirtilmiştir. Fakat 

günümüzde uygulamada söz konusu değildir. Mevcut durumda halen belediyeler vergilendirme yetkileri varmış 

gibi hareket etmektedirler, söz konusu kanuna aykırılığın sebebi çalışmamızda incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Vergilendirme yetkisi, Belediyeler 
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THE EXPATRIATE EVALUATION AND SELECTION CRITERIA FOR 

TURKISH MNEs: A STUDY ON INDIVIDUAL, INSTITUTIONAL AND 

SITUATIONAL CRITERIA 

Haldun Şecaattin ÇETİNARSLAN, Yıldız Teknik University 

Esin CAN, Yıldız Teknik University 

Today, the importance of the identification of the expatriate (international manager) evaluation and selection 

criteria for multinational enterprises (MNEs) is increasingly continuing. There are not enough studies in our country 

related to this topic which is frequently discussed in foreign literature. In this study, the literature is 

comprehensively reviewed and the expatriate evaluation and selection criteria for Turkish MNEs are determined, 

considering individual (e.g., managerial skills, cross-cultural suitability, etc.), institutional (e.g., organizational 

culture, representation ability, etc.) and situational (e.g., country/cultural requirements, language, etc.) factors. 

With this study, it is aimed to present a theoretical framework for future research. 

Keywords: Individual Criteria, Institutional Criteria, Situational Criteria, Multinational Enterprise, Expatriate 

 

TÜRK ÇUİ'LERİ İÇİN EXPAT DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KRİTERLERİ: 

BİREYSEL, KURUMSAL VE DURUMSAL KRİTERLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Günümüzde çokuluslu işletmeler (ÇUİ) için expat (uluslararası yönetici) değerlendirme ve seçim kriterlerinin 

belirlenmesinin önemi artarak devam etmektedir. Yabancı literatürde sıkça ele alınan bu konu ile ilgili olarak 

ülkemizde yapılmış yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada kapsamlı bir literatür taraması 

yapılmakta, bireysel (Örneğin; yönetsel beceriler, kültürlerarası uyum vb.), kurumsal (Örneğin; örgüt kültürü, 

temsil yeteneği vb.) ve durumsal (Örneğin; ülke/kültür gerekleri, yabancı dil vb.) faktörler dikkate alınarak Türk 

ÇUİ'leri için expat değerlendirme ve seçim kriterleri belirlenmektedir. Bu çalışma ile gelecekte yapılacak 

araştırmalar için teorik bir çerçeve sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Bireysel Kriterler, Kurumsal Kriterler, Durumsal Kriterler, Çokuluslu İşletme, Expat 
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A CONTENT ANALYSIS FOR GRADUATE THESES IN THE FIELD OF 

ENTREPRENEURSHIP: PERIOD OF 2002-2017 

Hakan SİPAHİ, Giresun University 

Entrepreneurship is today one of the most important indicators of economic, technological and social change, 

individual and social development. In recent years, the entrepreneurial ecosystem will develop rapidly along with 

the new orientations of political and economic elements in this area and the academic studies carried out in this 

field of entrepreneurship in order to correct the idea of entrepreneurship in Turkey in recent years. This research 

aims to analyze the studies of entrepreneurship in Turkey between 2002-2017 according to the years, subjects, 

universities and methods of graduate thesis studies. The research covers 264 postgraduate theses which are open 

to access in Council of Higher Education National Thesis Center and identified by key words such as 

entrepreneurship, entrepreneurship. The results obtained from this study are analyzed by means of content analysis 

and it is thought that the results obtained in the research will contribute significantly to the research trends of the 

researchers who will undertake new studies in the field of entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship, Content Analysis 

GİRİŞİMCİLİK ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK 

ANALİZİ: 2002-2017 DÖNEMİ 

Girişimcilik, günümüzde ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimin, bireysel ve toplumsal açıdan gelişmişliğin en 

önemli göstergelerindendir. Türkiye'de son yıllarda girişimcilik düşüncesinin doğru özümsenmesi için siyasal ve 

ekonomik yapı unsurlarının bu alandaki yeni yönelimleri ve bu girişimcilik alanında yapılan akademik çalışmalarla 

birlikte girişimcilik ekosistemi hızla gelişim gösterecektir. Bu araştırma, Türkiye'de 2002-2017 yılları arasında 

girişimcilik konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarının yapılış yıllarına, konularına, üniversitelere ve 

yöntemlerine göre analizini amaçlamaktadır. Araştırma, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nde erişime 

açık olan ve girişimcilik, girişimci gibi ilgili anahtar sözcüklerle belirlenen 264 lisansüstü tezini kapsamaktadır. 

Bu inceleme sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve araştırmada elde edilen 

sonuçların, girişimcilik alanında yeni çalışmalar yapacak olan araştırmacıların araştırma eğilimlerine önemli 

derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Girişimci, Girişimcilik, İçerik Analizi 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       38 

 

A RESEARCH TO DETERMINE THE IMPACT OF SELF-EFFICACY AND 

LOCUS OF CONTROL ON INDIVIDUALS' ENTREPRENEURIAL INTENTION 

Derya Ergun ÖZLER,  Dumlupınar University 

Ceren GİDERLER, Dumlupınar University  

Hilal BARAN, Dumlupınar University 

The main purpose of the research is to determine the influence of self-efficacy and locos of control on individuals' 

entrepreneurial intention. It is thought that self-efficacy, which expresses self-belief in the ability of an individual 

to fulfill certain tasks and to survive the hardships, will affect the entrepreneurial intention of business 

administration department students who are potential entrepreneurs. It is also seen that the locus of control variable, 

which expresses to whom the individual has attributed the causes of successes or failures, also influences 

entrepreneurial intentions. Dumlupınar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences has been 

selected as a research sample in this direction. The data obtained by the questionnaire method will be evaluated 

using the SPSS 18 program. 

Keywords: Self-efficacy, Locus of control, Entrepreneurial intention 

 

ÖZ YETERLİLİK VE KONTROL ODAĞININ BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK 

NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın temel amacı, özyeterlilik ve kontrol odağının bireylerin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini tespit 

etmektir. Bireyin belirli görevlerini yerine getirmesi ve zorlukların üstesinden gelebilmesine dair kendine olan 

inancını ifade eden öz yeterliliğin potansiyel girişimciler olan işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik niyetlerini 

etkileyeceği düşünülmektedir. Bunun yanında bireyin yaşadığı başarı ya da başarısızlıkların nedenlerini kime 

atfettiğini ifade eden kontrol odağı değişkeninin de girişimcilik niyetini etkilediği görülmektedir. Bu doğrultuda 

araştırma örneklemi olarak Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören işletme 

öğrencileri seçilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilecek veriler SPSS 18 programı kullanılarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Öz yeterlilik, Kontrol Odağı, Girişimcilik Niyeti 
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DETERMINATION OF MARKET SEGMENT ATTRACTIVENESS WITH FUZZY 

MULTI-CRITERIA DECISION MAKING 

Mustafa Bilgehan KUTLU, Cumhuriyet University 

Alptekin ULUTAŞ, Cumhuriyet University 

Market segmentation is an approach adopted by many companies to respond today's increasingly varying customer 

needs. It entails dividing a market into smaller parts with distinct behaviour, needs and characteristics that may 

demand specific marketing mixes and strategies. Dividing market into smaller segments, targeting segments which 

fit company requirements and positioning company's products in targeted segments are respectively the main steps 

of market segmentation process.  

Directional Policy Matrix has been frequently used to discover segments which are suitable for company. It 

evaluates market segments on the basis of segment attractiveness and company competitiveness. In order to 

determine competitive position of a company in a market segment capabilities such as production, logistics, 

research and development are measured against its competitors. Besides, to assess market segment attractiveness 

various criteria (such as profitable, measurable, accessible, actionable, homogenous, defendable, competitive, 

compatible, durable) have been used.  

Criteria scores and weights are used when calculating the attractiveness of a particular market segment for business 

with respect to the information obtained from specialists. These scores and weights can be calculated directly in 

practice, as well as making use of multi-criteria decision making methods used in decision making. Since there are 

not many studies related to this problem in the literature, a fuzzy multi-criteria decision making model will be used 

in this study to determine market segment attractiveness. 

Keywords: Market Segment Attractiveness, Multi-criteria decision making, fuzzy 

BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE PAZAR 

ÇEKİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Pazar bölümlendirmesi, günümüzde artan bir biçimde çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, 

işletmelerin kullanmakta olduğu bir yaklaşımdır. Bir pazarın, farklı pazarlama stratejisi veya karması uygulanması 

gereken, birbirlerinden ayrı ihtiyaç, karakteristik ve davranışa sahip alıcılardan oluşan daha küçük bölümlere 

ayrılmasını içerir. Pazar bölümlendirmesi süreci, pazarın daha küçük bölümlere ayrılması, bu bölümlerden işletme 

için uygun olanlarının hedeflenmesi ve hedeflenen pazar bölümlerinde işletmenin ürünlerinin konumlandırılması 

aşamaları ile ilerler. 

İşletme açısından uygun pazar bölümlerinin belirlenmesinde, yönetimsel bir araç olan yönlendirici politika 

matrisinden (directional policy matrix) sıklıkla yararlanılmaktadır. Yönlendirici politika matrisi, işletmenin diğer 

işletmelere göre pazar bölümlerindeki rekabet durumu ile pazar bölümlerinin işletme açısından çekiciliğini ele alır. 

İşletmenin pazar bölümündeki rekabet durumunun belirlenmesinde, işletmenin üretim, dağıtım ve araştırma 

geliştirme gibi çok sayıda alanda rakiplerine göre durumu ölçülür. Bunun yanında, belirli bir pazarın işletme 

açısından çekiciliği belirlenirken, karlılık ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, ayırt edilebilirlik ve eylem 

gerçekleştirilebilirlik, homojenlik, savunulabilirlik, rekabet edilebilirlik, uyumluluk, sağlamlık gibi çok sayıda 

kriter açısından değerleme yapılmaktadır. 

Uzman kişilerden elde edilen bilgiye göre, belirli bir pazar bölümünün işletme açısından çekiciliği hesaplanırken 

kriter skorları ve ağırlıkları kullanılmaktadır. Bu skor ve ağırlıkların hesaplanması uygulamada doğrudan 

yapılabildiği gibi, karar verme alanında kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. 

Literatürde bununla ilgili çok sayıda çalışma bulunmadığından dolayı bu çalışmada bir bulanık çok kriterli karar 

verme modeli pazar çekiciliğini belirlemek için kullanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Pazar Çekiciliği, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC OPTIMISM AND 

PERFORMANCE IS EVALUATED IN TERMS OF ACADEMICIANS 

Öznur BOZKURT, Düzce University 

Armağan ERCAN, Düzce University 

Academic optimism; It is a teacher's self-sufficiency in resistance and patience by relying on its stakeholders and 

students in relation to education and training, by working with them and by struggling against difficulties. 

Performance is an indication of the extent to which individuals and groups can reach the targets and standards set 

for them in the direction of the desired goal. The purpose of the research in this context is; It examines the 

relationship between academicians' academic optimism levels and their performances. The study population of the 

research is composed of 568 academicians who are located in the center settlement of Düzce University. The 

sample of the research was 230 academicians selected from the central campus of Düzce University representing 

the universe. As a result of the analysis made within the scope of the research, it was found that academicians had 

a meaningful and positive relationship between academic optimism and performance levels. As a result of the 

analyzes made, the academic emphasis level which is the sub-dimension of academic optimism increases as the 

weekly course load (hour) of the academicians increases. According to another finding of the research, the 

academic optimism of female academics is higher than that of male academicians. Another important result of the 

analyzes made within the scope of the research is that female academicians have higher self-sufficiency levels than 

male academicians. 

Keywords: Optimism, Academic optimism, Performance, Duzce University 

 

AKADEMİK İYİMSERLİK İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Akademik iyimserlik bir eğitimcinin eğitim ve öğretim çalışmalarıyla ilgili olarak paydaşlarına ve öğrencilerine 

güvenmesi, onlarla iş birliğinde bulunması ve zorluklara karşı mücadele ederek direnme ve sabır göstermede 

kendini yeterli bulmasıdır. Performans ise bireylerin ve gurubun ulaşmak istenen amaç yönünde kendisi için 

belirlenen hedeflere ve standartlara ne ölçüde ulaşabildiğinin göstergesidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; 

Akademisyenlerin akademik iyimserlik düzeyleri ile performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın 

çalışma evrenini Düzce Üniversitesi merkez yerleşkesinde yer alan 568 akademisyen oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise evreni temsil eden Düzce Üniversitesi merkez yerleşkesi içinden seçilen 230 

akademisyendir Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda akademisyenlerin akademik iyimserliği ile 

performans düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda akademisyenlerin haftalık ders yükü(saat) arttıkça akademik iyimserliğin alt boyutu olan akademik 

vurgu düzeyleri de artmaktadır. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, kadın akademisyenlerin akademik 

iyimserlikleri erkek akademisyenlere göre daha yüksektir. Araştırma kapsamında yapılan analizlerin bir diğer 

önemli sonucu ise kadın akademisyenlerin öz yeterlilik düzeylerinin erkek akademisyenlere göre daha yüksek 

olmasıdır. 

Anahtar Kavramlar: İyimserlik, Akademik iyimserlik, Performans, Düzce Üniversitesi 
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NONLINEAR EFFECTS OF EXCHANGE RATE PASS-THROUGH MSVAR 

ANALYSIS FOR TURKEY 

Uğur AKKOÇ, Ankara University 

Mustafa Emir YÜCEL, Ankara University 

Exchange rate movements are one of the key determinants of domestic prices in developing countries. Exchange 

rate movements are reflected in domestic prices through inflation expectations and import prices channels. The aim 

of this study is to determine and examine the non-linear transition effects of foreign exchange on consumer and 

producer price indices in Turkey between 2002-2017. In this context, the Markov Regime Change VAR model was 

used to examine the exchange rate pass-through regime-specific and asymmetric effect response functions for 

different regimes determined by inflation and volatility. 

Keywords: Inflation, Exchange Rate Pass Through, Non-linearity, MSVAR, Markov Regime Switching 

 

DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR 

MARKOV SWITCHING VAR İNCELEMESİ 

Döviz kuru hareketleri gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi fiyatların önemli belirleyicilerinden biridir. Döviz kuru 

hareketleri, enflasyon beklentileri ve ithalat fiyatları kanallarıyla yerel fiyatlara yansımaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Türkiye'de 2002-2017 yılları arasında döviz kurunun, tüketici ve üretici fiyat endeksleri üzerindeki doğrusal 

olmayan geçiş etkilerini belirlemek ve incelemektir. Bu kapsamda, Markov Rejim Değişikliği VAR modeli 

kullanılarak, enflasyon ve oynaklığa göre belirlenen farklı rejimler için döviz kuru geçişkenliği rejime özgü ve 

asimetrik etki tepki fonksiyonları aracılığıyla incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Enflasyon, Döviz Kuru Geçişkenliği, Doğrusal Olmayan Regresyon,, Markov Switching 

VAR, Markov Rejim Değişikliği 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       42 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND HEALTH BY CANONIC CORRELATION ANALYSIS 

Gülsüm Şeyma KOCA, Hacettepe University 

Gülnur İLGÜN, Hacettepe University 

Seda SÖNMEZ, Kırıkkale University 

"Sustainable development" is one of the development models addressed after the second half of the twentieth 

century, including the economic and social development of countries, the management of environmental policies 

and some social dimensions. The concept of sustainable development can be examined by various indicators such 

as the increase in real incomes per capita of countries, improvement in health and nutritional status, educational 

achievements, access to resources and increase in basic freedoms. The basic requirements for sustainable 

development are the necessity to examine health, environment and sustainable development together. For this 

reason, the aim of the study is to examine the relationship between sustainable development and health. The 

universe of work is consist of 133 countries, according to income classification of the World Bank (WB), the upper-

middle and upper income group. Research variables include annual population growth, GDP, school enrollment 

rates (primary and secondary), percentage of access to improved water resources, added value (percentage of GDP) 

of agriculture, industry, services etc., employment to population ratio, labor force participation rate. The health 

variables of the study are life expectancy at birth, health expenditures, fertility rate, crude death rate, crude birth 

rate and infant mortality rate. Canonical correlation method was used in the analysis of the data. As a result of the 

analysis, a strong and meaningful relationship (rc = 0.75) was observed between sustainable development and 

health. It is believed that the results obtained are important in terms of a holistic assessment of the health and 

economic interaction of the economic and social structure that is important in the development of countries. 

Keywords: Sustainable Development, Health, Canonical Corelations Analysis. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK 

KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

"Sürdürülebilir kalkınma" ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri, çevresel politikaların yönetimi ve bazı sosyal 

boyutlar da dâhil olmak üzere 20.yy'ın ikinci yarısından sonra ele alınan kalkınma modellerinden biridir. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı; ülkelerin kişi başı reel gelirlerindeki artış, sağlık ve beslenme durumundaki 

iyileşme, eğitimdeki kazanımları, kaynaklara erişim ve temel özgürlüklerdeki artış gibi çeşitli göstergeler ile 

incelenebilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma konusundaki temel gereksinimler; sağlık, çevre ve sürdürülebilir 

gelişimin birlikte incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, sürdürülebilir 

kalkınma ve sağlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın evreni, Dünya Bankası (World Bank, WB)'nın 

gelir sınıflamasına göre üst-orta gelir grubu ve üst gelir grubunda bulunan 133 ülkedir. Araştırmada sürdürülebilir 

kalkınma değişkenleri olarak yıllık nüfus artışı, gsyih, okula kayıtlanma oranları (ilkokul, ortaokul), gelişmiş su 

kaynaklarına erişim yüzdesi, tarımın, sanayinin, hizmetler vb.'nin katma değeri (gsyih yüzdesi), istihdamın nüfusa 

oranı ve işgücüne katılım oranı alınmıştır. Araştırmanın sağlık değişkenleri ise, doğumda beklenen yaşam süresi, 

sağlık harcamaları, doğurganlık oranı, kaba ölüm oranı, kaba doğum oranı ve bebek ölüm oranıdır. Verilerin 

analizinde kanonik korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda sürdürülebilir kalkınma ile sağlık arasında 

güçlü ve anlamlı (rc=0,75) bir ilişki görülmüştür. Elde edilen sonuçların ülkelerin gelişiminde önemli olan 

ekonomik-sosyal yapının sağlık ile etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık, Kanonik Korelasyon Analizi.  
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INVESTIGATION OF UNEMPLOYMENT HYSTERISY IN OECD COUNTRIES 

WITH STRUCTURAL BREAKS PANEL UNIT ROOT TESTS 

Emre KILIÇ  Eren ERGEN   Ersin YAVUZ  Tahsin AVCI 

Pamukkale University Pamukkale University Pamukkale University Pamukkale University 

In recent years, unemployment has become an economic problem for all countries. For this reason, it is important to investigate 

unemployment and make policy recommendations about unemployment. When we look at the literature on unemployment, 

there are three views on the change in the unemployment rate over time. These views are; Hysteria hypothesis, natural rate 

hypothesis and structuralistic approach. From these approaches, the hysteria hypothesis says that the unit root process follows 

the unemployment series. While the natural rate hypothesis indicates that the unemployment series is stationary, the structuralist 

approach indicates that the unemployment series is stable with breaks. This study examines the validity of unemployment 

hysteria in the OECD countries for the years 1980-2016. Since the dataset used is both time and cross section effect, firstly it is 

examined by Pesaran's CD test whether the countries in the dataset have horizontal section dependency between unemployment 

data. Then, the validity of the unemployment hysteresis is tested by Hadri and Kruzomi Panel Unit Root Test taking horizontal 

section dependency into account. Finally, Carrion-i Silvestre Structural Breaks Panel Unit Root Test, which takes structural 

breaks into consideration, is applied to investigate whether the shocks that may occur during the explored years have an effect 

on unemployment hysteresis. When the results are examined, it is concluded that the result of CD test is horizontal section 

dependency. In this direction, Hadri and Kruzomi Panel Unit Root Test is applied considering the horizontal section 

dependency. The results show that the panel data set does not contain the unit root, that is, the unemployment hysteresis is not 

valid. After this stage, Carrion-i Silvestre Structural Breaks Panel Unit Root Test is applied considering the structural breaks. 

According to the findings, unemployment hysteria is valid for all countries. This finding suggests that unemployment hysteresis 

can be affected by shocks that can occur in the economic conjuncture. It is also observed that breaks generally occur in 2009 

and 2011. This indicates the effects of the 2008 Global Financial Crisis. When assessed in general, the results of the two tests 

show the necessity of structural breaks unit root tests. 

Keywords: Unemployment Hysteria, Panel Unit Root, Structural Breaks, OECD 

OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN YAPISAL KIRILMALI PANEL 

BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ 

Son yıllarda işsizlik, tüm ülkeler için iktisadi bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle işsizliğin araştırılması ve işsizlik ile ilgili 

politika önerilerinde bulunulması önemlidir. İşsizlik ile ilgili literatür incelendiğinde işsizlik serisinin zaman içerisindeki 

değişimi ile ilgili üç görüş söz konusudur. Bu görüşler; histeri hipotezi, doğal oran hipotezi ve yapısalcı yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımlardan histeri hipotezi, işsizlik serisinin birim kök süreci izlediğini söylemektedir. Doğal oran hipotezi ise işsizlik 

serisinin durağan olduğuna işaret ederken, yapısalcı yaklaşım kırılmalar ile birlikte işsizlik serisinin durağan olduğunu 

belirtmektedir. Bu çalışmada 1980-2016 yılları için OECD ülkelerinde işsizlik histerisinin geçerli olup olmadığı 

incelenmektedir. Kullanılan veri setinde hem zaman hem kesit etkisi olduğu için ilk olarak veri setinde yer alan ülkelerin işsizlik 

verileri arasında yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı Pesaran'ın önerdiği CD testi ile incelenmektedir. Daha sonra yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan Hadri and Kruzomi Panel Birim Kök Testi ile işsizlik histerisinin geçerliliği test edilmektedir. Son 

olarak araştırılan yıllarda oluşabilecek şokların işsizlik histeri üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmak amacıyla 

yapısal kırılmaları dikkate alan Carrion-i Silvestre Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testi uygulanmaktadır. Sonuçlar 

incelendiğinde, CD testi sonucunda yatay kesit bağımlılığının olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu doğrultuda yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan Hadri and Kruzomi Panel Birim Kök Testi uygulanmaktadır. Sonuçlar, panel veri setinin birim kök 

içermediğini yani işsizlik histerisinin geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu aşamadan sonra yapısal kırılmaları dikkate 

alan Carrion-i Silvestre Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testi uygulanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, işsizlik histerisi 

tüm ülkeler için geçerlidir. Bu bulgu, işsizlik histerisinin ekonomik konjonktürde oluşabilecek şoklardan etkilenebileceğini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca kırılmaların genel olarak 2009 ve 2011 yıllarında olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum 2008'de 

gerçekleşen Küresel Finans Krizi'nin etkilerine işaret etmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, iki testin sonuçlarının farklı 

olması yapısal kırılmalı birim kök testlerininin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: İşsizlik Histerisi, Panel Birim Kök, Yapılsal Kırılma, OECD 
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ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCE OF THE EUROPEAN UNION 

COUNTRIES: MOORA RATIO AND MOORA REFERENCE POINT APPROACH 

Tahsin Avcı, Pamukkale University 

Eren Ergen, Pamukkale University 

Nedim Mercan, Pamukkale University 

The aim of this study is to analyze the performances member of European Union (EU) countries with 

macroeconomic variables. In addition, Turkey is included in the study and compared with the EU countries. 

Variables used in the analysis are inflation and unemployment rates as input; growth and GDP ratios of total 

investment are taken as output. MOORA method was used in the analysis. This method was introduced in 2006 by 

Brauers and Zavadskas. The main feature that distinguishes this method from other Multi-Criteria Decision Making 

methods is that it is simple in terms of implementation and maintains its update. The MOORA method itself has 

different methods. MOORA Ratio and MOORA Reference Point Approach are the most commonly used. Analysis 

is carried out by these methods in the study. As a result of the analysis made, both methods are ranked first in the 

performance ranking of Ireland. According to the MOORA Oran method, Ireland follows the Czech Republic, 

Luxembourg, Estonia and Malta. According to this method, the top five countries are Turkey, Greece, Croatia, 

Romania and Spain respectively. According to the MOORA Reference Point Approach, the first countries involved 

are Ireland, Estonia, Bulgaria, Luxembourg and Lithuania. The last five are Turkey, Romania, Greece, Italy and 

Portugal. 

Keywords: European Union, MOORA Method, Performance Measurement 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ 

ANALİZİ: MOORA ORAN VE MOORA REFERANS NOKTA YAKLAŞIMI 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerin performansları makroekonomik değişkenlerle 

analiz etmektir. Ayrıca Türkiye de çalışmaya dâhil edilerek AB ülkeleri ile karşılaştırılması yapılmaktadır. 

Analizde kullanılan değişkenler girdi olarak, enflasyon ve işsizlik oranları; çıktı olarak ise, büyüme ve Toplam 

Yatırımın GSYH'ye oranları alınmaktadır. Analizde MOORA yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemi 2006 yılında 

Brauers ve Zavadskas ortaya atmıştır. Bu yöntemi diğer Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden ayıran temel 

özellik, uygulama açısından yalın ve güncelliğini koruyor olmasıdır. MOORA yöntemi kendi içinde farklı metotları 

barındırmaktadır. En çok kullanılanları ise, MOORA Oran ve MOORA Referans Nokta Yaklaşımıdır. Çalışmada 

bu yöntemler ile analiz yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda her iki yönteme göre de İrlanda performans 

sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. MOORA Oran yöntemine göre İrlanda'yı Çek Cumhuriyeti, 

Luksemburg, Estonya ve Malta takip etmektedir. Bu yönteme göre son 5 sırada yer alan ülkeler ise sırasıyla, 

Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya ve İspanya'dır. MOORA Referans Nokta Yaklaşımına göre ilk beşte 

yer alan ülkeler, İrlanda, Estonya, Bulgaristan, Luksemburg ve Litvanya'dır. Son beş sırada ise, Türkiye, Romanya, 

Yunanistan, İtalya ve Portekiz yer almaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Avrupa Birliği, MOORA Yöntemi, Performans Ölçümü 
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AUDIT COMMITTEE CHARACTERISTICS AND EARNINGS MANAGEMENT: 

THE CASE OF BORSA ISTANBUL 

Işık ALTUNAL, Dumlupınar University 

This study examines the effectiveness of some audit committee (AC) characteristics to monitor management 

behavior with the respect to their incentives to manage earnings. Borsa Istanbul (BIST) listed companies on Turkey 

for the year 2015 to 2016 have been investigated to analyze the relationship between AC characteristics and 

earnings management. The AC characteristics examined are AC independence, AC size, AC meetings and AC 

financial experts. Multivariate regression model is used to examine the relationship between earnings management 

as dependent variable and AC characteristics as independent variables. The results predicted that discretionary 

accruals as a proxy for earnings management is negatively associated with AC characteristics. 

Keywords: Audit Committee, Earning Management, Borsa Istanbul 

 

KAZANÇ YÖNETİMİ VE DENETİM KOMİTESİ ÖZELLİKLERİ: BORSA 

İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmanın amacı kazanç yönetimi açısından yönetim kurulunun davranışlarını izlemek açısından bazı denetim 

komitesi özelliklerini incelemektir. Denetim komitesi özellikleri ve kazanç yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemek 

açısından 2015 ve 2016 yılından Borsa İstanbul'a kayıtlı şirket analize tabi tutulmuştur. Denetim komitesi 

özellikleri olarak denetim komitesinin bağımsızlığı, denetim komitesini büyüklüğü, denetim komitesi toplantı 

sayısı ve denetim komitesinin finansal uzmanlığı incelenmiştir. Bağımlı değişken olarak kullanılan kazanç 

yönetimi ile bağımsız değişken olarak belirlenen denetim komitesi özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için 

çoklu regresyon modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak denetim komitesi özellikleri ile kazanç yönetimi arasında 

negatif bir ilişki olacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Denetim komitesi, kazanç yönetimi, Borsa İstanbul 
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CAMELS DERECELENDİRME MODELİ YARDIMI İLE TÜRKİYE'DE 

FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM 

BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Utku ŞENDURUR, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Fatma TEMELLİ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Türkiye'de özellikle 2010 yılından sonra hızlı bir yükselişe geçen Katılım Bankacılığı faizsiz bankacılık kurallarına 

göre faaliyet gösteren bir banka modelidir. Katılım bankacılığında kara ve zarara katılma ve risk paylaşımı esas 

alınırken geleneksel bankacılıkta faiz kazancı ve kar maksimizasyonu ön plandadır. Dolayısıyla geleneksel 

bankalar ve katılım bankaları birbirleri ile farklı davranış gösteren bankalar olmak durumundadırlar. Eğer bu iki 

model banka birbirlerinden farklıysalar, finansal tablolarından elde edilebilecek birtakım finansal bilgiler ve 

rasyolar yardımı ile de birbirlerinden ayrılabilmelidirler. 

Bu çalışmanın amacı CAMELS Derecelendirme Modeli yardımı ile Türkiye'de faaliyet gösteren geleneksel 

bankaların ve katılım bankalarının karşılaştırmalı analizini yapmak, aralarındaki farkı ortaya koymak ve önerilerde 

bulunmaktır. Çalışmada bankaların 2010-2015 yılları arası finansal tablolarına bakılarak CAMELS 

Derecelendirme sistemine göre Türkiye'de faaliyet gösteren geleneksel bankaların ve katılım bankalarının 

karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: CAMELS Derecelendirme Modeli, Geleneksel Bankalar, Katılım Bankaları 
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ANALYSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF TOURISM COMPANIES 

TRADED IN BIST WITH MOORA METHOD 

Engin ÇAKIR, Adnan Menderes University 

Elif BİLGE, Adnan Menderes University 

The tourism sector has become one of the rapidly developing sectors. This sector provides foreign exchange inflow 

to the country's economy, creates the employment area, and plays a significant role in economic development 

especially for the developing countries. Performance defines the success of a business enterprise and the level of 

reaching its aims. The success and continuity of business enterprises is assessed through performance measurement. 

Investors use various techniques to measure the financial performances of business enterprises.  

The purpose of this study is to carry out the practice for measuring the financial performances of the tourism 

companies listed in the stock exchange. Accordingly, analysis was executed through MOORA method by using 

the twelve financial rates obtained from the data between 2012 and 2016 for nine tourism companies operating in 

Borsa Istanbul (Istanbul Stock Exchange). By ordering the companies based on years, the results obtained were 

compared. 

Keywords: Tourism Sector, Borsa Istanbul (BIST), Financial Performance, MOORA Method 

 

BİST'DE İŞLEM GÖREN TURİZM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ MOORA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Turizm sektörü hızla gelişen sektörlerden biri haline gelmektedir. Bu sektörü ülke ekonomisine döviz girdisi 

sağlamakta, istihdam alanı yaratmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik kalkınmada önemli rol 

oynamaktadır. Performans işletmenin başarısını, amaçlarına ulaşma seviyesini tanımlamaktadır. İşletmelerin 

başarısı ve sürekliliği performans ölçümü ile değerlendirilmektedir. Yatırımcılar işletmelerinin finansal 

performanslarını ölçmek üzere farklı teknikler kullanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; borsada kote olan turizm şirketlerinin finansal performanslarını ölçmeye yönelik 

uygulamanın yapılmasıdır. Bu doğrultuda, BİST'de işlem gören dokuz turizm şirketinin 2012-2016 yılları arası 

verilerinden elde edilen on iki adet finansal oran kullanılarak, MOORA yöntemi ile analizi gerçekleştirilmiştir. 

Şirketlerin yıllar bazında sıralaması yapılarak, elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Turizm Sektörü, Borsa İstanbul (BİST), Finansal Performans, MOORA Yöntemi 
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ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BY FUZZY VIKOR METHOD: AN 

APPLICATION IN THE CHEMISTRY SECTOR 

Hasan YAVUZ, Bartın University 

Ahmet ÖZTEL, Bartın University 

Yaşar ÖZ, Bartın University 

The products produced by the chemical industry are used both directly by the consumer and as intermediate 

products or raw materials in other industries. For this reason, the chemical sector is one of the important industries 

for developing country economies such as Turkey. The good financial performance of the companies in this sector 

is indispensable for the future of the sector and the economy of the country. The fact that the ratios used for financial 

performance measurement are both too many and that these figures have different scales and characteristics make 

it difficult to analyze with classical methods. In this point, Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods 

provide convenience in analysis. In the study, the classification of the chemical sub-sectors of the Central Bank of 

the Republic of Turkey (CBRT) was taken as a basis. Within the scope of this study, the annual financial 

performances of the chemical sub-sectors were analyzed and compared using the Fuzzy VIKOR method from the 

MCDM methods. 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Financial Performance, Chemistry Sector, Fuzzy VIKOR 

Method. 

 

BULANIK VİKOR YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: KİMYA 

SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Kimya endüstrisi tarafından üretilen ürünler, hem doğrudan tüketici tarafından kullanılmakta, hem de diğer sanayi 

kollarında ara mamul veya ham madde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kimya sektörü, Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülke ekonomileri için önemli endüstri kollarından bir tanesidir. Bu sektörde yer alan firmaların finansal 

performanslarının iyi olması sektörün geleceği ve ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir. Finansal performans ölçümü 

için kullanılan oranların hem çok sayıda olması, hem de bu rakamların farklı ölçek ve karakterlere sahip olması 

klasik yöntemler kullanılarak analiz yapmayı güçleştirmektedir. Bu noktada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

yöntemleri analizlerde kolaylık sağlamaktadır. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 

kimya alt sektörleri sınıflandırması esas alınmıştır. Bu çalışma kapsamında, TCMB sektör bilançolarından 

yararlanılarak, kimya alt sektörlerinin yıllık finansal performansları ÇKKV yöntemlerinden Bulanık VİKOR 

yöntemi ile analiz edilip, karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Finansal Performans, Kimya Sektörü, Bulanık VİKOR 

Yöntemi 
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THERMAL HOTEL SELECTION WITH FUZZY TOPSIS METHOD: 

AFYONKARAHISAR CASE 

Çağrı SÜRÜCÜ, Bartın University 

Ahmet ÖZTEL, Bartın University 

Hasan YAVUZ, Bartın University 

Thermal tourism is one of the alternative tourism types in Turkey and it serves for twelve months different from 

other tourism activities. In this direction, the tourism sector is removed from seasonality and continues its activities 

throughout the year, contributing to the tourism sector and the economy of the country. It is difficult for customers 

to choose a thermal hotel because it has many hotel alternatives and each hotel has different features. In this point, 

Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods help clients make choices. In this study, the five-star thermal 

hotels located in Afyonkarahisar region were evaluated with the method of Fuzzy TOPSİS (Technique for Order 

Preference by Ideal Solutions). As a result of the study, thermal hotel alternatives were ordered for the customers 

who decided to make a holiday, in order to facilitate the selection of five star thermal hotels in Afyonkarahisar 

province. 

Keywords: Thermal Hotels, Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Fuzzy TOPSIS, Hotel Selection 

 

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ İLE TERMAL OTEL SEÇİMİ: AFYONKARAHİSAR 

ÖRNEĞİ 

Termal turizm, Türkiye'deki alternatif turizm türlerinden birisidir ve diğer turizm faaliyetlerinden farklı olarak on 

iki ay hizmet vermektedir. Bu yönüyle, turizm sektörünü sezonluk olma özelliğinden çıkararak tüm yıl faaliyetlerini 

sürdürerek turizm sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Termal otel seçimi yapacak olan müşteriler 

için birçok otel alternatifinin olması ve her bir otelin farklı özelliklere sahip olması müşterilerin tercihini 

zorlaştırmaktadır. Bu noktada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri müşterilere tercih yapma konusunda 

yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Afyonkarahisar bölgesinde yer alan beş yıldızlı termal oteller Bulanık TOPSİS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Çalışma sonucunda, tatil yapmaya karar veren müşteriler için Afyonkarahisar ilinde beş yıldızlı termal otel seçimini 

kolaylaştıracak şekilde termal otel alternatifleri sıralanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Termal Oteller, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Bulanık TOPSİS, Otel Seçimi 
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A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL FOR SELECTION OF 

SUSTAINABLE LOGISTICS CENTER 

Gülşah SEZEN AKAR, Adnan Menderes University 

Increasing of environmental sustainability sensitivity is forced businesses to develop strategies to reducing the 

negative impacts on the environment in all their processes and to make new investments. The aim of this study is 

to develop a model that optimizes the economic and environmental targets for new planned the logistics center 

selection problem. The model has been tested in the problem of selecting the optimal logistics center for a food 

business; The optimal result is achieved by using mixed linear programming model which maximizes the service 

capacity and reduces the production costs and the carbon emission rates the least. 

Keywords: Logistics, Linear Model, Sustainability. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR 

OPTİMİZASYON MODELİ 

Çevresel sürdürülebilirlik hassasiyetinin artışı işletmeleri tüm süreçlerinde çevreye verdikleri olumsuz etkilerin en 

aza indirilmesi hususunda stratejiler geliştirmeye ve yeni yatırımlarda bulunmaya zorlamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, yeni kurulması planlanan lojistik merkezi seçim problemine, ekonomik ve çevresel amaçları optimize eden 

bir model geliştirmektir. Model bir gıda işletmesinin optimum lojistik merkezi seçimi probleminde sınanmış; 

üretim maliyetlerini ve karbon emisyon oranlarını en aza indirgeyen, hizmet kapasitesini en çoklayan optimum 

sonuca karma doğrusal programlama modeli ile ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Lojistik, Doğrusal Model, Sürdürülebilirlik. 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       51 

 

ONLINE OR OFFLINE? INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING 

CONSUMER PREFERENCES 

Tarık YOLCU, Sakarya University 

Remzi ALTUNIŞIK Sakarya University  

Seda GÖKDEMİR EKİCİ, Sakarya University 

Kürşad ÖZKAYNAR, Cumhuriyet University 

Technological developments not only increase the number of product and service alternatives offered to the market but also 

increase the number of alternative channels in delivering products and services to consumers. In particular, multi-channel and 

omni-channel strategies, one of the most prominent topics in marketing literature in recent years, are of clear indications of this 

development. Therefore, today's consumer has to decide from many alternatives. However, in terms of marketing, a good 

understanding of how customers make their choices among alternatives or identifying factors that shape consumer preferences 

is of critical importance. 

The aim of this study is to examine how the increase in the number of distribution channel alternatives, which is a frequently 

discussed issue in marketing literature in recent years, has an effect on consumer channel preferences, and in particular the 

effects of this increasing number of channels on procurement decision process. More specifically, questions begging for an 

answer in the context of this study are "Why do consumers prefer to buy products from stores following a search fort he product 

on the internet?" Or vice versa "why would they prefer to buy products on the internet after having tried the product in the 

store?" These questions may have some negative implications for retailers eve though the increasing number of choices for 

consumers and increasing brand-consumer interaction in terms of brands are of positive outcomes for both consumers and 

brands. Therefore, this study aims to provide a contribution, in part, for clarifying the discussion in the literature by attempting 

to show what are the elements that lead to these fluctuations between the channels and what are the typical characteristics of 

those who prefer certain behaviors.  

In the context of research, a survey was conducted on 387 people in July 2017. Research findings indicate that both types of 

behavior are common but there are significant differences in the factors affecting the choice of the two behavior patterns, in the 

product groups and in the demographic characteristics of consumers preferring a particular channel choice behavior. 

Keywords: Multi-channel consumer behavior, retailing, omni-channel, multi-channel 

ONLINE MI? OFFLINE MI? TÜKETİCİ TERİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Teknolojik gelişmeler sadece pazara sunulan ürün ve hizmet alternatiflerinin sayısının artmasına değil, aynı zamanda ürün ve 

hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında da alternatif kanalların seçenek sayısında da artışlara yol açmaktadır. Özellikle de son 

yıllarda pazarlama yazınında öne çıkan konulardan biri olan çoklu-kanal ve omni-kanal stratejileri bu gelişmenin önemini 

desteklemektedir. Dolayısıyla günümüz tüketicisi çok sayıda alternatif arasından karar vermek durumundadır. Ancak, 

pazarlama açısından tüketicilerin alternatifler arasından tercihlerini nasıl yaptıklarının bilinmesi veya tercihleri şekillendiren 

faktörlerin neler olduğunun anlaşılması kritik öneme sahiptir.  

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda pazarlama yazınında sıkça tartışılan bir konu olan dağıtım kanal alternatif sayısının artışının 

tüketici kanal tercihlerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve özellikle de bu artan kanal sayısının satın alma karar sürecindeki 

etkilerinin incelenmesidir. Daha spesifik olarak, araştırma bağlamında cevap aranan sorular, "neden tüketiciler internet 

üzerinden ürünle ilgili araştırma yaptıktan sonra ürünleri mağazadan satın almayı tercih ederler?" veya tam tersi "neden 

mağazada ürünleri denedikten sonra ürünleri internet ortamında satın almayı tercih eder?" sorusudur. Bu soruyu önemli kılan 

husus, tüketici satın alma davranışlarında seçenek sayısının fazlalığı sebebiyle seçim özgürlüğünü artırmasına ve markalar 

açısından ise daha fazla marka-tüketici etkileşimi sağlamasına rağmen perakende sektörü açısından çeşitli olumsuzluklara yol 

açtığı düşünülmektedir. Bu sebepten, bu çalışma ile literatürdeki bu açıklığa, tüketicilerin kanallar arasındaki bu gidiş-

gelişlerine yol açan unsurların neler olduğu ve belirli davranışı tercih edenlerin tipik özelliklerinin neler olduğu ortaya konmaya 

çalışılarak, kısmen de olsa bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Araştırma bağlamında Temmuz 2017'de 387 kişi üzerinde bir anket çalışılması yürütülmüştür. Araştırma bulguları her iki tür 

davranışın da yaygın olduğunu ancak söz konusu iki davranış şeklinin tercihini etkileyen faktörlerde, ürün gruplarında ve 

kişilerin demografik özelliklerinde belirgin farklılıkların olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Çoklu kanal tüketici davranışı, Perakende, Omni kanal  
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CREATIVE ADVERTISING TEAMS: HOW THEY SHAPE ADVERTISING 

CREATIVITY PROCESS 

Wisal AHMAD, Kohat University of Science and Technology 

This study explores the creative process of advertising design by looking at how creative team members collaborate 

during the development of creative advertising in four advertising agencies. creative directors, copywriters and art 

directors in four ad-agencies worked on designing experimental advertisement and interview data followed by 

observations was collected accordingly. Based on the creativity assessment of these advertisements by an 

independent jury of creatives, the study findings reveal that the most creative advertisement follows a substantially 

much richer collaboration among the creative team members compared to least creative advertisements. 

Consequently, a preliminary model of creative advertising process is proposed for empirical validation. 

Keywords: Collaboration, Creative Process, Creative Advertising Design, Domain Competency, Interactional 

Environment. 
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EVOLUTION OF TURKISH ARILINES INTO A GLOBAL AIRLINE: AN 

EXAMINATION OF POSITION AND STRATEGY 2003-2016 

Sinan YILMAZ, Bülent Ecevit University 

İbrahim Müjdat BAŞARAN, Bülent Ecevit University 

International air transport and Airlines are big business. In 2016 3.6 billion passengers and 54.9 million tons of air 

cargo were carried by various airlines across the globe. There are over 5000 airlines across the world with IOCA 

registries. However, the industry is dominated by a small number of companies. For example, of the 3.6 billion air 

passengers carried in 2016, 1.2 billion, were carried by 10 airlines. 

Turkish Arilines (IOCA: THY) is the national flag carrier airline of Turkey. It is one of the ten largest airlines in 

passenger numbers. It operates flights to 300 destinations in 120 countries, making it the carrier that flies to most 

countries in the world. It has consistently found a place in the list of best 20 airlines in the world, and has scored 

at or near the top in the best airlines of Europe, in Skytrax surveys over the past 10 years.  

This paper examines the evolution of competitive position and strategy of Turkish Airlines (THY) during 2003-

2016; which correspond to its transformation into a global airline. Towards this end, we begin with a general 

overview of international air transport and airline industry. This is followed by a brief overview of corporate 

evolution of THY. We examine the evolution of THY's corporate strategy and organization in its quest to become 

a global airline using annual corporate reports and other corporate publications. Also other publications by industry 

associations and industry analysis organizations are used to examine THY visa-vis its main competitors. The study 

is structured as a case study. 

Keywords: Airlines, Globalization, Competition, Strategy 

TÜRK HAVAYOLLARI'NIN KÜRESELLEŞMESİ: POZİSYON VE STRATEJİNİN 

İNCELENMESİ, 2003-2016 

Uluslararası hava taşımacılığı ve hava yolu işletmeciliği büyük bir sektördür. 2016 yılında dünya çapında 3.6 

milyar yolcu ve 54.9 milyon ton kargo çeşitli hava yolu şirketleri tarafından taşınmıştır. Dünya çapında IOCA 

kaydı olan 5000'ün üzerinde hava yolu şirketi vardır. Ancak sektör az sayıda işletmenin hakimiyeti ile karakterize 

olmaktadır. Örneğin, 2016 yılında taşınan 3.6 milyar yolcunun 1.2 milyarı 10 büyük hava yolu tarafından 

taşınmıştır. 

Türk Hava Yolları A.Ş. (IOCA:THY) Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcı hava yoludur. THY taşınan yolcu sayısı 

açısından en büyük 10 hava yolu işletmesinden birisidir. THY 120 ülkede 300 farklı noktaya uçuş düzenleyen ve 

bu özelliğiyle dünyada en fazla ülkeye uçan hava yoludur. THY, son 10 yıldır Skytrax anketlerinde istikrarlı bir 

biçimde Dünyanın en iyi 20 hava yolu arasında, Avrupa'da ise en iyi 10 hava yolu arasında yer almıştır. 

Bu çalışma Türk Hava Yolları'nın küresel bir hava yolu şirketine dönüşümüne karşılık gelen 2003-2016 yılları 

arasında gerçekleşen, rekabetçi pozisyon ve stratejisinin evrimini incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda 

uluslararası hava taşımacılığı ve hava yolu endüstrisinin genel bir değerlendirmesi ile başlanmaktadır. Ardından 

THY'nin kurumsal gelişimin kısa bir özeti sunulmaktadır. THY'nin küresel bir hava yolu haline gelme serüveni 

boyunca rekabetçi stratejisi ve örgütsel yapısının evrimi söz konusu zaman dilimine ait yıllık raporları ve diğer 

şirket yayınları aracılığıyla incelenmektedir. Ayrıca, sektör kuruluşları ve sektör analizi gerçekleştiren diğer 

yapıların yayınları kullanılarak THY'nin başlıca rakipleri ile mukayesesi de gerçekleştirilmektedir. Çalışma bir 

örnek olay incelemesi biçimindedir. 

Anahtar Kavramlar: Havayolu işletmeleri, Küreselleşme, Rekabet, Strateji  
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THE EMERGENCE AND SCOPE OF MIGRANT ENTREPRENEURSHIP 

PROMOTION AT THE EU-LEVEL 

Kevin Van Hove, Dokuz Eylül University 

This paper aims to analyse the evolution of the target group and objectives of the European Commission's 

entrepreneurship policy since the end of the 1970s, with particular attention to the process towards recognition of 

migrants as an important pool of entrepreneurs at the EU-level in the last decade. Secondly, it aims to explore the 

tools available at the EU-level to promote migrant entrepreneurship, as well as the limitations of this policy. This 

will be enabled by a study of the literature as well as sources provided by the EU. The research shows that the EU's 

entrepreneurship policy evolved from primarily targeting larger companies, into a policy with extra interest for 

SMEs and finally the whole society. Within this context, migrants have become recognized as an important pool 

of potential entrepreneurs, as relative to natives they are more likely to start businesses and can substantially 

contribute to growth and job creation in the EU. EU (Migrant) entrepreneurship policy is yet limited by the principle 

of subsidiarity, the common rule of unanimity in most of the fields relevant to entrepreneurship policy and the 

ordinary legislative procedure. Entrepreneurship programmes have been accessible on grounds of residence and 

hence include legally residing immigrants in one of the participating countries. Key action points for migrants are 

proposing policy initiatives and facilitating entrepreneurship for migrants, based on good practices of the Member 

States. 

Keywords: Entrepreneurship, Migrant entrepreneurship , SMEs, EU, Entrepreneurship policy 

 

Göçmen Girişimciliğinin AB Düzeyinde Teşvik Edilişinin Doğumu ve Kapsamı 

Bu makale; 1970'lerin sonlarından bu yana Avrupa Komisyonu'nun girişimcilik politikasının hedef kitle ve 

amaçlarındaki gelişimi incelemeyi hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu, son on yılda göçmenlerin AB düzeyinde 

önemli bir girişimci havuzu olarak tanınmasına doğru giden sürece özellikle ilgi göstermektedir. Bunun yanında, 

makale kapsamında AB düzeyinde göçmen girişimciliğini teşvik etmek için mevcut araç ve politikaların 

sınırlarının araştırılması hedeflenmektedir. Tüm bunlar konu ile ilişkili literatürün ve AB tarafından sunulan 

kaynakların araştırılması yöntemleri ile sağlanacaktır. Bu araştırma, AB girişimcilik politikasının öncelikli olarak 

büyük ölçekli şirketleri hedefleyen bir politikadan, KOBİ'lere ve ardından tüm toplum odaklı bir politikaya doğru 

değişime yöneldiğini göstermektedir. Bu bağlamda göçmenler, yerel halka göre şirket kurma potansiyellerinin daha 

fazla olması ve AB'de büyüme ve iş yaratmaya önemli derecede katkıda bulunabilmeleri sebepleri ile önemli bir 

girişimci havuzu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Fakat, AB (göçmen) girişimcilik politikası yetki devri 

prensibi, girişimcilik politikasıyla ilgili olan alanların çoğunda bulunan oybirliği ortak kuralı ve olağan yasama 

prosedürü ile sınırlanmaktadır. Girişimcilik programlarından ikamet gerekçesiyle faydalanılmaktadır ve nitekim 

yalnızca programa dahil olan ülkelerin birinde yasal olarak yaşayan göçmenler bu politikaların kapsamına 

girmektedir. Göçmenler için anahtar eylem maddeleri; üye ülkelerin iyi uygulamalarını temel alarak politika 

inisiyatifi önermek ve göçmenler için girişimciliği kolaylaştırmaktır. 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, Göçmen girişimciliği, Kobiler, AB, Girişimcilik politikası 
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ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND EXPENDITURE 

WITH ARDL CO-INTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY TESTS: 

EVIDENCE ON TURKEY 

Eren ERGEN, Pamukkale University 

Ersin YAVUZ, Pamukkale University 

Thetheoretical framework between public spending and economic growth is mainly discussed within two 

perspectives. These views are Keynes and Wagner's approaches. According to Keynes' approach, while there is 

causality from public spending to economic growth, Wagner advocates the opposite. The aim of the study is to 

examine the relationship between public expenditure and growth in Turkey with empirical methods and to 

determine the direction of the relationship. The analysis covers the years 1980-2016. As empirical method, ARDL 

(Auto Regressive Distrubuted Lag Models) Co-integration Method and Granger Causality Test are applied. 

According to findings from the ARDL Co-integration analysis, there is a long-run relationship between public 

spending and economic growth. According to the Granger Causality Test, one-way causality is determined from 

public expenditure to economic growth. The results support the Keynesian view in the period studied. 

Keywords: Public Spending, Growth, ARDL, Granger Causality 

 

BÜYÜME İLE HARCAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL EŞ-BÜTÜNLEŞME VE 

GRANGER NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE 

KANITLAR 

Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki teorik çerçeve temelde iki görüş kapsamında tartışılmaktadır. 

Bu görüşler, Keynes ve Wagner'in yaklaşımlarıdır. Keynes'in yaklaşımına göre, kamu harcamalarından ekonomik 

büyümeye doğru nedensellik bulunmakta iken, Wagner tersini savunmaktadır.Çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu 

harcaması ile büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik yöntemlerle incelemek ve ilişkinin yönünü belirlemektir. Analiz 

1980-2016 yıllarını kapsamaktadır. Ampirik yöntem olarak ARDL (Auto RegressiveDistrubutedLagModels) Eş-

bütünleşme Yöntemi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmaktadır. ARDL Eş-bütünleşme analizinden elde 

edilen bulgulara göre, kamu harcaması ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır. Granger 

Nedensellik Testi'ne göre, kamu harcamalarından ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik tespit edilmektedir. 

Sonuçlar, incelenen dönemde Keynesyen görüşü desteklemektedir. 

Anahtar Kavramlar: Kamu Harcaması, Büyüme, ARDL, Granger Nedensellik 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       56 

 

RED MEAT PRODUCTION IN TURKEY 

Kevser BEKTAŞ, Hacettepe University 

In this study, we analyzed the annual data from red meat production in Turkey between the time period 1991 and 

2016 by using Box-Jenkins technique. After stabilizing the data, Integrated Moving Average model was determined 

as the fitting model for the data. Forecasts between 2017 and 2025 were obtained, It is aimed to give direction to 

the policy to be formed about future animal production. At the same time, the structure of animal husbandry in 

Turkey, the situation of the red meat sector has been considered and the supply-demand relationship has been 

examined. 

Keywords: Box-Jenkins technique, ARIMA models, amount of red meat production 

 

TÜRKİYE'DE KIRMIZI ET ÜRETİMİ 

Bu çalışmada, Türkiye'de kırmızı et üretimi öngörüsü için 1991-2016 dönemine ait yıllık veriler Box-Jenkins 

tekniği ile analiz edilmiştir. Veriler durağan hale getirildikten sonra, bu veri kümesine uyan model Bütünleştirilmiş 

Hareketli Ortalama modeli belirlenmiştir. 2017–2025 yılları arasındaki öngörüleri elde edilmiş, ileriye yönelik 

hayvansal üretim ile ilgili oluşturulacak politikalara yön vermesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de 

hayvancılığın yapısı, kırmızı et sektörünün durumu ele alınmış ve arz-talep ilişkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Box-Jenkins Tekniği, ARIMA modeli, kırmızı et üretim miktarı 
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THE LINKAGE BETWEEN OUTPUT GROWTH UNCERTAINTY AND 

ECONOMIC POLICIES 

Mehmet Kenan TERZİOĞLU, Trakya University 

Ensuring sustainable development through low-stable inflation is among the fundamental objectives for policy 

makers. Many attempts are made to determine factors and national policies that affect growth in the long term, 

allow for higher per capita income and overall wealth levels. The output uncertainty is effective on real sector and 

monetary-fiscal policies. In this paper, time-varying interaction between output uncertainity and selected variables 

has been investigated in the framework of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity 

models for Turkey to give an insight as a developing country that comes up against crises and structural changes 

in its economy. 

Keywords: Output growth uncertainty, economic performance, monetary policy, fiscal policy, MGARCH models. 

 

ÇIKTI BÜYÜKLÜĞÜ BELİRSİZLİĞİ VE EKONOMİ POLİTİKALARI 

ARASINDAKİ BAĞLANTI 

Düşük istikrarlı enflasyon ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak politika yapıcıların temel amaçları arasındadır. 

Uzun vadede büyümeyi etkileyen, genel refah seviyelerine ve daha yüksek kişi başına düşen gelire imkan sağlayan 

faktörlerin ve ulusal politikaların belirlenmesine çalışılmaktadır. Çıktı büyüklüğü belirsizliği, reel sektör ve para-

maliye politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu makalede, ekonomisinde krizler ve yapısal değişimlere maruz 

kalan gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye'de çıktı belirsizliğiyle seçilmiş ekonomik değişkenler 

arasındaki zaman bağımlı etkileşim çok değişkenli genelleştirilmiş otoregresif koşullu heteroscedastisite modelleri 

çerçevesinde incelenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Çıktı büyüklüğü belirsizliği, ekonomik performans, para politikası, maliye politikası, MGARH 

modelleri 
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REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE AND INTERNATIONAL 

COMPETITIVENESS: A CASE OF TURKISH MACHINERY SECTOR 

Murat Ozan BAŞKOL, Uludağ University 

Muhammed Fatih AYDEMİR, Uludağ University 

The machinery sector, which is the main sector producing investment goods, is considered as the driving force for 

the industrialization of an country. Machinery sector is one of the leading sectors in the country's economy with its 

high value-added ratio, its potential to create employment for the qualified labor force and providing input to other 

manufacturing industry sectors with the production of various machine, component and tools. 

In 2015, 4.8 % of the production value and 6.1 % of the value added of the total manufacturing industry, 3.9 % of 

number of enterprises and 5.8% of the employees in the manufacturing industry were covered by the machinery 

sector. In this context, the importance of the sector in terms of Turkish economy can be better understood. The 

Turkish machinery sector, which is the 6th biggest machinery manufacturer in Europe, accounting for a 9.3 percent 

share in Turkey's total exports in 2016. 

The aim of this study is to analyze the competitiveness of the Turkish machinery sector. For this aim, the foreign 

trade data of the Turkish machinery sector for 1989-2016 period will be obtained from the United Nations Statistics 

Department (COMTRADE) data. The comparative advantage of Turkish machinery sector, using 3-digit SITC 

Rev.3 data, will be analyzed by Balassa's Revealed Comparative Advantage index and Vollrath's the relative trade 

advantage, the relative export advantage and the revealed competitiveness indices for 27 sub-sectors. 

Keywords: Revealed Comparative Advantage, International Competitiveness, Turkish Machinery Sector 

 

AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER VE ULUSLARARASI 

REKABET GÜCÜ: TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 

Yatırım malı üreten temel sektör konumunda olan makine sektörü bir ülkenin sanayileşmesinin itici gücü olarak 

kabul edilmektedir. Makine sektörü gerek yüksek katma değer oranına sahip olmasıyla gerek kalifiye işgücüne 

yönelik istihdam yaratma potansiyeliyle gerekse de çeşitli makine-aksam-aletlerinin üretimi yönüyle diğer imalat 

sanayi sektörlerine girdi sağlamasıyla da ülke ekonomisinde dikkat çeken sektörlerin başında gelmektedir.  

2015 yılında toplam imalat sanayinin üretim değerinin % 4,8'inin ve katma değerinin % 6,1'inin, imalat sanayindeki 

girişim sayısının % 3,9'unun ve çalışan sayısının % 5,8'inin makine sektörü tarafından karşılandığı 

düşünüldüğünde, sektörün Türkiye ekonomisi açısından ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılabilir. Avrupa'nın 

6.büyük makine imalatçısı durumunda olan Türkiye Makine sektörünün, 2016 yılı itibarıyla Türkiye ihracatındaki 

payı % 9,5'dir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye makine sektörünün rekabet gücünü analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye 

makine sektörünün 1989-2016 dönemine ilişkin dış ticaret verileri SITC Rev.3'e göre 3 haneli olarak Birleşmiş 

Milletler İstatistik Bölümü(COMTRADE) veri tabanından elde edilecek ve sektör kapsamına giren 27 alt sektör 

için rekabet gücü Balassa'nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksi ve Vollrath'ın Balassa'nın endeksine 

alternatif olarak geliştirdiği nispi ticaret üstünlüğü, nispi ihracat üstünlüğü ve açıklanmış rekabet üstünlüğü 

endekslerinden yararlanarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler,Uluslararası Rekabet Gücü, Türk Makine Sektörü 
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SCALE, COMPOSITION AND TECHNIQUE EFFECTS IN POLLUTION LEVEL: 

EVIDENCE FROM EU COUNTRIES 

Recep ULUCAK, Erciyes University 

Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis claims that there is an inverted U-shaped relationship between 

environmental degradation and economic growth. It means that initial stage of economic growth and development 

makes environmental quality worse, and, that, later stage of economic growth and development enhances 

environmental quality after per capita income reaches a turning point. It, hence, implies that environmental 

degradation first rises and later falls with increasing economic development. there exist three contributing causes 

behind the shape of EKC. First one is the scale effect which is first stage of the curve that environmental quality 

gradually deteriorates since economic growth needs more resource and sparks off more waste and pollution. As 

economy grows, however, its’ structure starts to change from pollution intensive industry to services and 

technology intensive industries. Besides, as technology advances, it reverses polluting production process which 

also uses more resource and obsolete technologies are replaced by upgraded new and cleaner technology. These 

probable positive effects of economic growth on environment are named composition and technique effects 

respectively. These three effects are the underpinnings of EKC hypothesis. Current literature, however, focus on 

testing whether there is an inverted U-shaped relationship or not. On the other hand, there are minute amount of 

studies investigating that the underpinnings have really expected effects on the pollution.  So, in this study, it will 

be tested whether effects of changes in scale, composition and technique are as claimed. Results provide empirical 

information about that the underpinnings work as claimed and the hypothesis is valid. 

Keywords: Environmental economics, Natural resources economics, Economic growth, Panel data 

 

ÖLÇEK, KOMPOZİSYON VE TEKNİK ETKİLERİNİN KİRLİLİK DÜZEYİNDEKİ 

ROLÜ: AB ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA 

Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi kirlilik ile ekonomik büyüme arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğunu 

iddia eder. Böyle bir ilişki ekonomik büyümenin bir noktaya kadar kirliliği artıracağı ancak eşik bir değere 

ulaştıktan sonra kirliliği azaltacağını ifade etmektedir. Bu iddia ekonomik büyüme sürecinde ülkelerin geçireceği 

çeşitli evrelerde ortaya çıkması muhtemel durumlar ile açıklanır. Bu evrelerde kirlilik ile ilişkilendirilen durumlar 

sırasıyla ölçek etkisi, kompozisyon etkisi ve teknik/teknolojik etki olarak adlandırılmaktadır. Ölçek etkisi 

ekonominin belirli bir gelir düzeyine ulaşacağı duruma kadar ki üretim artışının kirliliği artıracağı gerçeğini 

yansıtır. Diğer etkiler ise daha çok teorik beklentiye dayanmaktadır. Bunlardan kompozisyon etkisi ekonomilerin 

belirli bir gelir düzeyinden sonra yaşayacağı yapısal dönüşüm ile ilişkilendirilir. Kompozisyon etkisinde 

ekonomiler büyüdükçe kirlilik üretmeyen hizmet sektörünün ekonomideki ağırlığının artacağı, kirlilik üreten 

sanayi sektörünün ise ağırlığının azalacağı hususu temel alınır ve bu durumda kirliliğinde azalacağı sonucuna 

varılır. Teknik/teknolojik etki ise belirli bir gelir düzeyine ulaşmış ekonomilerin gerek elde ettiği deneyim gerekse 

de teknolojik gelişme sayesinde toplam faktör verimliliğinin artması ve daha az kirleten makine-teçhizatın 

yaygınlaşmasıyla kirliliğin azalacağını belirtir. Sonuç olarak bu üç etki ÇKE hipotezinin destekleyici unsurları 

olarak değerlendirilir. Ancak literatürde yoğun olarak ÇKE hipotezi bakımından gelir ve kirlilik arasındaki ters U 

şeklindeki ilişkinin olup olmadığı test edilmektedir. Ülke deneyimleri açısından hipotezin temel destekleyici 

unsurlarının kirlilik üzerindeki etkisini araştıran çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu çalışmada 

ölçek, kompozisyon ve teknik/teknolojik değişmelerin ülke deneyimleri açısından kirliliği iddia edildiği gibi 

etkileyip etkilemediği test edilecektir. Elde edilen sonuçlar ÇKE hipotezinin destekleyici unsurlarının ve 

dolayısıyla hipotezin geçerliliği veya geçersizliğine yönelik ampirik katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kavramlar: Çevre ekonomisi, Doğal kaynak ekonomisi, ekonomik büyüme, panel veri  
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PROMOTION ACTIVITIES AGAINST BAN OF ADVERTISING: A 

QUALITATIVE RESEARCH ON ADVOCACY 

İlknur BİLGEN, Hakkari University 

Companies, institutions and foundations or individuals are advertising in order to promote their products they 

produce, services they present, ideas etc. Main reason of advertisement to be popular is that it provides reaching 

huge groups. However, in some occupational groups, advertising is banned by some aims like taking care of 

society's benefits, looking out for occupation's prestige etc. In the areas that advertising cannot be used, other 

promotion activities are used generally. Purpose of this study is to define the applicability of ban of advertising and 

the other promotion activities preferred because of ban of advertising. 

Keywords: Promotion, Ban of Advertising, Advocacy 

 

REKLAM YASAĞINA KARŞI DİĞER TUTUNDURMA AKTİVİTELERİ: 

AVUKATLIK MESLEĞİ ÜZERİNE KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA 

İşletmeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar veya bireyler, ürettikleri ürünleri, sundukları hizmetleri, fikirlerini vb. 

tutundurmak amacıyla, reklam yapmaktadırlar. Reklamın yaygın olarak kullanılan bir tutundurma bileşeni 

olmasının en temel sebebi, büyük kitlelere ulaşma olanağı sağlamasıdır. Ancak bazı meslek gruplarında, toplum 

çıkarlarını korumak ve mesleğin saygınlığını gözetmek gibi nedenlerle, reklam yapmak yasaklanmıştır. Reklam 

yapılamayan alanlarda genellikle diğer tutundurma aktivitelerini kullanma yoluna gidilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, avukatlık mesleğinde reklam yasağının günümüzde uygulanabilirliği ve reklam yasağından ötürü tercih 

edilen diğer tutundurma aktivitelerinin belirlenmesidir. 

Anahtar Kavramlar: Tutundurma, Reklam Yasağı, Avukatlık 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       61 

 

A STUDY ON ORGANISATIONAL GOSSIP AND WORKPLACE LONELINESS 

AT PUBLIC ENTERPRICES 

Hale Eda AKDURU, İstanbul University 

Fatih SEMERCİÖZ, İstanbul University 

Organisational gossip is an easy way of communication stemming from informal relationships between employees. 

Workplace loneliness has consequences like unhealthy relationships and unsuccessful communications at the 

workplace. 

With this study the relationship between organisational gossip and workplace loneliness is going to be researched 

through a sample chosen from the civil workers at Usak City. 'The Workplace Loneliness Measure' by Wright etc. 

(2006) and 'Organisational Gossip Measure' by Leblebici etc. (2009) are going to be used at the survey and the data 

collected is going to be analysed through some statiscal methods to bring suggestions for the managers. 

Keywords: Organisational Gossip, Workplace Loneliness. 

 

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEDİKODU VE İŞYERİ YALNIZLIĞINA 

DAİR BİR ÇALIŞMA 

Çalışanlar açısından örgütsel dedikodu, kişiler arasındaki ilişkiler temelinde şekillenen ve samimiyet esasına dayalı 

hızlı yayılan bir iletişim şeklidir. İşyeri yalnızlığı ise çalışanın işyeri ortamında sağlıklı ilişkiler kuramaması, 

iletişim ve ifade konularında başarısız olması temelinde şekillenen bir olgudur.  

Araştırmamızda işletmelerde örgütsel dedikodu ile işyeri yalnızlığı ile arasındaki ilişki incelenecek olup, bu amaçla 

Uşak'ta çalışan kamu personelinden oluşturulacak bir örneklem üzerinde anket uygulanıp, örgütsel dedikoduya 

çalışanların yaklaşımını ölçmek amacıyla Leblebici vd. (2009) tarafından geliştirilen ölçek ile işyeri yalnızlığına 

ilişkin Wright vd. (2006) tarafından geliştirilen 'İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği' kullanılacak, veriler çeşitli istatistik 

yöntemlerle analiz edilerek yöneticilere elde edilecek sonuçlara dayalı öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Dedikodu, İşyeri Yalnızlığı. 
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KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ: FİNANS 

SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Emel İŞTAR IŞIKLI, Düzce University 

Bu çalışmanın amacı, işyerleri içerisinde iş etiğine uygun tutum ve davranışların, iş tatmini üzerindeki etkilerini 

ortaya koymaktır. Çalışma örneklemini finans sektöründe çalışmakta olan 285 kadın çalışan oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %67'si 34 yaş altında bireylerdir ve %72'si lisans ve üzeri eğitime sahiplerdir. Çalışmada SPSS 

istatistik paket programı kullanılmış olup, verilerin analizinde temel betimsel istatistikler ve regresyon analizi 

kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda iş etiğinin alt boyutlarından olan müşteri etiği ve çevre etiği ile iş tatmini 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: İş Tatmini, İş Etiği, Kadın Çalışanlar 
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FACTORS INFLUENCING SOCIAL MEDIA USAGE FOR COMMERCIAL 

PURPOSES 

İbrahim AKMAN, Atılım University 

In this study, adoption of Social Media for Commercial purposes (SMC) has been analyzed based on a conceptual 

research model. Factors included in this study have been grouped under three empirical categories, namely, socio-

demographic, external and utilitarian. A survey approach has been adopted for this purpose and the least square 

regression techniques is used to investigate the relationships among the variables included in the research model. 

Keywords: Social media, socio-demographic, external, utilitarian, regression 

 

TİCARİ AMAÇLA SOSYAL MEDYA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bu çalışmada ticari amaçla sosyal medya kullanımını etkileyen faktörler kavramsal bir araştırma modeli 

kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan faktörler sosyodemografik, dışsal ve faydasal olmak üzere 

üç kategori altında gruplandırılmışlardır. Çalışmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Değişkenler 

arasındaki ilişkilerin analizinde enküçük kareler regresyon analizi metodu kullanılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Sosyal medya, sosyodemografik, dışsal, faydasal, regresyon 
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A MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH ON MEASURING 

MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN TURKEY 

Mehmet Sedat UĞUR, Çankırı Karatekin University 

There are significant efforts on conceptualizing and measuring multidimensional poverty. In multidimensional 

approach to poverty, income as a proxy of wellbeing is not seen as a sole indicator for human lives, but other 

deprivations such as education, health and assets are judged within the analysis. In this paper, it is aimed to find a 

statistical tool to measure multidimensional poverty. Thus, following Luzzi et al. (2008)'s approach, we will 

primarily check the possible candidates of many variables to provide a meaningful description on poverty by factor 

analysis. The factor analysis helps us on grouping variables to different factors. Then, we will identify the poor by 

using a cluster analysis which aggregate individuals according to how similar they are with regard to their various 

scores of multiple deprivations. In this study, we will use Turkish Statistical Institute (TurkStat)'s cross-sectional 

data set of income and living conditions of the households which are published since 2006 and the study will use 

2013 data to constitute a statistically significant measure. One of the main advantages of this measure is not to 

identify an arbitrary poverty threshold for being poor or non-poor, instead, concentrates at their similarities with 

respect to their scores on various dimensions. Initial analyses show that education and health indicators are two of 

the most important dimensions on multidimensional poverty and thus the households are generally more vulnerable 

when they are deprived on these dimensions. 

Keywords: Poverty, Multidimensional poverty, Cluster analysis. 

 

TÜRKİYE İÇİN ÇOK BOYUTLU YOKSULLUĞUN ÖLÇÜLMESİNE ÇOK 

DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM 

Son dönemlerde, çok boyutlu yoksulluğun kavramsallaştırılması ve ölçülmesine yönelik çok sayıda çalışma 

mevcuttur. Yoksulluğun çok boyutlu ölçülmesi çabası, insan yaşantısının ölçülmesinde geliri refahın tek göstergesi 

olarak gören yaklaşımlara meydan okumaktadır ve eğitim, sağlık ve varlıklar gibi bireyin yaşadığı diğer 

yoksunlukları analize dahil etmektedir. Bu çalışmada, çok boyutlu yoksulluğun ölçülmesi için istatistiksel bir araç 

türetilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Luzzi vd. (2008)'in yaklaşımından yararlanarak, bir ölçüm 

gerçekleştirilmiştir. Bunun için de, ilk önce çok sayıdaki değişken içerisinden faktör analizi kullanılarak çok 

boyutlu yoksulluğun ölçülmesinde en uygun değişkenler tespit edilmiştir. Faktör analizi, farklı faktörlere göre 

değişkenlerin gruplandırılmasını mümkün kılar. Ardından, bireylerin çoklu yoksunluklarının farklı skorları dikkate 

alınıp benzerliklerine göre gruplandırılması ile bireylerin toplulaştırılmasını ifade eden kümeleme analizi 

yardımıyla yoksul bireyler tanımlanacaktır. Çalışmada, TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2013 

yılı mikro-kesit verilerinden yararlanılacaktır. Bu veriler, 2006 yılından beri yayımlanmaktadır. Elde edilecek 

ölçümün temel avantajlarından biri, yoksul ve yoksul olmayan bireyler için keyfi bir yoksulluk sınırı belirlemek 

yerine, bireylerin farklı boyutlardaki benzerliklerine odaklanmasında yatar. Bu bağlamda da, yoksulluk 

ölçümlerinin içerisindeki keyfilik bir derecede azaltılmış olunur. İlk sonuçlar, eğitim ve sağlık göstergelerinin çok 

boyutlu yoksulluk ölçümlerinde temel iki boyutu ifade ettiğini, bu yüzden de bu boyutlardan yoksun hanelerin 

yoksulluğa karşı daha hassas olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Çok boyutlu yoksulluk, Kümeleme analizi 
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GREAT RECESSION' TO 'GREAT REGRESSION': CURRENT DEBATES OVER 

POST-KEYNESIAN THEORY 

Metehan CÖMERT, Ankara Yıldırım Beyazıt University 

The fact that macroeconomic indicators could not be turned into the "Great Moderation" era even though it has 

been ten years since the global crisis which is referred as "Great Recession" has led to increase the importance of 

alternative economic ideas. Post-Keynesian theory has become a crucial source of economic thought both with 

critical analysis developed before the crisis and different policy options embodied after the crisis. This study will 

first investigate the analysis that the theory has developed along with the crisis starting from the basic propositions 

on which the post-Keynesian approach is based. The study will then hold a discussion about alternative themes –

with reference to the argument "from Great Recession to Great Regression"– by analyzing post-Keynesian 

approach in the wake of current affairs which cover economic sphere but go beyond it. 

Keywords: Post-Keynesian Economics, Great Recession, Great Regression, Crisis 

 

"BÜYÜK DURGUNLUK"TAN "BÜYÜK GERİLEME"YE: POST-KEYNESYEN 

TEORİ ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR 

Literatüre "Büyük Durgunluk (Great Recession)" olarak yerleşiklik kazanan küresel krizin üzerinden on yıl 

geçmesine rağmen, makroekonomik görünümün bir türlü "Büyük Uzlaşı (Great Moderation)" dönemine 

çevrilememesi iktisatta alternatif düşüncelerin öneminin artmasına neden olmuştur. Post-Keynesyen teori hem kriz 

öncesinde geliştirdiği eleştirel analizle hem de kriz sonrasında somutlaştırdığı farklı politika seçenekleriyle iktisadi 

düşüncede önemli bir uğrak haline gelmiştir. Bu çalışma, ilk olarak post-Keynesyen yaklaşımın dayandığı temel 

önermelerden yola çıkarak teorinin kriz ile birlikte geliştirdiği analizi inceleyecektir. Çalışma daha sonra "Büyük 

Durgunluk"tan "Büyük Gerileme"ye argümanından hareketle post-Keynesyen yaklaşımı iktisadi alanı içine alan 

ancak onu aşan güncel gelişmeler ışığında analiz ederek alternatif yeni yönelimler üzerine bir tartışma yürütecektir. 

Anahtar Kavramlar: Post-Keynesyen iktisat, Büyük Durgunluk, Büyük Gerileme, Kriz 
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THE ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY AND GOVERNMENT 

EXPENDITURES IN TURKEY (2000-2015): AN ANALYSIS IN THE BASIS OF 

ECONOMIC CLASSIFICATION 

Seda CANPOLAT BICAKCI, Ankara University 

The 2000s in Turkey witnessed a series of breakthroughs in the public financial system that effect the role of the 

state in the economy. One of the important indicators of the state's role in the economy is the amount and 

composition of the government expenditures. In this study, the effects of the neoliberal transformation to the post 

2000s' government expenditure composition and development, in which areas the state is growing and downsizing 

are analysed as a part of the executed reforms and in the basis of economic classification according to the new 

budget system. 

Keywords: Government Expenditures, Neoliberalism, Turkey 

 

TÜRKİYE'DE DEVLETİN EKONOMİDEKİ ROLÜ VE BÜTÇE HARCAMALARI 

(2000-2015): EKONOMİK SINIFLANDIRMA TEMELİNDE BİR ANALİZ 

Türkiye'de 2000'li yıllar kamu mali sisteminde devletin ekonomideki rolünü etkileyen bir dizi yeniliğe sahne 

olmuştur. Devletin ekonomideki ağırlığının önemli göstergelerinden biri kamu harcamalarının miktarı ve 

bileşimidir. Bu çalışmada, neoliberal dönüşümün 2000 sonrası kamu harcamalarının bileşimi ve gelişimine etkisi, 

devletin hangi alanlarda büyüdüğü ve küçüldüğü, gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde ve yeni bütçe sistemine 

göre ekonomik sınıflandırma temelinde analiz edilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Kamu Harcamaları, Neoliberalizm, Türkiye 
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THE ROLE OF FINANCIAL RATIOS IN EXPLAINING THE STOCK PRICES: 

AN EXAMPLE OF THE COMPANIES IN BIST INDUSTRY INDEX 

Gökhan ÖZER, Gebze Technical University 

İlhan ÇAM, Gebze Technical University 

Tuğba H. ÖZÇELİK, Gebze Technical University 

Financial ratios (FR) are widely used by both scholars and business environment to understand business dynamics. 

Thus, it is important to reveal which FRs are related to the change in stock prices. In this study, it was aimed to 

prevent overlapping information and problem of multicollinearity among FRs and to determine the model that 

contains the most information with the lowest possible number of ratios. For these purposes, firstly, eight different 

models were determined through correlations and multicollinearity tests, and later the most successful model was 

tried to be found via backward stepwise elimination and Driscoll-Kraay robust standard errors regression analysis 

methods. According to the findings, 72 percent of the changes in stock prices could be explained by eight different 

FRs. Findings are important to give an idea of which FRs should be primarily considered. 

Keywords: Financial ratios, Stock prices, Panel data analysis, Backward stepwise elimination, Driscoll-Kraay 

robust standard errors 

 

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ AÇIKLANMASINDA FİNANSAL ORANLARIN 

ROLÜ: BIST SANAYİ ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÖRNEĞİ 

Finansal oranlar (FO) hem bilim hem de işletmecilik dünyası tarafından işletme dinamiklerinin anlaşılmasında 

yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu yüzden hisse senedi fiyatlarındaki değişimin, hangi FO'lar ile ilgili olduğunu 

ortaya koymak önemlidir. Bu çalışmada, FO'lar arasındaki bilgi örtüşmesini ve çoklu-doğrusallık problemini 

engellemek ve mümkün olan en az sayıdaki oran ile en fazla bilgiyi içeren modeli belirlemek amaçlanmıştır. Bunun 

için ilk olarak, korelasyon ve çoklu-doğrusallık testleri üzerinden sekiz farklı model belirlenmiş ve daha sonrasında 

en başarılı model geriye doğru adımsal eleme ve Driscoll-Kraay dirençli standart hatalar regresyon analizi 

yöntemleri ile bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sekiz farklı FO ile hisse senedi fiyatlarındaki 

değişimin yüzde 72'si açıklanabilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öncelikli olarak hangi FO'lar setine 

bakılması gerektiği üzerinde fikir vermesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kavramlar: Finansal oranlar; Hisse senedi fiyatları; Panel veri analizi; Geriye doğru adımsal eleme; 

Driscoll-Kraay dirençli standart hatalar 
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THE EFFECTS OF CONSUMER' FOOD SAFETY CONSCIOUSNESS LEVEL ON 

THE PURCHASING ATTITUDE OF ORGANIC FOOD 

Yasemin OLGAÇ, Düzce University 

Kahraman ÇATI, Düzce University 

Emel FAİZ, Düzce University 

In recent years, as consumer, we have confronted to do shopping everywhere and everything in the markets, bazaars 

with "Organic" word. At the time, it has argued whether foods are organic or not in many programs which show 

on TV channels, in a health articles of the newspapers we read and a several news web-sites on internet. As a result, 

experts have made a sensation whether buy or not in the direction of this information the organic food and 

consumers level of knowledge about food safety. The aim of our research in direction of all these developments, 

in Duzce where reside consumers have determined level of knowledge about food safety and their attitudes towards 

organic food buy. In addition, it was also tried to determine whether different or not according to socia-demographic 

characteristics towards organic food and level food safety of consumers. The universe of this study have been 

consumer who reside in Duzce. In this research datas were collected by survey technique from quantitative research 

methods. In this research, data gathered from total 391 consumers by convenience sampling method. It has 

determined that the more conscious of food safety consumers become, the more their attitudes increase positively 

towards organic food. 

Keywords: Food Safety, Organic Food, Attitude 

 

TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ BİLİNÇ DÜZEYİNİN ORGANİK GIDALARI 

SATIN ALMA TUTUMLARINA YÖNELİK ETKİSİ 

Marketlerde, pazarlarda, alışveriş yapılan her yerde ve her şeyde tüketici olarak son yıllarda karşımıza "organik" 

kelimesi çıkmaktadır. Televizyon kanallarında gösterilen birçok programda, okuduğumuz gazetelerin sağlıkla ilgili 

köşe yazılarında ve internette birçok web sitesinde yer alan haberlerde yine gıdaların organik olup olmadığı 

tartışılmaktadır. Bu durum sonucunda, tüketicilerin gıda güvenliği hakkındaki bilgi düzeyleri ve organik gıdaları 

bu bilgiler doğrultusunda alıp almadıkları da uzmanlarda merak uyandırmaktadır. Tüm bu gelişmeler 

doğrultusunda araştırmamızın amacı, Düzce ilinde ikamet eden tüketicilerin gıda güvenliği bilinç düzeylerini tespit 

etmek ve organik gıda satın almaya yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla birlikte, tüketicilerin gıda 

güvenliği bilinç düzeylerinin ve organik gıdaya yönelik tutumlarının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık 

gösterip göstermediği de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, Düzce ilinde ikamet eden tüketiciler 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. 

Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 391 tüketiciden veri elde edilmiştir. Tüketicilerin gıda güvenliği 

bilinç düzeyleri arttıkça, organik gıdaya yönelik tutumlarının da olumlu şekilde arttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Gıda Güvenliği, Organik Gıda, Tutum 
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FACTORS EFFECTIVE IN CAREER PREFERENCE: AN APPLICATION ON 

EMPLOYEES AT BÜLENT ECEVIT UNIVERSITY 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Yusuf YILDIRIM, Bülent Ecevit University 

Career preference is one of the important decisions that an individual makes in his life. Preferring the right 

occupation can be influential in order for the employee to be more helpful to the self and the public. The occupation 

can be expressed not only as making money, but as the role of the individual in society. In the literature, it is stated 

that there are many components that take into consideration in career preference. The purpose of this study is to 

determine the factors that affect the career preferences of the civil servants when they prefer their occupation. In 

this sense, a questionnaire was applied in order to determine the components that the officials working at Bülent 

Ecevit University (BEU) took into consideration when choosing their occupations. Factors affecting the career 

preference of the civil servants in BEU were determined by factor analysis based on the 301 questionnaire data 

obtained. "The safe environment in the state according to insecurity in the economic environment" and "the socio-

economic status of the individual" were decided as the most influential factors in terms of the explained variances 

among the determined main 7 factors. 

Keywords: Determiners of career preference, Factor analysis, hypothesis tests 

 

MESLEK SEÇİMİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTE'SİNDE 

ÇALIŞAN MEMURLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMASI 

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği önemli kararlardan biridir. Çalışanın kendine ve topluma daha faydalı 

olabilmesi için kendine uygun meslek seçmesi belirleyici olabilmektedir. Meslek sadece para kazanma, geçim 

sağlama yolu değil, bireyin toplum içinde kazandığı rolü olarak ifade edilebilir. Literatürde, meslek seçiminde 

dikkate alan çok sayıda unsur olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet memurlarının memurluk 

mesleğini tercih ederken, tercihlerine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu anlamda, Bülent Ecevit 

Üniversitesi'nde (BEÜ) görev yapan memurların mesleğini tercih ederken dikkate aldığı unsurların belirlenmesi 

açısından anket uygulaması yapılmıştır. BEÜ'deki memurların meslek seçimlerinde etki eden faktörler, elde edilen 

301 anket verileri üzerinden faktör analiziyle belirlenmiştir. Belirlenen 7 ana faktörden "ekonomik çevredeki 

güvensizliğe göre devletteki güvenceli ortam" ile "bireyin sosyo ekonomik statüsü" açıklanan varyanslar 

bakımından en etkili faktörler olduğuna karar verilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Meslek seçiminin belirleyicileri, Faktör analizi, hipotez testleri 
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DETERMINATION OF PRIORITIES OF SERVQUAL DIMENSIONS IN 

HOSPITAL SERVICE QUALITY 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Öznur PULAT İMAMOĞLU, Bülent Ecevit University 

The volume of the healthcare industry and healthcare services received by individuals who use the service increases 

the importance of the pursuit of quality. In the related literature, studies on the quality evaluation of healthcare 

services, especially on the measurement and dimensioning of the service quality over the SERVQUAL scale can 

be observed. The aim of this study is to determine the priorities of the SERVQUAL dimensions of healthcare 

services and to present the findings to researchers, academics, decision-makers and healthcare providers. Also in 

this study, we aimed to investigate the differences in patients' priorities according to the demographic 

characteristics of them. 

In this sense, a survey based on SERVQUAL scale is conducted on approximately 1,000 outpatients of Bülent 

Ecevit University (BEU) Healthcare Research and Application Center (SUAM). Unlike literature, some following 

outcomes of this study can be outstanding; AHP one of the multiple-criteria decision making (MCDM) methods is 

applied to a sample which has a quite big volume; determining the high priority in which dimension among the 5 

dimensions of the service quality SERVQUAL scale; declaring helpful information to service providers of 

practitioners and researchers in terms of showing the dimensions which are shaping themselves in the future based 

on the results of the study. 

Keywords: Healthcare services, SERVQUAL, AHP, MCDM, Hypothesis testing 

 

HASTANE HİZMET KALİTESİNDE SERVQUAL BOYUTLARININ ÖNEM 

DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 

Sağlık sektörünün büyüklüğü ve sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin aldığı hizmette kalite arayışı her geçen 

gün önemini artırmaktadır. Literatürde, sağlık hizmetleri kalitesinin değerlendirilmesinde özellikle SERVQUAL 

ölçeğinin üzerinden hizmet kalitesinin ölçümü ve boyutlarının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalara 

rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetleri sunum kalitesinde belirleyici olan SERVQUAL 

boyutlarının önem derecelerini belirlemek ve bulguları ilgili araştırmacı, akademisyen, karar verici ve sağlık 

hizmeti sunucularına sunmaktır. Ayrıca bu çalışmada, hastaların demografik özelliklerine göre de boyut önem 

derecelerindeki farklılıkların araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu anlamda Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)'da ayakta tedavi 

gören yaklaşık 1000 hasta üzerinde SERVQUAL ölçeği temelli anket uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmanın, 

literatürdekilerin aksine önemli sonuçlar ürettiği düşünülebilir; çok sayıda örnek bilgisi kullanılarak çok kriterli 

karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHP kullanması; SERVQUAL ölçeği hizmet kalitesine ait 5 boyutun 

hangilerine daha çok önem verildiğinin belirlenmesi ile hizmet sunucularına, uygulayıcılara ve araştırmacılara bu 

sonuçlara göre gelecekte kendilerini şekillendirmeleri gereken noktaları göstermesi açısından bu çalışma 

sonuçlarının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık hizmetleri, SERVQUAL, AHP, ÇKKV, Hipotez testi 
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COMPARATIVE EXAMINATION OF THE BENEISH MODEL AND THE 

SETTLEMENT OF TURKEY IN THE BIST COMPANIES AS FINANCIAL 

MANIPULATION MEASURING TOOL 

Onur ÖZEVİN, Abant İzzet Baysal University 

Rahmi YÜCEL, Abant İzzet Baysal University 

The financial stateents which are expected to represent the real situation of the companies are being manipulated 

fort he benefit of interest circles. The flexibility provided by the accural-based model in preparing and presenting 

fimamcial statements facilitates manipulation. The financial statement manipulation possibilities of the 17 

companies in the close Monitoring Market, which is known as custody market before, have benn researched in 

comparison with Beneish (1999) model and Beneish Turkey adaptation (2004). The close Monitorıng Market has 

been chosen because companies informed timely and proper rules, incomplete or inaccurate information. As a 

result in the benesih Turkey Adaptation there was a very important findings of manipılation im only 32 companies, 

whşle Beneish (1999) found that were very important finding regarding the manipulation of 8 firms. 

Keywords: Financial statement manipulation, Beneish Model, BIST 

 

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU BELİRLEME ARACI OLARAK BENEISH MODELİ VE 

TÜRKİYE UYARLAMASININ BİST ŞİRKETLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ 

İşletmelerin gerçek durumunu göstermesi beklenen finansal tabloların, bazı çıkar çevrelerinin menfaati uğruna 

farklı gösterilerek manipüle edilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Finansal tabloların hazırlanması ve 

sunulmasında uygulanan tahakkuk esaslı modelin verdiği esneklik imkânı manipülasyonu kolaylaştırmaktadır. 

Bilgi kullanıcılarına zarar veren bu manipülasyonları tesbit etmeye yönelik bir çok yöntem kullanılmaktadır. 

Beneish modeli finansal tablolardaki çeşitli değişkenlerden, kazanç manipülasyonunun tahmin  edilmesinde  

kullanılan  probit  bir modeldir. Çalışmamızda BİST’te  işlem gören, manipülasyon yapmış olma olasılığı yüksek, 

düşük ve kesin kabul edilen, 3 grup şirketin finansal tablolarına, Beneish (1999) modeli ve Beneish Türkiye 

Uyarlaması (2004) uygulanarak, modellerin manipülasyonu tespit etme gücü karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. 

Sonuçta Beneish (1999) modeli ile Türkiye Uyarlaması (2004)  sonuçlarının birbiriyle tutarlı olmadığı, ayrıca her 

iki modelin sonuçlarının diğer denetim kanıtlarıyla uyuşmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Finansal tablo manipülasyonu, Beneish Modeli, BIST 
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THE IMPACTS OF PERCEPTION OF POFESSIONAL COMMITMENT AND 

SATISFACTION FROM PROFESSIONAL CHAMBERS AND E-GOVERNMENT 

APPLICATIONS ON INFORMALITY PERCEPTION OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS 

Rahmi YÜCEL, Abant İzzet Baysal University 

Onur ÖZEVİN, Abant İzzet Baysal University 

In this study, it is aimed to investigate the relations between the perceptions of the professional accountants about 

professional loyalty, e-government applications and satisfaction from the professional chambers and informality 

perceptions. In this context, the questionnaire consisting of scales used for the measurement of variables was 

applied to 281 professions including Ankara, İstanbul, Kocaeli and Bolu and data were collected and analyzed with 

the help of SPSS. Findings from the study show that the perceptions of informality of professionals with a higher 

continuing commitment are higher and that the satisfaction with e-government applications of the Ministry of 

Finance increases the perception of informality as well. The study also shows that the increase in the level of 

satisfaction with the profession chambers positively affects the normative commitment levels of members of the 

profession. 

Keywords: Chartered accountants, Satisfaction, Informality, Professional commitment, E-government 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ BAĞLILIK E-DEVLET 

UYGULAMALARI ve MESLEK ODASINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN 

KAYITDIŞILIK ALGILARINA ETKİLERİ 

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağlılık, e-devlet uygulamaları ve meslek odasından 

duydukları memnuniyete ilişkin algıları ile kayıt dışılık algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda değişkenlerin ölçümü için kullanılan ölçeklerden oluşan anket Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bolu 

illerini kapsayan 281 meslek mensubuna uygulanarak veri toplanmış ve SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular devam bağlılığı yüksek olan meslek mensuplarının kayıt dışılık algılarının da 

yüksek olduğunu ve maliye bakanlığınca hayata geçirilen e-devlet uygulamalarından memnuniyet arttıkça kayıt 

dışılık algısının da arttığını göstermektedir. Çalışma ayrıca meslek odasına ilişkin memnuniyet düzeyindeki artışın 

meslek mensuplarının normatif bağlılık düzeylerini de pozitif etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe meslek mensubu, Memnuniyet, Kayıt dışılık, Mesleki bağlılık, E-devlet 
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DETERMINING THE PRIORITIES OF COMPONENTS THAT EFFECTS 

OCCUPATIONAL STRESS: A UNIVERSITY APPLICATION 

Öznur YAVAN, Bülent Ecevit University 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Stress is a prominent productivity component that affects employees' health and therefore performance. Managers 

who want to maximize the benefit of human resources must clarify the components of stress sources (stressors) 

seen in their organizations. So, they can perform their best managerial activities. The originality of this study is 

increased since there is no study which determines the priorities of occupational stress components, detected in the 

related literature. The purpose of this study is determining the priorities of the main stress components observed in 

the related literature for the public personnel. In this sense, the priorities of stress components of academic and 

administrative staff working at Bülent Ecevit University was tried to be determined by AHP (Analytical Hierarchy 

Process) method and the differences between the priorities of stress components according to individual 

characteristics were investigated with statistical tests. 

Keywords: Occupational stress, Stressor, AHP, Hypothesis testing. 

 

MESLEKİ STRESTE ETKİLİ UNSURLARIN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR 

ÜNİVERSİTEDE UYGULAMA 

Stres, çalışanların sağlığını ve dolayısıyla performansını etkileyen temel verimlilik unsurlarındandır. İnsan 

kaynağından maksimum düzeyde faydalanmak isteyen yöneticiler, örgütlerinde görülen stres kaynaklarındaki 

(stresörleri) etkili unsurları netleştirebilirler. Böylece en iyi yönetsel faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Literatürde 

mesleki stres unsurlarının önem derecesini belirlemeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın 

özgünlüğünü arttırmaktadır. Çalışmanın amacı, devlet kurumunda çalışan personelin literatürde gözlemlenen ana 

stres unsurlarının önem derecelerini belirlemektir. Bu anlamda, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çalışan akademik 

ve idari personelin stres unsurlarının önem dereceleri AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemiyle belirlenmeye 

çalışılmış ve bireylerin özelliklerine göre stres unsurlarının önem dereceleri arasındaki farklıklar istatistiksel 

testlerle araştırılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Mesleki stres, Stresör, AHP, Hipotez testleri. 
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THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL IN EXPLAINING ECONOMIC GROWTH 

DIFFERENCES: A COMPARATIVE ANALYSIS VIA TRUST LEVEL 

Hasan VERGİL, İstanbul University 

Bersu BAHTİYAR, Bülent Ecevit University 

Economic growth is an important matter for both developed and developing countries. In order to explain the 

reasons of economic growth and growth differences between countries, many different growth theories have been 

revealed in economic literature. According to new approaches to economic growth in recent years, economic 

growth is explained not only by tangible and economic factors, but also by social factors such as institutions, 

cultural differences and social capital. positive contributions to the economic growth of social capital–which is in 

general terms linked to trust, social norms and communication- have become a common idea among social 

scientists. In this context, this study examines the impact of trust level, which is one of the basic indicators of social 

capital on economic growth for the period 1980-2014 for 29 countries including 28 European Union countries and 

Turkey. The results of the study indicate that social capital is one of the important explanatory factors that affect 

economic growth positively. Countries which have relatively higher level of trust, have much more social capital 

accumulation and higher economic growth rates. 

Keywords: Social Capital, Economic Growth, Trust. 

EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ AÇIKLANMASINDA SOSYAL 

SERMAYENİN ETKİSİ: GÜVEN DÜZEYİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR 

ANALİZ 

Ekonomik büyüme hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir konudur. Ekonomik 

büyümenin nedenlerini ve ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını açıklayabilmek amacıyla literatürde pek çok 

teori ortaya konulmuştur. Son yıllarda ekonomik büyümeye getirilen yeni yaklaşımlara göre, ekonomik büyüme 

yalnızca maddi ve ekonomik unsurlarla değil; kurumlar, kültürel çeşitlilik ve sosyal sermaye gibi sosyal unsurlarla 

da açıklanabilmektedir. Genel olarak; güven, sosyal normlar ve iletişim kavramlarıyla bağlantılı bir kavram olan 

sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisi, son yıllarda yapılan çalışmalarda sosyal 

bilimcilerin hem fikir olduğu bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada sosyal sermayenin temel 

göstergelerinden biri olan güven düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Ekonomik 

büyüme ve sosyal sermaye arasındaki ilişki 1980-2014 dönemi için 28 AB üyesi ülke ve Türkiye olmak üzere 29 

ülke düzeyinde incelenmektedir. Çalışmanın sonuçları sosyal sermayenin göstergelerinden biri olan güven 

düzeyinin ekonomik büyümeyi pozitif biçimde etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir. Güven 

düzeyinin görece yüksek olduğu ülkelerde sosyal sermaye birikiminin daha fazla olduğu ve bu ülkelerin daha 

yüksek büyüme oranlarına sahip oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Sosyal Sermaye, Ekonomik Büyüme, Güven. 
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ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE USAGE IN ECONOMIC 

GROWTH PROCESS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR G-20 

Recep ULUCAK, Erciyes University 

Environment and natural resources are main production factor for output and they are main determinants of 

economic growth. The quality of environment is also a condition sine-qua-non in terms of vitality of basic human 

needs provided by them. Therefore, the quality and quantity of environment or natural resources is crucial for life. 

So, countries should carefully manage the sustainability of these factors used in production process in terms of 

quality and quantity. Otherwise, possible threats which may occur expose cause serious problems for the 

maintenance of life. Today, global warming and climate change that are the most serious threats stem from pollution 

and degradation depending on insensibly usage of environment and natural resources and threat the whole world. 

Hence, the main issue of the international agenda is how pollution should be decreased and environment should be 

protected. Countries, however, accuse each other about pollution by reasoning some realities and they avoid 

struggling with the issue. To be honest, huge economies are highly responsible for pollution that stems from 

production and consumption. Thence, this paper focuses on analyzing of environment and natural resources usage 

for huge economies known as G-20 by conducting pane data techniques. In this direction, biocapacity that is defined 

as environment and natural resources capacity will include into growth equation by following production function 

approach and the effect of biocapacity on the growth process will be estimated. 

Keywords: Environmental economics, Natural resources economics, Economic growth, Panel data 

EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAK KULLANIMI: 

G-20 ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA 

Çevre ve doğal kaynaklar çıktı üretiminin en temel faktörü olması nedeniyle ekonomik büyümenin de önemli bir 

belirleyicisidir. Aynı zamanda çevre kalitesi karşılamış olduğu temel insan ihtiyaçlarının hayati önemi açısından 

refahın önemli bir belirleyicisi ve olmazsa olmaz bir unsurudur. Bu bakımdan Çevre ve doğal kaynakların niteliği 

ve niceliği hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla ekonomilerin üretim süreçlerinde kullandıkları bu faktörün 

sürdürülebilirliğini hem nicelik hem de nitelik açısından iyi organize etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya 

çıkacak sıkıntılar hem üretimi hem de yaşamsal sürdürülebilirliği ciddi tehditlere maruz bırakacaktır. Zira 

günümüzde en büyük tehdit olarak belirtilen küresel ısınma ve iklim değişikliği çevre ve doğal kaynakların 

bilinçsiz ve plansız bir şekilde kullanılarak ekosistemin dengesinin bozulması ve kirlilik üretilmesi sonucu bugünkü 

boyutuna ulaşmıştır ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bugün bu yüzden uluslararası gündemin en önemli maddesi 

kirliliğin azaltılması, çevre ve doğal kaynakların korunmasıdır. Ancak ülkeler çeşitli gerekçeler öne sürerek sorunla 

mücadele de birbirini suçlamaktadır. En önemli kaynağı üretim ve tüketim faaliyetleri olan kirliliğin ve bugün 

dünyanın karşı karşıya kaldığı tehdidin öncelikli sorumluları hiç şüphesiz büyük ekonomilerdir. Dolayısıyla bu 

çalışmada G-20 olarak bilinen büyük ekonomilerin oluşturduğu örneklem üzerinden ekonomik büyüme sürecinde 

çevre ve doğal kaynak kullanımı panel veri yöntemleriyle analiz edilecektir. Bu doğrultuda üretim fonksiyonu 

yaklaşımı ile çevre ve doğal kaynak kapasitesi olarak hesaplanan biokapasite üretim faktörü olarak büyüme 

modeline dahil edilecek ve büyüme sürecindeki etkisi (kullanımı) tahmin edilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Çevre ekonomisi, Doğal kaynak ekonomisi, ekonomik büyüme, panel veri 
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GLOBALIZATION, INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH IN EURASIAN 

COUNTRIES 

Sefa ERKUŞ, Karabük University 

Hüseyin KARAMELİKLİ, Karabük University 

Levent AYTEMİZ, Karabük University 

In the economic literature, the concept of globalization is often defined as macroeconomic indicators such as 

commercial and financial openness, but the political and social dimension of the concept is often overlooked. 

Although many empirical studies have concluded that economic integration is a positive effect on economic 

growth, the effects of other dimensions of the concept of globalization are controversial. To contribute to the debate, 

the effect of economic, social and political integration on growth in the Eurasian countries is being investigated 

using the Panel Data Analysis method. In the framework of the study, KOH index is used as a globalization 

indicator and the effects of institutions on economic growth are also revealed. 

Keywords: Globalization, Eurasian, Institutions, Economic growth, Panel data analysis 

AVRASYA ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞME, KURUMLAR VE İKTİSADİ 

BÜYÜME 

İktisat literatüründe küreselleşme kavramı çoğunlukla ticari ve finansal dışa açıklık gibi makroekonomik 

göstergelerle tanımlanmakta fakat kavramın politik ve sosyal boyutu genellikle göz ardı edilmektedir. Birçok 

ampirik çalışma sonucuna göre ekonomik entegrasyonun, iktisadi büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmış olsa da küreselleşme kavramının diğer boyutlarının etkileri ise, tartışmalıdır. Tartışmaya katkıda 

bulunmak amacıyla, Avrasya ülkelerinde, ekonomik, sosyal ve politik entegrasyonun büyüme üzerine etkisi Panel 

Veri Analizi yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Çalışma kapsamında küreselleşmeyi temsilen KOH 

endeksinden faydalanılmakta ayrıca iktisadi büyüme üzerinde kurumların etkisi de ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Avrasya, Kurumlar, İktisadi Büyüme, Panel Veri Analizi 
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RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC BANKING AND ECONOMIC GROWTH: 

EVIDENCE FROM ALGERIA 

Tıar AHCENE, University of 20 August 1955- Skikda 

This paper explores empirically the relationship between the development of Islamic banks' financing and 

economic growth and its direction in Algeria. Using econometric analysis, annually time-series data of economic 

growth and Islamic banks' financing from 1994 to 2015 were used. For the analysis, the unit root test, cointegration 

test and Granger causality test were done. The empirical results show a long-term stable relationship between 

Islamic banks' financing and economic growth in case of Algeria. The results, also show a causality relation from 

the economic growth to Islamic banks' financing of Algeria, which confirms the 'demand following' hypothesis of 

GDP and Islamic bank. 

Keywords: Islamic banking, Economic Growth, Granger Causality, Algeria. 
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RATIONAL INATTENTION MODELS IN ECONOMICS 

Bige KÜÇÜKEFE, Namık Kemal University 

The information plays a very important role in the economy as it is in almost every area. Incomplete, costly or 

incorrect information significantly affects the economic system. Sims (2003), who proposed a theoretical 

framework called "Rational Inattention" in 2003, noted that even if all the information is open to the public and the 

public is accessible, the agents will not be able to use all of the information in their decisions due to information 

evaluation constraints. According to Sims, rational inattentive agents have limited information capacity and 

therefore can only handle a limited amount of information. In this study, a literature review will be made about the 

rational inattention model used in price determination and the model will be explained. 

Keywords: Rational Inattention, information theory, Shannon channel 

EKONOMİDE RASYONEL DİKKATSİZLİK (RATIONAL INATTENTION) 

MODELLERİ 

Hemen her alanda olduğu gibi ekonomide de bilgi çok önemli bir rol oynar. Eksik, maliyetli veya doğru olmayan 

bilgi, ekonomik sistemi belirgin şekilde etkiler. 2003 yılında "Rasyonel TDikkatsizlik" (Rational Inattention) 

adında teorik bir çerçeve öneren Sims (2003), bütün bilginin kamuya açık ve erişilebilir olması durumunda bile 

ajanların bilgiyi değerlendirme kısıtlarından ötürü, verecekleri kararlarda bilginin tamamını kullanamayacaklarına 

dikkat çekti. Sims'e göre rasyonel dikkatsiz ajanlar sınırlı bilgi kapasitesine sahiptirler ve bu nedenle bilginin sadece 

sınırlı bir miktarını işleyebilirler. Bu çalışmada fiyat belirlemede kullanılan rasyonel dikkatsizlik modeli hakkında 

bir literatür taraması yapılarak model açıklanacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Rasyonel dikkatsizlik, Bilgi teorisi, Shannon kanalı 
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MARKET CONCENTRATION INDICES AND AN INVESTIGATION ON PESTIL-

KÖME SECTOR IN GÜMÜŞHANE PROVINCE 

Irmak ESMEK, Gümüşhane University 

Egemen İPEK, Gümüşhane University 

The relationship between concentration and firm performance, which is defined as the increase in the number of large firms in 

the market, the decrease in the number of small firms, the rise or fall of the firms, and the accumulation of economic power in 

certain hands, continues to be one of the discussion topics of industrial economics. The objectives to be achieved in this 

framework are; Analyzing the Pestil-Köme sector, which has become the most important production market of Gümüşhane 

province in recent years, examining the restrictive effects of increasing concentration ratios as a result of market structure to 

restrict the competitive performance in the sector and in this context the changes in the concentration of the market in the market 

affect the direction of changing employment in the sector, To remove it. 

Gümüşhane Provincial Food, Agriculture and Livestock Directorate, Gümüşhane Chamber of Commerce and Industry and 

Gümüşhane province Pestil-Köme producing companies provided with the results of one-on-one interviews; Concentration Rate 

(CRk), Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Comprehensive Industrial Concentration Index (CCI), Hannah and Kay Index 

(HKI), U Index (U), Multiplicative Hause Index (Hm), Hall-Tideman Index , Rosenbluth Index (RI) and Entropy Measuring 

(E) methods of concentration measurement and the development of the Pestil-Köme sector in Gümüşhane were discussed and 

then the concepts of concentration between the years 2002 and 2017 in the sector were theoretically examined. 

The most important finding in the reviews is that the market has a monopolistic competitive nature that has strengthened over 

the years. The effectiveness of companies with high production capacity has led to the fact that firms with lower production 

capacity in the sector and new entrants in the sector have changed hands over time, that small firms have merged or joint 

ventures, big firms have become branches or withdrew from the market and the sector It has been observed that the number has 

been fluctuating constantly and has not benefited the producers, the consumers and the economy that they have created. 

Competition has decreased as the concentration of the Pestil-Köme market in Gümüşhane province increases parallel to the 

traditional economic expectations in the light of researches and findings. Because the city is the most important production and 

livelihood source, it is suggested that the local monopolist competition sector should make arrangements for local market makers 

to attract the market to a more competitive structure. 

 

Keywords: Market, Concentration, Competition 

PİYASA YOĞUNLAŞMA ENDEKSLERİ VE GÜMÜŞHANE İLİNDE PESTİL-KÖME 

SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Piyasadaki büyük firmaların sayısının artması, küçük firmaların sayısının azalması, ortadan kalkması ya da büyük firmalara 

bağımlı hale gelerek ekonomik gücün belirli ellerde toplanması olarak açıklanan yoğunlaşma ile firma performansı arasındaki 

ilişki endüstri iktisadının tartışma konularından biri olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede meydana gelen çalışmada 

ulaşılmak istenen amaçlar; son yıllarda Gümüşhane ilinin en önemli üretim piyasası haline gelen Pestil-Köme sektörünü analiz 

etmek, piyasa yapısının bir neticesi olarak artan yoğunlaşma oranlarının sektördeki rekabetçi performansı kısıtlayıcı etkilerini 

incelemek, bu bağlamda söz konusu piyasadaki yoğunlaşma değişikliklerinin sektördeki istihdamı değiştirme yönünü ve üretici 

ve tüketici açısından etkilerini ortaya çıkarmak şeklinde sıralanmaktadır.  

Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ve Gümüşhane ilinde 

Pestil-Köme üreten firmalarla birebir görüşmeler neticesinde sağlanan veriler; Konsantrasyon Oranı (CRk), Herfindahl-

Hirschman Endeksi (HHI), Kapsamlı Endüstriyel Yoğunlaşma Endeksi (CCI), Hannah ve Kay Endeksi (HKI), U Dizini (U), 

Çarpımsal Hause Endeksi (Hm), Hall-Tideman Endeksi (HTI), Rosenbluth Endeksi (RI) ve Entropi Ölçüsü (E) yoğunlaşma 

ölçüm metotları ile Gümüşhane'de Pestil-Köme sektörünün gelişimi ele alınmış, sonra da sektördeki 2002 ve 2017 yılları 

arasında yoğunlaşma kavramları teorik olarak incelenmiştir. 

İncelemelerde elde edilen en önemli bulgu, söz konusu piyasanın yıllar içinde güçlenen monopolcu rekabet özelliğine sahip 

olduğudur. Yüksek üretim kapasitesine sahip firmaların etkinliği, sektördeki daha düşük üretim kapasitesine sahip firmaların 

ve sektöre yeni giriş yapan firmaların zamanla el değiştirmelerine, küçük firmaların birleşme veya ortak girişimde 

bulunmalarına, büyük firmaların şubesi haline gelmelerine ya da piyasadan çekilmelerine yol açmış ve söz konusu sektörde 

istihdam edilen çalışan sayısı sürekli dalgalanmalar göstermiş, üreticilere, tüketicilere ve oluşturduğu ekonomiye fayda 

sağlamadığı gözlemlenmiştir. Araştırmalar ve bulgular neticesinde geleneksel iktisadi beklentilere paralel olarak Gümüşhane 

ilindeki Pestil-Köme piyasasında yoğunlaşma arttıkça rekabet azalmıştır. Kentin en önemli üretim ve geçim kaynağı olması 

sebebiyle monopolcu rekabet özelliğine sahip olan sektörün yerel politika yapıcılar tarafından piyasanın daha rekabetçi bir 

yapıya çekilmesi için düzenlemeler yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kavramlar: Piyasa, Yoğunlaşma, Konsantrasyon, Rekabet  
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THE EFFECT OF GREEN PERCEIVED QUALITY, GREEN PERCEIVED RISK 

AND GREEN BRAND IMAGE ON GREEN BRAND EQUITY 

Abdulbaki BARAN, Dumlupınar University 

Cevat SÖYLEMEZ, Dumlupınar University 

Müberra YURDAKUL, Dumlupınar University 

Nowadays, the production of environmentally sustainable products is of great importance for social benefit. 

Because, consciousness and sensitivity of consumers around the world have been increasing and consumers are 

eager to pay more for environmentally friendly products. For this reason, it is important to know about how harmful 

the products that are purchased with an intention of consumption before production, during production, during 

consumption and after consumption. This change has prompted enterprises to produce and design products that do 

not harm nature, create brands that have an environmentally friendly image and troubleshoot consumer concerns 

about environmental issues. In this context, it is important to know how nature-friendly consumers perceive 

products they use and buy and brands they choose. In this study, it is aimed to measure the green perceptions of 

the consumers towards the brands that produce the technological products. In this regard, the effect of green 

perceived risk, green brand image and green perceived quality on consumers' perception of green brand equity 

towards these brands will be studied. Additionally, it will be examined whether green trust variable has a mediation 

effect. 

Keywords: Green Brand Equity, Perceived Quality, Perceived Risk, Brank Equity, Trust 

YEŞİL MARKA DEĞERİ ÜZERİNDE YEŞİL ALGILANAN KALİTE, YEŞİL 

ALGILANAN RİSK VE YEŞİL MARKA İMAJININ ETKİSİ 

Günümüzde çevresel sürdürebilir ürünlerin üretilmesi toplumsal fayda için büyük önem arz etmektedir. Çünkü 

dünya genelinde tüketicilerin doğaya karşı olan duyarlılığı ve bilinci giderek artmakta ve tüketiciler doğa dostu 

ürünler için daha fazla para ödemeye isteklidirler. Bu nedenle, tüketim amaçlı satın alınan ürünlerin üretilmeden 

önce, üretim sırasında, tüketim ve tüketim sonrasında ne şekilde ve nasıl doğaya daha az zararlı olduğu konusu 

önem kazanmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan değişim işletmeleri üretmiş oldukları ürünleri ve sahip oldukları 

markaları doğaya zarar vermeyecek şekilde üretme, tasarlama ve tüketicilerin endişelerini giderme çabasına 

yöneltmiştir. Bu kapsamda tüketicilerin kullandıkları ve satın aldıkları ürünler ve tercih ettikleri markaların 

tüketiciler tarafından nasıl ve ne kadar doğa dostu olarak algılandığı önemlidir. Bunun için ele alınan bu çalışmada, 

tüketicilerin teknolojik ürün üreten markalara yönelik yeşil algıları ölçümlenmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

tüketicilerin bu markalara karşı algılamış oldukları yeşil marka değeri üzerinde tüketicilerin yeşil risk algısı, yeşil 

marka imajı ve yeşil kalite algısının etkisi araştırılacaktır. Ayrıca bu etkide yeşil güven değişkeninin aracı olacak 

bir etkisinin olup olmadığı da incelenecektir. 

Anahtar Kavramlar: Yeşil Marka Değeri, Algılanan Kalite, Algılanan Risk, Marka İmajı, Güven 
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A STUDY ON INVESTIGATING THE RELATIVE EFFECT OF SOCIAL MEDIA 

PHENOMENS(INFLUENCERS) AND ONLINE ADVERTISING ON THE 

CONSUMERS' PRODUCT AND BRAND CHOICES 

Seda GÖKDEMİR EKİCİ, Sakarya University 

Tarık YOLCU, Sakarya University 

Nihal SÜTÜTEMİZ, Sakarya University 

Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya University  

Today ways of communication have been changing with the effect of the great developments in technology and the role of 

social media in our lives has been growing correspondingly. Companies perform several promotion activities to affect the 

purchasing decisions of the consumers and to advertise their brands. The heavy message traffic in this situtation prompts the 

consumer to different quests. The increase in digital media consumption affects the way of socializing of the consumers. As a 

result the social media tools become more and more important for the companies. Besides the types of online advertising such 

as a search engine advertising, email advertising and social network advertising become prominent as well. Reference groups, 

opinion leaders and social media phenomenons have a significant role to influnce the consumer and take part in marketing 

literature as influencers. In some cases it is assumed that influencers who affect or inform their followers with photos, videos 

or personal notes are more effective than promotion activities. The purpose of this paper is to compare the effect of the online 

advertising and the influencers on consumers' product or brand groups. More specifically in this paper the answer to the question 

of " In which product or service category are the influencers and online advertising more effective on consumers' purchasing 

decision?" is investigated. This paper aims to make a contribution to the absence in the related literature. In July 2017 a survey 

study is performed with 387 participants and the the results of the survey has still been analyzed. 

Keywords: Marketing, Influencer, Influencer marketing, Social media marketing 

TÜKETİCİLERİN ÜRÜN VE MARKA TERCİHLERİNDE SOSYAL MEDYA 

FENOMENLERİNİN (INFLUENCERLARIN) VE İNTERNET REKLAMLARININ 

GÖRECE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim kurma mecralarında değişimler yaşanmakta ve sosyal medyanın hayatımızdaki payı 

giderek artmaktadır. Işletmeler tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek, ürün veya markalarını tanıtabilmek amacıyla 

birçok tutundurma çalışması gerçekleştirmektedir. Bu durum yoğun mesaj bombardımanına tutulan tüketicileri yeni arayışlara 

itmektedir. Dijital medya kullanımının artması, kişilerin sosyalleşme biçimlerini de etkilemekte, sosyal medya araçlarının 

işletmeler için de değeri gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bunun yanında arama motoru reklamcılığı, email reklamcılığı, 

sosyal ağ reklamcılığı vb. Internet reklamcılığı türlerinin de giderek önemi ve kullanımı artmaktadır. Pazarlama yazınında da 

önemi kabul edilen, tüketicileri etkilemekte önemli bir paya sahip olduğu bilinen referans grupları, fikir önderleri ve pazar 

mavenleri, dijital ortamın gelişmesiyle sosyal medya fenomenleri, influencerlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Video, 

fotoğraf veya düşünce yazılarıyla takipçilerini etkileyen, bilgilendiren veya yönlendiren influencerların bazı durumlarda 

tutundurma çalışmalarına oranla daha fazla etki gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. Tüketicilerin ürün veye marka 

gruplarında influencerların ve internet reklamlarının etkilerinin kıyaslanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Daha 

spesifik olarak, bu çalışmada "Tüketiciler satın alma kararlarında hangi ürün veya hizmet kategorilerinde influencerlardan, 

hangilerinde internet reklamlarından daha fazla etkilenir?" sorusuna cevap aranmaktadır. Bu çalışmanın literatürdeki açıklığa 

kısmen de olsa katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Araştırma bağlamında Temmuz 2017'de 387 kişi üzerinde bir anket 

çalışması yürütülmüştür. Anket sonuçlarına göre çalışmanın analizi yapılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Pazarlama, Fenomen, Sosyal medya pazarlaması 
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CROWDSOURCING AS A DATA COLLECTION PLATFORM: A LITERATURE 

REVIEW AND ASSESSMENT BASED ON THE CASE OF MECHANICAL TURK 

Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya University 

Positivist academic studies are, generally, based on testing of theories and hypotheses; hence the testing process 

requires the existence of participants and their characteristics. Towards this end, in the past, students were most 

frequently used through convenience sampling method as participants in academic research, but in recent years, 

Internet has become popular as a source for supplying participants and a data collection method. In this context, 

the popularity of crowdsourcing concept, which is coined by Jeff Howe in 2006, is increasing in recent years. 

Together with increasing popularity, several sampling, statistical and other scientific problems have been subjected 

to various debates across academic circles. In simple terms, crowdsourcing may be defined as the collection of data 

or information sources required within the context of a particular study from a big number of people or crowd. In 

the context of social sciences, crowdsourcing may be described as the collection of the needed data from various 

Internet data collection platforms (such as Amazon Mechanical Turk, Survey Monkey, TryMyUI, Facebook, 

Qualtrics, etc.) with huge number of participants or workers. But data collected through these platforms may pose 

many problems such as sampling issues, reliability and validity problems, representativeness, statistical analysis 

and the generalizability of findings. The purpose of this study is, through a critical literature review technique, to 

examine and discuss the pros and cons of data collected through crowdsourcing approach and the appropriateness 

of this type of data in academic research purpose and its implications for the outcomes of scientific endeavor. In 

the context of this research, discussions and assessments are based on the data collection platform of Amazon's 

Mechanical Turk platform which is discussed in the literature frequently during the last several years. 

Keywords: Crowdsourcing, Mechanical Turk, Online sampling, Data collection platforms 

BİR VERİ TOPLAMA PLATFORMU OLARAK CROWDSOURCING: 

MECHANICAL TURK ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR LİTERATÜR TARAMASI VE 

DEĞERLENDİRME 

Pozitivist akademik çalışmalar teorilerin veya hipotezlerin test edilmesi temeline dayanır ve test sürecinde ise 

katılımcıların varlığı ve yapısı son derece önemlidir. Bu anlamda, geçmiş yıllarda öğrenciler, kolayda örnekleme 

yöntemi çerçevesinde, en yaygın kullanılan katılımcı grubu iken, son yıllarda Internet yeni katılımcı temini ve veri 

toplama aracı olarak yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu bağlamda 2006 yılında Jeff Howe tarafından 

ortaya atılan Crowdsourcing kavramı son yıllarda giderek daha popular olmaya başlamıştır. Ancak beraberinde bir 

çok sorunu da gündeme taşımıştır. Basit ifadeyle crowdsourcing, bir araştırma bağlamında gerekli olan verilerin 

veya bilgi kaynaklarının çok sayıda kalabalık bir insan grubundan elde edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Sosyal 

bilimler bağlamında ise gerekli olan verilerin internet ortamından çok sayıda katılımcısı bulunan belirli veri 

toplama platformları (Amazon Mechanical Turk, Survey Monkey, TryMyUI, Facebook, Qualtricks vb.) üzerinden 

toplanması şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak sosyal bilimlerde bu platformlar aracılığıyla kolayda örnekleme 

yaklaşımıyla elde edilen verilerin örnekleme, güvenilirlik, geçerlilik, temsil kabiliyeti, istatistik analizler ve 

bulguların genellenebilirliği gibi çok sayıda sorunu öne çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, literatürde son 

yıllarda giderek yaygın kullanım bulan bu veri toplama yaklaşımı olan crowdsourcing uygulamalarının artıları ve 

eksileri ile bu tür yollarla toplanmakta olan verilerin bilimsel çalışmalar bağlamındaki çıkmazları ve sorunları 

literatür taraması yaklaşımıyla eleştirel değerlendirmeler şeklinde ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırma 

bağlamında, literatürde öne çıkan Amazon Mechanical Turk platformu temelinde tartışmalar ve değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Crowdsourcing, Mechanical Turk, Online örnekleme, Veri toplama platformları 
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SWOT ANALYSIS OF WHEY PRODUCTION IN BURDUR PROVINCE 

Kübra ÖNDER, Mehmet Akif Ersoy University 

Zelal GÜLSEVER, Mehmet Akif Ersoy University 

Milk is the raw material of many derivative products, particularly cheese. Some waste materials are obtained as a 

result of the production process in dairy industry as well as in every branch of industry. Likewise, whey is a waste 

obtained after cheese-making. Whey, which is disposed without being subject to any process and utilization, has a 

negative effect on the environment and creates a cost burden for the company. When the loss and the cost burden 

of whey is taken into consideration, it is revealed that there is a requirement for the utilization of the whey. As a 

matter of fact, whey is a significant input resource for many industries. However, it is seen that due importance is 

not given to this waste in Turkey. The aim of this study is to reveal the current situation of this product and to make 

a SWOT analysis of whey, using the example of Burdur Province dairy industry which has a significant position 

in milk production in Turkey. 

Keywords: Whey, Production, Swot Analysis 

BURDUR İLİ PEYNİR ALTI SUYU ÜRETİMİNİN SWOT ANALİZİ 

Süt, peynir başta olmak üzere birçok türev ürünün hammaddesidir. Her sanayi kolunda olduğu gibi süt sanayisinde 

de üretim işlemi sonucu birtakım atık maddelere ulaşılmaktadır. Peynir altı suyu da peynir yapımı sonrası elde 

edilen bir atıktır. Hiçbir işleme tabi tutulmayan ve kullanılmadan atılan peynir altı suyu çevre üzerinde olumsuz 

etkiye ve firma üzerinde ise maliyete sebep olmaktadır. Peynir altı suyunun çevreye verdiği zarar ve firmaya 

yüklediği maliyet dikkate alındığında, peynir altı suyunun değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

birçok sektör için peynir altı suyu önemli bir girdi kaynağıdır. Ancak Türkiye'de bu atığa gereken önemi 

verilmediği görülmektedir. Çalışmanın amacı, bu ürünün mevcut durumunu ortaya koymak ve süt üretiminde 

önemli bir yere sahip olan Burdur ili süt endüstrisi örneğinden yola çıkarak peynir altı suyu üretiminin güçlü, zayıf 

yanları ile fırsat ve tehditleri Swot analizi ile belirlemektir. 

Anahtar Kavramlar: Peynir Altı Suyu, Üretim, Swot Analizi 
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A NEW APPROACH TO ENTREPRENEURSHIP: GREEN 

ENTREPRENEURSHIP 

Öznur BOZKURT, Düzce University 

Armağan ERCAN, Düzce University 

İrfan YURT, Karabük University 

The concept of entrepreneurship has been a subject of considerable controversy in our country especially in the last 

10 years compared to the past. Entrepreneurship, which has begun to be emphasized in terms of the benefits it 

provides both in terms of social and human aspects beyond economic development, will be examined in terms of 

green entrepreneurship in this work. Both environmental protection and development will be evaluated together 

with examples of green entrepreneurship and green entrepreneurship based on the logic of achieving commercial 

profits while doing so. The main purpose of the research is to draw attention to the individual and social benefits 

of green entrepreneurship, a new field for entrepreneurs, and to emphasize the need for a sustainable and 

environmentally friendly industry for sustainable competitive advantage. The different aspects of green 

entrepreneurship from other entrepreneurship types, the factors of success in green entrepreneurship, and the 

example of green entrepreneurship with examples are the sub-objectives of the research. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Green Entrepreneurship 

GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BİR YAKLAŞIM: YEŞİL GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik kavramı geçmişe oranla özelikle son 10 yılda ülkemizde oldukça fazla gündeme gelen bir konu 

olmuştur. Ekonomik getirisinin ötesinde sosyal ve beşeri açıdan sağladığı faydalar açısından üzerinde durulmaya 

başlayan girişimcilik, bu çalışmada yeşil girişimcilik açısından ele alınacaktır. Hem çevreyi koruma ve geliştirme 

hem de bunu yaparken ticari kazanç elde etme mantığına dayanan yeşil girişimcilik ve yeşil girişimciler örnekleri 

ile birlikte değerlendirilecektir. Araştırmanın temel amacı girişimciler için yeni bir alan olan yeşil girişimciliğin 

bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı için sürdürülebilir ve çevre dostu 

endüstriye olan ihtiyaca vurgu yapmaktır. Yeşil girişimciliğin diğer girişimcilik türlerinden ayrılan yönleri, yeşil 

girişimcilikte başarılı olma faktörleri ve yeşil girişimciliğin öneminin örnekler ile değerlendirilmesi ise 

araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Girişimci, Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik 
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INTEGRATED SWARA AND WASPAS METHOD IN DETERMINATION OF 

PRIORITY SECTORS IN TR32 REGION 

Gülşah Sezen AKAR, Adnan Menderes University 

Engin ÇAKIR, Adnan Menderes University 

The uncovering and development of the existing potentials of the regions is great importance in reducing the 

disparities between regions. This study aims to determine the priority sectors that should be promoted to invest in 

TR32 (Aydin, Denizli, Muğla Provinces) Region. The data on the economic structure of the region was obtained 

from the Southern Aegean Development Agency reports. Multi-Criteria Decision Making Methods was used to 

analyze and evaluate data. Firstly, the criteria were weighted by the SWARA method and then the alternative 

sectors were evaluated by the WASPAS method. 

Keywords: Regional Development, Swara, Waspas 

TR32 BÖLGESİNDEKİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİNDE 

BÜTÜNLEŞİK SWARA VE WASPAS YÖNTEMİ 

Bölgelerin var olan potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının 

azaltılmasında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla illeri) bölgesinde yatırım 

teşvik edilmesi gereken öncelikli sektörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bölgenin ekonomik yapısına ilişkin 

veriler Güney Ege Kalkınma Ajansı raporlarından elde edilmiştir. Verilerin analizi ve değerlendirilmesinde Çok 

Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden faydalanılmıştır. Öncelikle SWARA yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmış, 

sonrasında alternatif sektörler WASPAS yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Bölgesel Kalkınma, Swara, Waspas 
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MANAGING THE PRISONER'S DILEMMA IN FOREIGN TRADE: 

IMPLICATIONS AND STRATEGIES FOR POLICY MAKERS 

Hakan KARABACAK, Turkish Republic Ministry of Finance 

In the context of protectionism trends in foreign trade, a Prisoner's Dilemma model is set up and the equilibrium 

points are analyzed in the paper. Adopting the strategies competitively, Nash equilibrium is played in the game and 

the countries hereby get benefits below their expectations. However analysis of the infinitely repeated game 

indicates that coordination and cooperation could be viable between the counties to get more benefits. The 

continuity of trade related interactions provide an opportunity of cooperation to gain more. In order to establish a 

cooperative equilibrium in trade related interactions, the first approach is to adopt tit-for-tat strategies via 

eliminating the competitive perspective. Another strategy is to take advantage of the potential of trade agreements. 

'Legally binding' and 'enforcement' aspects of the agreements are significant in ensuring the stability of cooperative 

equilibrium. 

Keywords: Protectionism, Game theory, Repeated game, Prisoner's dilemma, Nash equilibrium 

DIŞ TİCARETTE MAHKÛMLAR İKİLEMİNİ YÖNETMEK: POLİTİKA 

YAPICILAR İÇİN ÇIKARIMLAR VE STRATEJİLER 

Çalışmada dış ticarette korumacılık eğilimleri bağlamında, oyun teorisinin Mahkûmlar İkilemi modeli kurulmuş 

ve denge sonuçları analiz edilmiştir. Oyunda stratejilerin rekabetçi biçimde seçilmesi sonucunda Nash dengesi 

oynanmakta ve ülkeler beklediklerinden daha düşük kazançlar elde etmektedir. Ancak sonsuz tekrarlanan oyunun 

analizi, ülkelerin daha yüksek kazanç sağlamak üzere koordine olup işbirliği yapabileceklerini göstermektedir. 

Ticaret etkileşimlerinin sürekliliği ülkelere kazançlarını artırmak üzere işbirliği yapma fırsatı sağlamaktadır. 

Ülkeler arasındaki etkileşimlerde işbirliği dengesi kurmak için benimsenebilecek yaklaşımlardan ilki rekabetçi 

bakış açılarından kurtularak aynen karşılık stratejilerini benimsemektir. Bir diğer strateji ise ticaret anlaşmalarının 

potansiyelinden yararlanmaktır. Anlaşmaların içerdiği 'yasal olarak bağlayıcılık' ve 'yaptırım' unsurları işbirliği 

dengesinin istikrarını sağlamada önem taşımaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Korumacılık, Oyun teorisi, Tekrarlanan oyun, Mahkûmlar ikilemi, Nash dengesi 
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ANALYSIS OF MONEY SUPPLY, BUDGET DEFICITS AND INFLATION IN 

TURKEY BY JOHANSEN COINTEGRATION TESTS 

Eren ERGEN, Pamukkale University 

Nedim MERCAN, Pamukkale University 

There is no consensus on the existence of a relationship between the variables involved in the empirical analysis 

of the relationship between budget deficits, monetary growth and inflation. Nonetheless, monetary inflationary 

effects of budget deficits by means of econometric researches seem to depend on the methods by which deficits 

are financed and the effect on aggregate demand. It is generally accepted that inflation is a monetary phenomenon. 

The aim of this study is to analyze the effect of money supply on inflation for Turkey. In the study, the relationship 

between budget deficits, money supply and inflation for the period 2006Q1-2017Q2 in Turkey is examined using 

cointegration tests. Obtained findings support the monetarism. 

Keywords: Monetary Growth, Inflation, Budget Deficits, Johansen Co-integration Test 

TÜRKİYE'DE PARA ARZI, BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN 

JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE ANALİZİ 

Bütçe açıkları, parasal büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ele alan ampirik analizlerde ilgili değişkenler 

arasında bir ilişkinin varlığı konusunda konsensus bulunmamaktadır. Buna rağmen ekonometrik yöntemler ile 

gerçekleştirilen araştırmalara göre monetizasyon vasıtasıyla bütçe açıklarının enflasyonist etkisi açıkların hangi 

yöntemlerle finanse edilmesine ve toplam talep üzerindeki etkisine bağlı olduğu görülmektedir. Enflasyonun 

parasal bir olgu olduğu genel kabul görmektedir. Bu çalışmanın amacı para arzının enflasyon üzerindeki etkisini 

Türkiye için analiz etmektir. Çalışmada Türkiye'de 2006Q1-2017Q2 dönemine ait bütçe açıkları, para arzı ve 

enflasyon arasındaki ilişki, eşbütünleşme testleri kullanılarak incelenmektedir. Elde edilen bulgular monetarist 

görüşü destekler niteliktedir. 

Anahtar Kavramlar: Parasal Büyüme, Enflasyon, Bütçe Açıkları, Johansen Eşbütünleşme Testi 
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RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACOUNT AND ECONOMIC GROWTH: 

AN ECONOMETRIC ANALYSIS IN TERMS OF TURKEY 

Tahsin AVCI, Pamukkale University 

Nedim MERCAN, Pamukkale University 

The current account deficit issue is an ongoing debate. This problem is also important in terms of Turkish economy. 

It is seen that there is a positive relationship between current account deficit and economic growth in Turkey. In 

this paper, the relationship between current account deficit and economic growth is tested by using annual data 

covering the period from 1980 to 2016. VAR method and Granger Causality test are used as econometric method 

in the study. According to the results of the analysis, a unit shock in the current account deficit positively affects 

to growth by two turns. Similarly, a unit shock in the growth affects positively to current account deficit by two 

turns. In addition, according to the Granger Causality test, there is a one-way causality relation between the 

economic growth and the current account deficit. 

Keywords: Current Account Deficit, Economic Growth, VAR Analysis, Granger Causality Test 

CARİ AÇIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE 

AÇISINDAN EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

Cari açık sorunu süregelen bir tartışma konusudur. Bu sorun, Türkiye ekonomisi açısından da önemini 

korumaktadır. Yapılan çalışmalarda, Türkiye'de cari açık ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada 1980 – 2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak cari açık ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki test edilmektedir. Çalışmada ilgili değişkenler arasındaki ilişki, VAR analizi ve Granger 

Nedensellik testi ile araştırılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, cari açıkta meydana gelen bir birimlik şok 

büyümeyi iki döneme kadar pozitif etkilemektedir. Büyümede meydana gelen bir birimlik şok cari açığı iki döneme 

kadar pozitif etkilemektedir. Ayrıca yapılan Granger Nedensellik testine göre ise, ekonomik büyümeden cari açığa 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Cari Açık, Ekonomik Büyüme, VAR Analizi, Granger Nedensellik Testi 
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PROCYCLICAL MORTALITY: EVIDENCE FROM TURKEY 

Hüseyin İNCE, Gebze Teknik University 

Murat Anıl MERCAN, Gebze Teknik University 

Ali Fehim CEBECİ, Gebze Teknik University 

Relationship between economic conditions and mortality rates has long been focus of debate. This study, following 

pioneering work of Ruhm (2000) examines the procyclical behavior of mortality with business cycles for an upper-

middle-income level economy; Turkey. The study basically has two distinguishing features: (i) Although there 

exist many studies related with the phenomenon for the developed countries, studies for developing countries is 

scarce. (ii) The time period includes recent global financial crisis which is regarded as the worst financial shock 

since the Great Depression, a case that is nearly neglected in the previous studies. It is evident from the analysis 

that the procyclical mortality is valid for Turkey. 

Keywords: Procyclical mortality; Business cycles; Fixed-effect model 

İŞ ÇEVRİMLERİ VE ÖLÜM ORANLARI İLİŞKİSİ. TÜRKİYE ÜZERİNE BİR 

ANALİZ 

Ekonomilerdeki dalgalanmalar ve ölüm oranları arasındaki ilişki uzun zamandır incelenen bir konudur. Bu çalışma, 

söz konusu ilişkiyi Ruhm (2000) tarafından gerçekleştirilen analizden hareketle üst orta gelir seviyesindeki bir 

ekonomi olan Türkiye için incelemektedir. Çalışmanın başlıca iki özelliği bulunmaktadır: (i) Söz konusu ilişkiyi 

inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen gelişmekte olan ekonomilere yönelik çalışma sayısı son derece azdır. 

(ii) Çalışmanın incelediği dönem, Büyük Buhrandan sonra gerçekleşen en büyük ekonomik kriz olarak 

nitelendirilen finansal ekonomik kriz dönemini de içermektedir. Analiz sonuçları, ölüm oranlarıyla iş çevrimlerinin 

Türkiye özelinde de aynı yönlü olarak hareket ettiğini göstermiştir. 

Anahtar Kavramlar: İş çevrimleri, Ölüm oranları, Sabit etkiler modeli 
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COMPARISON 360 DEGREE PERFORMANCE EVALUATION COMPETENCES 

IN TERMS OF MANAGERS AND EMPLOYEES: MULTI CRITERIA DECISION 

IMPLEMENTATION IN TELECOMMUNICATION SECTOR  

Ziya GÜNAY 

The telecommunication sector has become a dynamic structure with continuously growing numbers of customers. 

In this structure, the performance shown by employees to achieve the objectives of the company has an important 

role. The accurate detection of approach that they expect from each other from the top to the bottom of employee 

relations will affect the company's performance in a positive way. Nowadays it is very important in every sector 

that communication between employees must be precise in order to achieve success. 

This research was carried out by employee performance evaluation process in a telecommunication company that 

uses 360-degree performance evaluation system. In this 360-degree performance evaluation system was based on 

eight approaches: communication, adapt to change, leadership, relationships, business management, production 

and business results, cultivating of others and improving staff. Working under managers and executives were asked 

to work with each other with these basic eight approaches and these pairwise comparisons were calculated based 

on the weight competence by AHP comparison base. In the end of analysis it was concluded by managers that the 

most important thing for employee is "adapt to change", in terms of employees, for managers most important skill 

is "leadership". 

Keywords: Telecommunication, Performance evaluation, AHP method. 

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME YETKİNLİKLERİNİN YÖNETİCİ VE 

ÇALIŞAN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: TELEKOMÜNİKASYON 

SEKTÖRÜNDE BİR ÇKKV UYGULAMASI 

Telekomünikasyon sektörü sürekli artan müşteri sayısı ile dinamik bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı içerisinde, 

çalışanların göstereceği performans şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Çalışanların alt 

üst ilişkisi içerisinde birbirlerinden bekledikleri yaklaşımların doğru algılanması şirket performansını olumlu yönde 

etkileyecektir. Günümüzde şirketlerin başarıyı yakalamasında çalışanlar arasındaki iletişimin her alanda net olması 

oldukça önemlidir. 

Bu araştırma çalışan performans değerleme sürecinde 360 derece performans değerleme sistemini kullanan bir 

telekomünikasyon şirketinde yapılmıştır. Değerlendirmede 360 derece performans değerleme için sekiz temel 

yaklaşım olan iletişim, değişime uyabilmek, liderlik, ilişkiler, işin yönetimi, üretim ve iş sonuçları, başkalarının 

yetiştirilmesi ve personelin geliştirilmesi yetkinlikleri esas alınmıştır. Çalışma kapsamında yönetici ve yöneticilere 

bağlı çalışanlara sekiz temel yaklaşımın birbirleri ile ikili karşılaştırmaları istenmiş ve karşılaştırma baz alınarak 

AHP yöntemi ile yetkinliklerin ağırlıkları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda yöneticiler açısından çalışanların sahip 

olması gereken en önemli yetkinliğin "değişime uyabilmek", çalışanlar açısından ise yöneticilerin sahip olması 

gereken en önemli yetkinliğin ise "liderlik" olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Telekomünikasyon, Performans değerleme, AHP yöntemi 
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EVALUATION OF TURK TELEKOM CORPORATION'S FINANCIAL 

PERFORMANCE AFTER PRIVATIZATION BY USING TOPSIS METHOD 

Ziya GÜNAY 

Communication have been developing rapidly in recent years. Having a history of 175 years, Türk Telekom A.Ş. 

has been operating as a government-affiliated institution in this sector for many years. 

Türk Telekom A.Ş. In 2005, a 55% share was privatized by being sold to Oger Telekom. With the privatization, it 

is aimed to develop a more efficient and competitive telecommunication infrastructure. Besides, it is envisaged to 

provide a more efficient structure by accelerating the transition to an innovative technological structure which can 

not be done with the possibilities of the government with a management understanding appropriate to the 

requirements of the age. 

In this study, an analysis of the financial performance of Türk Telekom A.Ş. For this, the financial statements of 

the company for the years 2005-2015 have been examined. The criteria determined by the financial statements 

were analyzed by the TOPSIS method and the performance of the company according to years is listed. 

Accordingly, 2015 is the worst year, while 2007 is the best year. 

Keywords: Turk Telekom, Financial performance, Topsis 

TÜRK TELEKOM A.Ş.'NİN ÖZELLEŞME SONRASI FİNANSAL 

PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Haberleşme son yıllarda hızlı bir gelişim göstermektedir. 175 yıllık bir geçmişe sahip Türk Telekom A.Ş. uzun 

yıllar bu sektörde devlete bağlı bir kurum olarak faaliyet göstermiştir. 

Türk Telekom A.Ş. 2005 yılında %55 hissesi Oger Telekom'a satılarak özelleştirilmiştir. Özelleştirme ile daha 

etkin ve rekabetçi bir telekomünikasyon alt yapısının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında çağın 

gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ile devlet imkanları ile yapılamayan, yenilikçi teknolojik yapıya geçişin 

hızlanması ile daha verimli bir yapı sağlayacağı öngörülmektedir..  

Bu çalışmada Türk Telekom A.Ş.'nin özelleşmeden sonraki finansal performansının analizi yapılmıştır. Bunun için 

şirketin 2005-2015 yıllarına ait finansal tabloları incelenmiştir. Finansal tablolardan hareketle belirlenen kriterler 

TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiş, şirketin yıllara göre performansı sıralanmıştır. Buna göre 2015 yılı en kötü yıl 

olurken, 2007 yılı ise en iyi yıl olmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Türk Telekom, Finansal Performans, Topsis 
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MICROCREDIT DEADLOCK WITHIN THE DILEMMA OF GLOBALIZATION-

POVERTY 

Bilal COŞAN, Bandırma Onyedi Eylül University 

Merve Çiloğlu YÖRÜBULUT, Bandırma Onyedi Eylül University 

The concept of globalization, which we may define as the most fundamental factor century in the 21st, is increasingly 

penetrating our lives. The fact that globalization has built itself on contrasts is obvious. The contradictions are dilemmas like 

that the rich and poor, strong-weak, men and women and the contradictions affect humanity with a wide range of influence. 

Poverty is one of the most dramatic of these contrasts. When we look at the framework of the poverty, The International 

Monetary Fund, the World Bank, and the World Trade Organization, which established after World War II, have had different 

effects in shaping the globalization process. There are also differences in the way these institutions look at poverty. While the 

United Nations Development Program, which advocates the negative effects of globalization and based on human poverty, is 

on the one hand, and on the other hand, the World Bank, which has been assessed through absolute poverty, faces a more 

positive view of globalization. Poverty is a phenomenon that significantly affects the whole world, with its consequences 

affecting every segment of society from the young to the old, from the child to the woman socially, economically and 

psychologically. Many people around the world are unable to meet their basic needs and are deprived of their healthy water 

needs. Poverty struggle is under the leadership of various international organizations, but there are micro activities. In this sense, 

micro credit application which is known as Grameen Bank model and applied firstly in Bangladesh attracts attention. This 

practice led by Professor Doctor Muhammed Yunus, has had a serious impact on developing countries over the last 40 years. 

However, the other side of the medallion is neglected while micro credit evaluation is being conducted. Micro-credit can lead 

to significant negative consequences for the people in terms of payments problems. In this context, it will be tried to evaluate 

micro-credit efficiency, micro-credit functioning and micro-credit problem in the elimination of poverty. 

Keywords: Poverty, Globalization, Microcredit 

KÜRESELLEŞME-YOKSULLUK İKİLEMİNDE MİKRO KREDİ ÇIKMAZI 

21. yüzyılı karakterize eden belki de en temel faktör olarak tanımlayabileceğimiz küreselleşme kavramı gittikçe daha fazla 

yaşamlarımıza nüfuz etmektedir. Küreselleşmenin kendisini zıtlıklar üzerine inşa ettiği gerçeği ise aşikardır. Bahsi geçen 

zıtlıklar kadın-erkek, zengin-yoksul, güçlü-zayıf ikilemleri üzerinden var olmakta ve insanlığı çok geniş etki alanlarıyla 

etkilemektedir. Yoksulluk bu zıtlıkların en dramatik olanlarındandır. Yoksulluk çerçevesinden baktığımızda, II. Dünya 

Savaşı'ndan sonra kurulan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların küreselleşme 

sürecinin şekillenmesinde farklı etkileri olmuştur. Bu tarz kuruluşların yoksulluğa bakış açıları da farklılık arz etmektedir. Bir 

yanda küreselleşmenin olumsuz etkilerini savunan ve insani yoksulluğu esas alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yer 

alırken, diğer yanda da mutlak yoksulluk üzerinden değerlendirmede bulunan Dünya Bankası'nın küreselleşmeye daha olumlu 

baktığı bir tabloyla karşı karşıya kalınmaktadır. Yoksulluk tüm dünyayı önemli ölçüde etkisi altına alan, sonuçlarıyla gencinden 

yaşlısına, çocuğundan kadınına toplumun her kesimini sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden etkileyen bir olgudur. Dünya 

genelinde birçok insan temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta, sağlıklı su ihtiyacından mahrum kalmaktadır. Yoksullukla 

mücadelede çeşitli uluslararası kuruluşların önderliğinde belli çalışmalar bulunmakla birlikte mikro düzeyde, bireysel faaliyetler 

de görülmektedir. Bu anlamda Grameen Bankası modeli olarak bilinen ve ilk olarak Bangladeş'te uygulamaya geçen mikro 

kredi uygulaması dikkat çekmektedir. Öncülüğünü Profesör Doktor Muhammed Yunus'un yürüttüğü bu uygulama son 40 yılda 

gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir etki oluşturmuştur. 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Ancak mikro kredi 

değerlendirmesi yapılırken madalyonun diğer yüzü ihmal edilmektedir. Mikro kredi ödeme problemi yaşayan kişiler açısından 

önemli olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda yoksulluğun giderilmesinde mikro kredinin etkinliği, mikro 

kredinin işleyiş esasları ve mikro kredi sorunu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Küreselleşme, Mikrokredi 
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THE EFFECT OF INTEREST RATE DISCOURSES ON BIST 30 INDEX AND 

EXCHANGE RATE OF UNITED STATES DOLLAR / TURKISH LIRA 

Fatih KAPLAN, Mersin University 

Erdoğan ÖZTÜRK, Karabük University 

Şule GÜNGÖR, Mersin University 

Discourses are becoming effective tools on manipulating financial markets. As a matter of fact, it is widely accepted 

that these discourses are an effective policy tool with the 2008 Global Financial Crisis Period and the FED policies. 

In this study, the effect of dummy variables created from Central Bank’s interest rate announcements and the 

speeches of politicians on BIST 30 index and United States Dollar / Turkish Lira rate variables were investigated. 

For this purpose, estimated were made with the series for the January 2015 and December 2016 period using 

GARCH and EGARCH methods. As a result of the econometric analyzes, it has been determined that the 

politicians’ interest rate discourses can be as effective as Central Bank's interest discourses. 

Keywords: Central bank, Verbal directions, Time series analysis 

FAİZ SÖYLEMLERİNİN BİST 30 ENDEKSİ VE DOLAR/TL KURU ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Finansal piyasaları yönlendirmede söylemler etkili birer araç haline gelmektedir. Nitekim 2008 Küresel Finansal 

Kriz Dönemi ve sonrası FED politikaları ile bu söylemlerin etkili birer politika aracı olduğu geniş kabul 

görmektedir. Bu çalışmada, merkez bankasının faiz oranı duyuruları ile siyasilerin yaptığı faize ilişkin 

konuşmalarından oluşturulan kukla değişkenlerin BİST 30 endeksi ve Dolar/TL değişkenleri üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla GARCH ve EGARCH yöntemleri kullanılarak Ocak 2015 – Aralık 2016 dönemine ait 

serilerle tahminlerde bulunulmuştur. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda politikacıların faiz oranı 

söylemlerinin merkez bankasının faiz söylemleri kadar etkili olabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Merkez bankası, Sözlü yönlendirmeler, Zaman serileri analizi 
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CITY BRANDING AND GASTRONOMY 

İlknur BİLGEN, Hakkari University 

City branding is one of the most popular issues in city marketing. Administrators work hard to transform their cities 

into real brands. As it is known, brand concept has overreached its previous definition, brand is more than the 

visual factors like name, logo etc. that differentiate products and services from competitors. There can be so many 

factors that transform a city into a brand. Infrastructural opportunities, natural beauties, historic places, life quality 

in the city, gastronomic culture etc. can be some of them. Besides Turkish cuisine is very rich, it can be said that 

each city also has a local gastronomic culture. Even some cities are identified with their gastronomic cultures. Aim 

of this study is to consider the importance of gastronomy in city branding. By this aim, a descriptive research has 

been designed and it is planned to do content analysis by using the cities' formal Websites in our country. 

Keywords: City marketing, City branding, Gastronomy, Gastronomic culture 

ŞEHİR MARKALAMA VE GASTRONOMİ 

Şehir markalama, şehir pazarlamasında en fazla önemsenen konular arasındadır. İdareciler kendi şehirlerini gerçek 

bir markaya dönüştürebilmek için büyük çaba sarf etmektedir. Bilindiği üzere marka, geçmişteki tanımından öteye 

geçmiş, ürün ve hizmetleri benzerlerinden ayıran isim, logo, vb. görsel ögelerden çok daha fazlasını ifade eder hale 

gelmiştir. Bir şehri marka haline dönüştüren çok sayıda unsur bulunabilir. Bunlar arasında şehrin sahip olduğu 

altyapı olanakları, şehrin doğal güzellikleri, sahip olduğu tarihi yapılar, şehirde yaşam kalitesinin yüksek olması, 

gastronomi kültürü vb. sayılabilir. Türk mutfağının çok zengin bir mutfak olmasının yanında, yerel düzeyde her 

bir şehrin de kendine özgü bir gastronomi kültürü olduğundan söz etmek mümkündür. Hatta ülkemizdeki bazı 

şehirler tamamen gastronomi kültürleriyle özdeşleşmiş durumdadır. Bu çalışmanın amacı, şehir markalamada 

gastronominin önemini irdelemektir. Bu amaçla betimleyici bir araştırma tasarlanmış, ülkemizdeki şehirlerin resmi 

organlarına ait Web sayfalarından yararlanılarak içerik analizi yapılması planlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Şehir Pazarlaması, Şehir Markalama, Gastronomi, Gastronomi Kültürü 
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DÜZCE İLİNDE KAYIT DIŞI KADIN İSTİHDAMININ ÖNLENMESİNE 

YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI  

Emel İŞTAR IŞIKLI, Düzce Üniversitesi 

Çalışmanın amacı Düzce ilindeki kadınların durumunu ortaya çıkarmak ve kayıtlı kadın istihdamının arttırılması 

için öneriler getirmektir. Bu nedenle Düzce'de ikamet etmekte olan 300 kadına ve 150 işletmeciye anket 

uygulanmıştır. Katılımcı kadınların yaş ortalaması 35'tir ve çoğunluğu evli bireylerdir. Eğitim durumlarına göre 

incelendiğinde anket yapılan kadınları çoğunluğu ortaokul ve lise mezunu kadınlardır. Katılımcılara çalışma yılı 

sorulduğunda, yarıya yakını (%46,3) hiçbir çalışma deneyimi olmadığını belirtmiştir. Çalışma deneyimlerinin 

varlığını belirtilen katılımcıların ise en fazla 1-3 sene arasında deneyimli olduğu görülmüştür. Yapılan anketler ile 

kadınların kayıt dışılığa yönelik bilinç düzeyleri değerlendirilmiştir. Kadınlara yönelik uygulana anketler, 

katılımcıların kayıt dışılığın zararlarını bildiğini ve sosyal güvencenin önemi konusunda farkındalıklarını göz 

önüne sermiştir. İşletmecilere yapılan anketler ile işletmecilerin kadın çalışanlara ve kayıt dışılığa yönelik tutumları 

incelenmiştir. Yapılan analizlerle işletmecilerin yaş ortalamalarının 26-35 yaş aralığında oldukları tespit edilmiştir. 

Katılımcıların %22'si kadın, %78'i erkektir ve eğitim seviyelerine bakıldığında çoğunluğunun lise ve üzeri eğitime 

sahip işletmecilerden oluştuğu görülmektedir. Anketler, işletmecilerin kayıt dışı istihdamı kabullenebilir 

bulmadıklarını göstermektedir. Sonuçlar vergi yükü nedeniyle işletmecilerin işçi çalıştırmada zorluk yaşadığını ve 

bunu kayıt dışılığa neden olabileceğini göz önüne sermektedir. Analizlerde ayrıca, İşletmecilerin bayan çalışanlara 

yönelik genelde olumlu tutum içerisinde oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kayıtdışılık, kadın istihdamı, kadın çalışanlar 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       96 

 

EMPLOYEE SELECTION IN SMALL AND MEDIUM SIZED HOTEL 

ENTERPRISES IN ISTANBUL 

Sevinç ASLAN, İstanbul University 

Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul University 

Employee selection in tourism which is a labor-intensive industry is an important issue that needs to be emphasized. 

Employing a large number of workers who are improper to task qualifications in sector, may be cause SMEs to fail 

to achieve their organizational goals. Employees who are employed in SMEs, which are superior in number in 

tourism industry, interact with customers as individually. Because of this feature, SMEs are following a different 

path in the selection of the employee compared to the large enterprises. From this point of view, making a wrong 

choice about these employees, who are few in number, can lead to negative consequences for businesses. This 

study examines the selection of the employee by interviewing with the authorities of the small and medium-sized 

hotel enterprises in Istanbul regarding the above-mentioned issues, and attempts to analyze the results through 

content analysis. 

Keywords: Occupational Selection, SME, Tourism SMEs, Human Resources Management 

İSTANBUL'DAKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OTEL İŞLETMELERİNDE 

İŞGÖREN SEÇİMİ 

Emek yoğun bir endüstri olan turizmde işgören seçimi üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak dikkat 

çekmektedir. Sektörde görev niteliklerine uygun olmayan çok sayıda çalışanın istihdam ettirilmesi, KOBİ'lerin 

organizasyonel hedeflerini gerçekleştirmede başarısız olmalarına neden olabilmektedir. Turizm endüstrisi içinde 

sayıca üstün olan KOBİ'lerde istihdam edilen işgörenler müşteriler ile birebir etkileşime geçmektedir. Bu 

özelliğinden ötürü KOBİ'ler işgören seçiminde büyük işletmelere göre farklı bir yol izlemektedirler. Bu açıdan 

bakıldığında sayısı oldukça az olan işgören konusunda yanlış bir seçimin yapılması işletme açısından olumsuz 

sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu çalışmada yukarıda ifade edilen hususlarla ilgili olarak İstanbul'da bulunan 

küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin yetkilileri ile birebir görüşülmek suretiyle işgören seçimi incelenmekte ve 

sonuçları içerik analizi yolu ile aktarılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: İşgören Seçimi, KOBİ, Turizm KOBİ'leri, İnsan Kaynakları Yönetimi. 
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ATTITUDES TOWARD WOMAN BODY DEPICTIONS IN ADVERTISING: A 

COMPARISON IN TERMS OF FEMINISM LEVELS OF FEMALE CONSUMERS 

Gizem TOKMAK, Bülent Ecevit University 

Sexual objectification in advertising refers to the usage of female/male sexual characteristics. Nowadays especially 

female sexual characteristics are relatedly/unrelatedly used as decorative objects to increase consumption. The 

study serves as a prestudy aiming whether the feminism levels of female consumers create any differences on the 

attitudes toward woman body depictions in advertising. FEM scale and 18 statements collected from several studies 

were applied to the participants to define their feminism levels and to evaluate aforementioned attitudes. Kruskal 

Wallis test results show that feminism levels create no statistically meaningful differences on the attitudes, and the 

participants generally show negative attitudes toward the objectification of woman body in advertising. 

Keywords: Objectification of woman in advertising, Woman body depictions, Feminism levels, Sexist 

consumption, Advertising 

REKLAMLARDAKİ KADIN BEDENİ GÖSTERİM BİÇİMLERİNE OLAN 

TUTUMLAR: KADIN TÜKETİCİLERİN FEMİNİZM SEVİYELERİ AÇISINDAN 

BİR KARŞILAŞTIRMA 

Cinsel yönden nesnelleştirme reklamcılıkta, kadın/erkek cinsiyet özelliklerinin kullanılması anlamına gelmektedir. 

Günümüzde, özellikle kadınların cinsiyet özellikleri tüketimi artırmak için ürünle bağlantılı/bağlantısız bir şekilde 

dekoratif bir obje olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, kadın tüketicilerin feminizm seviyelerinin, reklamlardaki 

kadın bedeni gösterimlerine olan tutumlar üzerinde bir fark oluşturup oluşturmadığını ortaya çıkarmayı amaçlayan 

bir ön çalışma niteliğindedir. Katılımcılara, feminizm seviyelerini tespit için FEM ölçeği, söz konusu tutumları 

değerlendirmek için ise çeşitli çalışmalardan derlenerek hazırlanan 18 adet soru yöneltilmiştir. Yapılan Kruskal 

Wallis testi sonucunda feminizm seviyelerinin tutumlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı, genel olarak katılımcıların kadın bedeninin reklamlarda nesnelleştirilmesine olumsuz tutum 

gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Reklamlarda kadınların nesnelleştirilmesi, Kadın bedeni tasvirleri, Feminizm seviyeleri, 

Cinsiyetçi tüketim, Reklam 
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NEW TREND IN ON-SITE MARKETING: BEACON TECHNOLOGY 

Fatma SÖNMEZ ÇAKIR, Bartın University 

Alper AYTEKİN, Bartın University 

Beacon technology is a fundamental interaction environment. Thanks to this technology, the desired message can 

be transmitted to the mobile user within a certain distance. This system is usually used in situations such as 

promoting campaigns and promotions instantly to customers who are inside the signal area and are often in the 

store. Beacon technology increases physical sales as well as online sales. 

This technology, which recognizes the customer in the store, is able to offer products related to the customer, the 

profile of interest, or the shopping profile you are interested in. The customer is encouraged to make new purchases 

from the store with the option of a special discount or the chance of earning points. This ensures that customers are 

constantly monitored. 

In this study, the working principle of beacon technology, which will have an important place in the future, is 

explained. Customers who have been exposed to such advertisements have been assessed by questionnaires on the 

technological aspects of this technology. 

Keywords: Place marketing, Beacon technology, Online sales 

YERİNDE PAZARLAMA'DA YENİ TREND: BEACON TEKNOLOJİSİ 

Beacon teknolojisi, konum tabanlı bir etkileşim ortamıdır. Bu teknoloji sayesinde, belli bir mesafenin içinde olan 

mobil kullanıcılara istenen mesaj iletilebilmektedir. Bu sistem, sinyal alanının içine giren ve genellikle mağaza 

içinde bulunan müşterilere anlık olarak kampanya ve promosyonların duyurulması gibi durumlarda 

kullanılmaktadır. 

Beacon teknolojisi, fiziksel satışlarla birlikte online satışları da artırmaktadır. Mağaza içindeki müşteriyi tanıyan 

bu teknoloji, müşteriye, ilgi alanına giren veya yaptığı alışveriş profili ile ilgili ürünleri sunabilmektedir. Müşteriyi 

o anda sunulan özel bir indirim seçeneği veya puan kazanım şansı ile mağazadan yeni alışveriş yapmaya teşvik 

etmektedir. Bu durum müşterilerin sürekli takip edilmesini sağlamaktadır.  

Bu çalışmada gelecekte önemli bir yere sahip olacak Beacon teknolojisinin çalışma prensibi anlatılmış ve bu tür 

reklamlara maruz kalan müşterilerin bu teknolojiye bakış açıları yapılan anketler ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Yerinde pazarlama, Beacon teknoloji, Online satış 
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ANALYSIS OF BUDGET PLANNING SUCCESS PERFORMANCE OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS FROM SPECIAL BUDGET ADMINISTRATIONS 

WITH A MULTI-CRITERIA DECISION MAKING MODEL 

Yunus Emre BİROL,  Cumhuriyet University 

Alptekin ULUTAŞ, Cumhuriyet University 

Public institutions transmit appropriation requests, including expenditure estimates for the next year, to the relevant 

units of the Ministry of Finance. After the various review processes, expenditure estimates of the said institutions 

and their expenditures of the previous year are determinative in determining the share of the next year's budget. 

Appropriation and expenditure are great importance in terms of budget planning of the institutions. In this study, 

it is aimed to evaluate budget planning success performances of Higher Education Institutions from Special Budget 

Administrations by using multi-criteria decision making model. In this respect, various criteria will be determined 

by taking into account the starting budgets, year-end appropriations and total expenditures of the relevant 

institutions and the budget estimation successes of the said institutions will be evaluated within these criteria. 

Keywords: Budget planning success, Multi-criteria decision making 

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE 

PLANLAMA BAŞARI PERFORMANSLARININ BİRÇOK KRİTERLİ KARAR 

VERME MODELİ İLE ANALİZİ 

Kamu kurumları, bir sonraki yıla ilişkin harcama tahminlerini içeren ödenek taleplerini Maliye Bakanlığı'nın ilgili 

birimlerine iletmektedirler. Söz konusu kurumların harcama tahminleri ve bir önceki yıldaki harcamaları, çeşitli 

inceleme süreçlerinin ardından bir sonraki yılın bütçesinden alacağı payın tespit edilmesinde belirleyici olmaktadır. 

Ödenek ve harcama, kurumların bütçe planlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Çok Kriterli 

Karar Verme Tekniği ile Özel Bütçeli İdarelerden Yüksek Öğretim Kurumlarının bütçe planlama başarı 

performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilgili kurumların başlangıç ödenekleri, yılsonu 

ödenekleri ve toplam harcamaları dikkate alınarak çeşitli kriterler belirlenecek ve bu kriterler çerçevesinde söz 

konusu kurumların bütçe tahmin başarıları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Bütçe planlama başarısı, Çok kriterli karar verme 
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THE IMPACTS OF TAX TYPES ACCORDING TO ECONOMIC RESOURCES 

ON GROWTH: EVIDENCE ON TURKEY 

Ersan ÖZ, Pamukkale University 

Ersin YAVUZ, Pamukkale University 

The tax policy is one of the most important instruments of fiscal policy. Politicians can influence the economy in 

many ways with tax policies. The aim of the study is to empirically analyze the impact of tax revenues on economic 

growth. In making this analysis, tax revenues are classified according to their economic resources (income tax, 

corporation tax, property tax, taxes on goods and services). The data cover the years 1965-2015. As empirical 

method, ARDL co-integration and Granger causality tests are used. According to the result of the ARDL co-

integration test, the variables are long-term co-integration. According to long run coefficients, 1% increase in 

income tax affects growth by 0.7% negatively. The error correction coefficient, which measures the short-term 

relationship, shows that a shock effect that may occur in the variables will be eliminated in a short period of 6 

months. The most important result of the Granger causality test is the mutual causality relationship between income 

tax and growth. 

Keywords: Tax revenues, Growth, ARDL, Granger causality test 

EKONOMİK KAYNAKLARINA GÖRE VERGİ TÜRLERİNİN BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE KANITLAR 

Vergi politikası, en önemli maliye politikası araçlarından birisidir. Politikacılar, vergi politikaları ile ekonomiye 

birçok açıdan etki edebilmektedir. Çalışmanın amacı, vergi gelirlerinin büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak 

analiz etmektir. Bu analiz yapılırken vergi gelirleri ekonomik kaynaklarına (gelir vergisi, kurumlar vergisi, servet 

vergisi, mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler) göre sınıflandırılmaktadır. Veriler 1965-2015 yıllarını 

kapsamaktadır. Ampirik yöntem olarak ARDL eş-bütünleşme ve Granger nedensellik testleri kullanılmaktadır. 

ARDL eş-bütünleşme testinin sonucuna göre, değişkenler uzun dönemde eş-bütünleşiktir. Uzun dönem 

katsayılarına göre, Gelir vergisinin %1 artması, büyümeyi %0.7 negatif etkilemektedir. Kısa dönem ilişkisini ölçen 

hata düzeltme katsayısı, değişkenlerde meydana gelebilecek bir şokun etkisinin 6 aydan kısa bir sürede 

giderileceğini göstermektedir. Granger nedensellik testinin en önemli sonucu ise gelir vergisi ile büyüme arasında 

karşılıklı nedensellik ilişkisinin bulunmasıdır. 

Anahtar Kavramlar: Vergi gelirleri, Büyüme, ARDL, Granger nedensellik testi 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC 

GROWTH AND PUBLIC DEPT IN TURKEY 

Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE, Pamukkale University 

Ersin YAVUZ, Pamukkale University 

Today, public debt is being used as a tool to finance public spending and achieve fiscal policy objectives. Economic 

growth is also one of the aims of fiscal policy. Achieving economic grow and sustainability is a very important 

field for policy makers and economists. In this context, research is underway on how domestic and foreign public 

debt have affected growth. This study analyzes whether there is a relationship between economic growth and total 

public debt (total debt, internal/external debt, long and short term domestic/external debt) using ARDL and VAR 

methods on the basis of four different models in Turkey. According to the findings from the ARDL analysis, 

variables are co-integrative in the short and long run. According to the impact-response results of the VAR method, 

total public debt, domestic and foreign public debt, short-term domestic public debt and long-term external public 

debt affect negatively economic growth, while long-term domestic public debt has a positive effect. When 

evaluated in general, it is seen that the public debt policy in Turkey is far away from efficiency in the examined 

period. 

Keywords: Public debt, Economic growth, VAR, ARDL 

TÜRKİYE'DE BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

AMPİRİK ANALİZİ 

Günümüzde borçlanma, kamu harcamalarını finanse etmek ve maliye politikası amaçlarına ulaşmak için bir araç 

olarak kullanılmaktadır. Ekonomik büyüme de maliye politikası amaçlarından birisidir. Ekonomik büyümenin 

sağlanması ve sürdürülebilirliği ise politika yapımcıları ve ekonomistler için oldukça önemli bir alandır. Bu 

kapsamda, iç ve dış borçlanmanın büyüme üzerinde nasıl etki yarattığı konusunda araştırmalar sürdürülmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye'de ekonomik büyüme ile kamunun toplam borçlanması (toplam borç, iç/dış borç, uzun ve kısa 

vadeli iç/dış borç) arasında bir ilişkinin olup olmadığını dört farklı model temelinde ARDL ve VAR yöntemleri ile 

analiz etmektedir. ARDL analizinden elde edilen bulgulara göre, değişkenler kısa ve uzun dönemde eş-bütünleşik 

hareket etmektedir. VAR yöntemi kapsamında yapılan etki-tepki sonuçlarına göre, toplam borçlanma, iç ve dış 

borçlanma, kısa vadeli iç borçlanma ve uzun vadeli dış borçlanma ekonomik büyümeyi negatif etkilemekte iken, 

uzun vadeli iç borçlanma pozitif etkilemektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, incelenen dönemde Türkiye'de 

borçlanma politikasının etkinlikten uzak olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Borçlanma, Ekonomik Büyüme, VAR, ARDL 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       102 

 

CHANGE OF THE METAPHOR IN I SHAKE MY HEAD, GET MY WAGE: 

EVALUATION RELATIONSHIP INSTITUTION CULTURE AND 

PERFORMANCE IN THE PUBLIC ORGANIZATIONS 

Armağan ERCAN, Düzce University 

Öznur BOZKURT, Düzce University 

İrfan YURT, Karabük University 

Sağbetulah MERİÇ, Yüzüncü Yıl University 

There are many factors that affect performance either organizationally or individually. The increase in performance is the most 

decisive factor in reaching the defined goals in the organizations. Organizational performance increases or decreases depending 

on the performance of the working individuals. Cultural values owned by corporations are the most important factor affecting 

the performance of employees.Performance and culture is observed that private sector institutions are being intensively studied 

in academic studies. This work focuses on public organizations that have been trying to shape a new form with many reforms 

in recent years. Civil servants working in a public institution operating in the province of Düzce were identified as samples. 

The data obtained from the whole body by means of full counting method were collected by questionnaire technique. As an 

example in the survey, a publicly recognized institution has been tried to determine the relationship between culture and 

performance. The basic assumption of the research is that the perception of the slow performance of employees in public 

institutions, which is an old perception, is changing and that the change in performance is also provided by institutional cultures. 

In this study, it was tried not to determine whether the officers were performing performance-oriented as well as measuring the 

institutional culture. In order to measure the organizational culture in the research, a questionnaire form was used which was 

adapted to Turkish by Yahyagil (2004) and validity reliability studies were conducted by Denison Organization Culture 

Measurement Tool. This scale examines culture as participation, consistency, harmony and vision in four dimensions. In 

addition, to measure performance, Erdogan's (2011) Kirkmanve Rosen (1999); Performance Scale consisting of 6 expressions, 

which was made by using Fuentes, Saez and Montes (2004) and Rahman and Bullock (2004) scales, was used. 

Keywords: Culture, Institution culture, Performance, Public institution, Officer 

SALLARIM BAŞIMI ALIRIM MAAŞIMI METAFORUNDAKİ DEĞİŞİM: 

KURUM KÜLTÜRÜ VE PERFORMANS İLİŞKİSİNİN KAMU KURUMLARI 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Örgütsel ya da bireysel olarak performansı etkileyen birçok etken mevcuttur. Performans artışı ise örgütlerde belirlenmiş 

amaçlara ulaşmada en belirleyici faktördür. Örgütsel performans ise çalışan bireylerin performansına bağlı olarak artar ya da 

azalır. Kurumların sahip olduğu kültürel değerler çalışanların performansını etkileyen en önemli faktördür. Performans ve kültür 

ile ilgili yapılmış akademik çalışmalarda özel sektör kurumlarının yoğunlukla inceleme alanı içine alındığı görülmektedir. Bu 

çalışmada, son yıllarda birçok reform ile yeni bir şekil verilmeye çalışılan kamu örgütleri üzerinde durulmaktadır. Düzce ilinde 

faaliyet gösteren bir kamu kurumunda çalışan memurlar örneklem olarak belirlenmiştir. Tam sayımı yöntemi ile evrenden elde 

edilen veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada örnek olarak seçilen kamu kurumunda baskın bir şekilde kabul edilmiş 

kültür ve bu kültürün performans ile olan ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel varsayımı eski bir algı olan 

kamu kurumlarında çalışanların iş performansı yavaştır algısının değişmek durumunda olduğu ve performanstaki değişimi de 

kurum kültürünün sağladığı yönündedir. 

Bu çalışmada kurum kültürünün ölçülmesinin yanı sıra memurların performans odaklı çalışıp çalışmadıkları da belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada örgüt kültürü ölçmek için Denison Örgüt Kültürü Ölçme Aracının Yahyagil (2004) tarafından Türkçe' 

ye uyarlanmış ve geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış 36 soruluk formu kullanılmıştır. Bu ölçek katılım, tutarlılık, uyum 

ve vizyon olmak üzere kültürü dört boyutta incelemektedir. Ayrıca performansı ölçmek için Erdoğan'ın (2011) Kirkmanve 

Rosen (1999); Fuentes, Saez ve Montes (2004) ve Rahman ve Bullock (2004) tarafından geliştirilen ölçeklerden faydalanarak 

oluşturduğu 6 ifadeden oluşan Performans Ölçeği kullanılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kültür, Kurum kültürü, Performans, Kamu kurumu, Memur  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       103 

 

THE NEXUS AMONG FISCAL POLICIES, FISCAL DECENTRALIZATION, AND 

ECONOMIC PERFORMANCE: THE JOINT EFFECT OF GLOBALIZATION 

AND INSTITUTIONS QUALITY 

Mehmet Kenan TERZİOĞLU, Trakya University 

Economic integration is increased with inflation rate decreases in developing countries and disinflation in 

industrialized countries. This paper focuses on the missing link between globalization, socio-economic 

performance and institutions by analyzing the interaction among fiscal decentralization, economic performance 

and fiscal policy instruments (public expenditures, taxes) considering the joint effect of globalization and 

institutional quality using dynamic panel data analysis. The foreign direct investment, openness, overall KOF index 

and its main subcomponents are used as a measure of globalization. 

Keywords: Globalization, institutions, economic performance, fiscal decentralization, fiscal policy. 
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CREATING MARKET PLACE WITHOUT CONTENTIOUS: BLUE OCEAN 

STRATEGY AND APPLICATION EXAMPLES 

Akif EMİROĞLU, Bülent Ecevit University 

The firms which don't adapt to the new systems, techniques and technologies are convicted to stay behind in the 

competition. Acting on these facts, the notion of "blue ocean strategy" as a new approach in business science and 

especially in marketing and the concept of "red ocean strategy" as an opposite of this concept have been put 

forward. 

The purpose of this study is to provide a brief description of the Blue and Red Ocean Strategies, illustrate the basic 

features and techniques. A brief comparison of the Blue and Red Ocean Strategies has been adopted as a method 

to demonstrate the advantages and disadvantages. As findings, the reasons for the preference of some firms that 

prefer and implement their businesses due to their superiority are included. As a result, proposals on the 

implementation of these two strategies were presented. 

Keywords: Strategy, Blue Ocean Strategy, Red Ocean Strategy 

ÇEKİŞMESİZ PAZAR ALANI YARATMAK: MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ VE 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Yeni sistem, teknik ve teknolojileri bünyelerine uyarlamayan firmalar rekabet yarışında gerilerde kalmaya mahkum 

olurlar. Bu gerçeklerden hareketle, işletme biliminde ve özellikle pazarlamada yeni bir yaklaşım olarak "mavi 

okyanus stratejisi" kavramı ve bu kavramın karşıtı olarak da "kırmızı okyanus stratejisi" kavramı ortaya atılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı Mavi ve Kırmızı Okyanus Stratejilerinin kısaca tanımı, temel özellikleri ve tekniklerinin 

açıklanarak uygulamadan örnekler sunmaktır. Yöntem olarak Mavi ve Kırmızı Okyanus stratejilerinin kısaca 

karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajlarının ortaya konması benimsenmiştir. Bulgu olarak, işletmelerinde, 

üstünlükleri nedeniyle tercih edip uygulayan bazı firmaların tercih nedenlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak bu iki 

stratejinin uygulanmasıyla ilgili öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Strateji, Mavi Okyanus Stratejisi, Kırmızı Okyanus Stratejisi 
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL MEDIA USER EXPERIENCES AND 

SOCIAL MEDIA CONSUMPTION BEHAVIORS 

Mutlu UYGUN, Aksaray University 

Gökhan ÖZTÜRK, Aksaray University 

This research project was conducted to determine the social media user experiences, and to examine the possible relationships 

between these experiences and consumers' consumption behaviors through social media, social media behaviors about pre-

purchase and after purchase and satisfaction and loyalty towards social media use. In order to meet these goal, quantitative 

research method based on. Data was collected by means of a questionnaire created using scales validity and reliability tested in 

literature previously and for the purpose from 663 social media users living in Adana and Aksaray through convenience 

sampling methods. The data were analyzed by SPSS statistical software program through the descriptive statistics, independent 

sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), multivariate analysis of variance (MANOVA), the correlation analysis, 

and Standard Multiple Regression analysis. Findings from this research project indicated that there are statistically significant 

relationships between social media user experiences and general social media user behaviors towards consumption, social media 

consumer behaviors before and after purchasing, satisfaction and loyalty towards social media. In addition, these variables are 

also differ with regard to certain consumer characteristics. Findings have shown that wonder / surprise / adventure experiences 

come to the forefront in terms of general social media user behaviors towards consumption and satisfaction and loyalty towards 

social media. On the other hand, while learning experiences have the precedence in terms of social media consumer behaviors 

before purchasing, it is also the result of this research that nostalgia experiences are the priorities in terms of consumer behavior 

after purchase.It is thought that the results obtained from this research project are important for practice and the literature. 

Especially, this study contains important clues associated with providing an awareness of social media experiences. 

Keywords: Social Media User Experience, Social Media Consumer Behavior, Social Media-Purchasing Decision 

Relation, Satisfaction and Loyalty towards Social Media. 

SOSYAL MEDYA KULLANICI DENEYİMLERİ İLE SOSYAL MEDYA TÜKETİM 

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Günümüzde sosyal medya, insanların vakit geçirdiği, kendilerini ifade edebildikleri, farklı hayatlar yaşayabildikleri yeni bir 

yaşam alanı olarak günlük yaşamda önemli bir yere sahip olmakta ve her geçen gün daha fazla insanın kullandığı bir olgu haline 

gelmektedir. Dolayısıyla sosyal medya, iletişim ve tüketim başta olmak üzere giderek insanların yaşamının her yönüne yayılan 

bir platform olarak önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Sosyal medyanın son yıllarda daha fazla kullanıldığı göz 

önüne alındığında, bireylerin sosyal medya deneyimlerinin onların tüketim davranışlarıyla olan ilişkisi de önem kazanmaktadır. 

Ancak ilgili alanyazın dikkate alındığında, tüketicilerin satın alım kararlarında belirleyici olma olasılığının yüksek olması 

beklenen sosyal medya deneyimlerinin çok fazla incelenmediği, dolayısıyla tüketicilerin sosyal medya deneyimleri ve 

davranışları ile tüketim kararları ilişkisinin yeterince kurulmadığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, sosyal medya 

kullanıcı deneyimlerini belirlemek, bu deneyimler ile kullanıcıların sosyal medya üzerinden tüketime yönelik gerçekleştirdikleri 

davranışlar, satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya davranışları ve sosyal medya kullanımına yönelik tatmin ve bağlılık 

duyguları arasındaki olası ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Bu amacı karşılayabilmek için nicel araştırma yöntemi esas 

alınmıştır. Alanyazında daha önceden geçerliliği ve güvenirliği sınanmış, amaca yönelik ölçeklerden yararlanılarak 

oluşturulmuş bir anketle kolayda örnekleme yönteminden yararlanarak Adana ve Aksaray'da yaşayan 663 sosyal medya 

kullanıcısından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, betimsel istatistiklerin yanında, bağımsız örneklem t testi, ANOVA, 

MANOVA, Pearson Korelasyon ve standart çoklu regresyon testlerinden yararlanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, 

sosyal medya kullanıcı deneyimleri ile tüketime yönelik genel sosyal medya kullanıcı davranışları, satın alım öncesi ve sonrası 

sosyal medya tüketici davranışları, sosyal medyaya yönelik tatmin ve bağlılık duyguları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkilerin olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bu değişkenlerin belli tüketici özelliklerine göre de farklılaştığı elde edilen 

sonuçlar arasındadır. Bulgular, tüketime yönelik genel sosyal medya kullanıcı davranışında, sosyal medya tatmininde ve 

bağlılığında merak/sürpriz/macera deneyimlerinin öne çıktığını göstermiştir. Diğer taraftan katılımcıların satın alma 

öncesindeki sosyal medya tüketici davranışlarında öğrenme deneyimleri öncelikli olurken; satın alma sonrası tüketici 

davranışları açısından nostalji deneyimlerinin öncelikli olduğu da bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçların 

gerek uygulamaya gerekse kavramsal olarak ilgili alanyazına katkı sağlayıcı bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Özellikle 

sosyal medya deneyimlerine yönelik bir farkındalığın sağlanması açısından bu çalışmanın önemli ipuçları içerdiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Sosyal Medya Kullanıcı Deneyimi, Sosyal Medya Tüketici Davranışı, Sosyal Medya-Satın 

Alma Kararı İlişkisi, Sosyal Medyaya Yönelik Tatmin ve Bağlılık Duygusu. 
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EFFECT OF WORKING CAPITAL COMPONENTS ON PERFORMANCE: A 

SECTORAL ANALYSIS 

M. Mustafa KISAKÜREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

Adem BABACAN, Cumhuriyet University 

Merve Tuncay, Cumhuriyet University 

Working capital management is important for companies not only in terms of fulfilling their day-to-day activities 

but also contributing to firm value and enabling the continuity of the business. However, working capital 

investment and financing policies can vary depending on the sector in which they operate. In this study, the 

relationship between the working capital components and profitability is investigated by the panel data analysis 

using the sectoral level data Turkey. The data is obtained from the CBRT company accounts statistics for the period 

1999-2015 and a total of 9 sectors. The cash conversion cycle and its subcomponents are used to represent the 

working capital management. In terms of performance, return on assets and gross profit margin are used. It is 

expected this study to make a significant contribution to the literature in terms of the findings and the approach 

adopted. 

Keywords: Working capital management, Activity ratios, Profitability ratios, Panel data analysis. 

ÇALIŞMA SERMAYESİ UNSURLARININ PERFORMANSA ETKİSİ: SEKTÖREL 

BİR ANALİZ 

Çalışma sermayesi yönetimi işletmelerin sadece günlük faaliyetlerini aksatmadan yerine getirebilmeleri için değil, 

işletme değerine katkı sağlaması ve işletmenin sürekliliği açısından da önemlidir. Bununla birlikte, çalışma 

sermayesi yatırım ve finanslama politikaları, faaliyet gösterilen sektöre göre değişebilmektedir. Bu çalışmada,  

çalışma sermayesi unsurları ile kârlılık arasındaki ilişki Türkiye’deki sektörel düzeyde veriler kullanılarak panel 

veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz verileri 1999-2015 dönemi ve toplam 9 sektör için TCMB sektör 

bilançoları istatistiklerinden elde edilmiştir.  Çalışma sermayesi yönetimini temsilen nakde dönüşüm süresi ve alt 

bileşenleri kullanılmıştır. Performansı temsilen ise aktif kârlılığı ve brüt kâr marjı kullanılmıştır. Çalışmanın, 

bulguları ve yaklaşımı bakımından literatüre anlamlı bir katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Çalışma sermayesi yönetimi, Faaliyet oranları, Kârlılık oranları, Panel veri analizi. 
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THE TENDENCY OF USING ENVIRONMENTAL SENSITIVE PRODUCTS 

WITHIN THE SCOPE OF GREEN MARKETING: THE CASE OF KASTAMONU 

UNIVESITY, TOURISM FACULTY 

Cenk Murat KOÇOĞLU, Karabük University 

Yağmur KOÇOĞLU, Kastamonu University 

Nowadays, it is a necessary aspect for businesses to offer environmentally friendly or green products to the market 

in order to increase in environmental consciousness, prevent environmental pollution and reduce harmful waste. 

When considered from this point of view, understanding which takes in consideration of environmental factors at 

all stages of green marketing and marketing activities began to developed. This understanding is especially 

important for the students which are future manager candidates and consumer. In this context, the aim of the 

research is to determine the tendency of students who take tourism education to use environmentally sensitive 

products. Within this scope, questionnaires were applied 384 students at Kastamonu University Tourism Faculty 

and obtained data was analyzed with SPSS 22.00 program. In the analysis, descriptive statistical analyzes were 

performed and findings were evaluated as a quantitative observation. 

Keywords: Green Marketing, Green Products, Tourism Faculty 

YEŞİL PAZARLAMA KAPSAMINDA ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİN 

KULLANILMA EĞİLİMLERİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM 

FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

Günümüzde çevre bilincinin artması ve tüketicilerin satın alma kararlarında işletmelerin uyguladığı çevresel 

faaliyetlere dikkat etmesi, işletmeleri çevre kirliliğini önleme, zararlı atıklar azaltma noktasında piyasaya çevre 

dostu ya da yeşil ürünler sunmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında yeşil pazarlama denilen ve pazarlama 

faaliyetlerinin her aşamasında çevresel unsurların dikkate alındığı bir anlayış gelişmeye başlamıştır. Bu anlayışın 

özellikle öğrencilerde oluşması onların hem tüketici olarak hem de geleceğin işletme yönetici adayı konumunda 

bulunmaları açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin, 

çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemektir. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi Turizm 

Fakültesinde eğitim gören 384 öğrenciye anket uygulanmış ve elde edilen veriler ile SPSS 22.00 programında 

analiz edilerek, tanımlayıcı istatistik analizler gerçekleştirilmiş ve bulgular nicel gözlem olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Yeşil pazarlama, Yeşil ürünler, Turizm fakültesi 
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EFFECTS OF INDIVIDUAL CULTURAL VALUES ON JOB SATISFACTION 

Osman USLU, Sakarya University 

Kadir ARDIÇ, Sakarya University 

Emrah ÖZSOY, Sakarya University 

In literature it is stated all factors affecting job satisfaction should be needed to investigate. Individual and 

organizational factors affecting job satisfaction have been emphasized, but it is seen there are limited studies 

examine the effect of employees' cultural values on job satisfaction which might be evaluated in individual factors. 

For this reason in this study it is aimed to determine effect of employees' cultural values on job satisfaction. A 

quantitative research was designed depending on research aim and data was gathered from 207 employees through 

questionnaires. According to findings while power distance (β:0.23) and collectivism (β:0.33) positively affects 

job satisfaction, significant effect of individualism was not determined. This finding shows that out of 

organizational factors, cultural factors are also essential factor affecting job satisfaction. 

Keywords: Job Satisfaction, Power Distance, Individualism, Collectivism 

BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ 

Yazında iş doyumunu etkileyen her faktörün incelenmesi gerekliliği ifade edilmektedir. İş doyumunu etkileyen 

bireysel ve örgütsel faktörler üzerinde durulmakta, fakat bireysel faktörler içinde değerlendirilebilecek çalışanların 

kültürel değerlerinin iş doyumuna etkisini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu gerekçe ile bu 

çalışmada bireysel kültürel değerlerin çalışanların iş doyumuna etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaca 

yönelik nicel bir araştırma tasarlanmış ve anket vasıtasıyla 207 çalışandan veriler elde edilmiştir. Bulgulara göre 

kültürel değerlerden güç mesafesi (β:0.23) ve toplulukçuluk (β:0.33) iş doyumunu pozitif etkilerken, bireyciliğin 

anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Bu bulgu örgütsel faktörler dışında kültürel değerlerin de iş doyumunu etkileyen 

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: İş Doyumu, Güç Mesafesi, Bireycilik, Toplulukçuluk 
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ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN REGIONAL ISLAMIC STOCK INDICES 

Melik KAMIŞLI, Bilecik Şeyh Edebali University 

Serap KAMIŞLI, Bilecik Şeyh Edebali University 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

Islamic stock indexes have been established on the basis of country and region so that Muslim investors with 

interest sensitivity can earn money by investing in the stock exchange. These indices are the indices formed by 

companies operating in Islamic rules-based areas. Alternative investment opportunities are limited due to the 

sensitivities of investors based on the Regional Islamic Stock Index. For this reason, investors should firstly look 

at the dynamic relations of indices with each other. On the other hand, when the shocks frequently experienced in 

financial markets are taken into account, it is also necessary to analyze the asymmetric structure of the relationships, 

which changes with time. The main purpose of this study is to determine the relations between regional Islamic 

stock indexes in terms of time and asymmetry. Depending on this reason, the indexes of European, North American, 

Latin American and Pacific regional Islamic stocks belonging to the dates 29.05.2009 - 10.02.2017 have been 

examined with time varying asymmetric causality test. The findings of the study show that there are asymmetric 

causality relations among the regional Islamic Indices that are discussed. It is thought that the results obtained 

without working will provide information that investors who are considering to invest in such indexes can use. It 

is thought that the results obtained without the work will provide information that they can use to investors who 

are considering investing in such indexes. 

Keywords: Islamic Stock Indexes, Time-varying Asymmetric Causality Test, Portfolio Diversification 

BÖLGESEL İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

ANALİZİ 

Faiz hassasiyeti olan Müslüman yatırımcıların borsada yatırım yaparak kazanç elde edebilmeleri için ülke ve bölge 

bazında İslami hisse senedi endeksleri oluşturulmuştur. Bu endeksler, İslami kurallara uygun alanlarda faaliyeti 

olan şirketlerin oluşturduğu endekslerdir. Bölgesel İslami Hisse Senedi Endekslerini baz alan yatırımcıların 

hassasiyetleri nedeniyle alternatif yatırım olanakları kısıtlıdır. Bu nedenle yatırımcılar öncelikle söz konusu 

endekslerin birbirleri ile olan dinamik ilişkilerini gözetmelidir. Diğer yandan finansal piyasalarda sıklıkla yaşanan 

şoklar dikkate alındığında ilişkilerin zamana bağlı olarak değişen asimetrik yapısının analiz edilmesi de 

gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı bölgesel İslami hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkilerinin zaman 

ve asimetri boyutunda tespit edilmesidir. Bu amaca bağlı olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Pasifik 

bölgesel İslami hisse senedi endekslerinin 29.05.2009-10.02.2017 tarihlerine ait veriler, zamanla değişen asimetrik 

nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları ele alınan bölgesel İslami Endeksler arasında asimetrik 

nedensellik ilişkilerinin var olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların ise söz konusu endekslere 

yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara kullanabilecekleri bilgiler sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: İslami Hisse Senedi Endeksleri, Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi, Portföy 

Çeşitlendirmesi 
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INVESTIGATION OF WEB-BASED INVESTOR RELATIONS MANAGEMENT 

OF DEFENSE INDUSTRIAL COMPANIES LISTED AT BORSA ISTANBUL 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

Sultan Fatih KOSTAKOĞLU, Anadolu University 

Hayri BARUTCA, Anadolu University 

The main objective of listed companies is to reach higher market value. This reality create the need of managing 

the relations with the financial market players on the basis of investor relations management applications. 

Therefore, the websites which, is main vehicle to reach the mentioned target group, is topic of the study. In the 

study, the vehicles; operating reports, websites, financial result disclosure tables, that electric power companies 

listed at Borsa Istanbul use in web-based customer relations management are analyzed by Score Card developed 

by The Turkish Investor Relations Association (TÜYİD). The reason why we selected defense industrial companies 

is growing importance of defense industry sector in Turkey and the relations of the sector with many national and 

global stakeholders. 

Keywords: Investor Relations Management, Defense Industry, Borsa Istanbul 

 

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİNİN 

WEB TABANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ 

İNCELEMESİ 

Halka arz edilen şirketlerin en büyük hedefi daha yüksek piyasa değerine ulaşabilmektir. Bu gerçek, finansal 

piyasalardaki aktörler ile ilişkilerin yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları ile yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya 

koymaktadır. Anılan hedef kitleye ulaşma çabasının en önemli aracı olan web siteleri, bu nedenle araştırma konusu 

edilmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul'da işlem gören Savunma Sanayi şirketlerinin web tabanlı yatırımcı ilişkileri 

yönetiminde kullandıkları araçlar; faaliyet raporları, web siteleri ve finansal sonuç açıklama tabloları Türkiye 

Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin (TÜYİD) hazırladığı Skor Kart'a göre analiz edilmiştir. Çalışmaya konu olarak 

Savunma Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin seçilmesinin arka planında Savunma Sanayi Sektörünün 

Türkiye açısından artan öneminin yanı sıra sektörün çok sayıda ve çeşitlilikte ulusal ve küresel paydaş ile iletişimde 

olması yer almaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yatırımcı İlişkileri Yönetimi, Savunma Sanayi, Borsa İstanbul 
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THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM THAT PLAYS AN ACTIVE 

ROLE IN FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE ON 

INDEPENDENT AUDIT 

Eray ÇETİN, Osmaniye Korkut Ata University 

Management and audit functions are effective factors that contribute businesses to achieve their goals. In this 

context, businesses make some decisions and implement them in their activities to reach their general and private 

goals. Manegerial functions should be implemented faultlessly to carry out the activities. There are, of course, some 

aberrations on the way to reach the goals. To observe and avoid them, businesses apply internal and external audit. 

Building and implementing an effective internal control system in the businesses will both minimise these 

aberrations and base the business functions to more stable basis. Moreover, it should be thought that the results of 

an effective internal control system will be reflected positively in independent audit processes which are very 

important for the businesses to be more effective. Accordingly, the effect of internal control system is strong on 

the implemantation of independent audit which is a guide for the managerial decision making process for the 

internal and external information. The effects of internal control system on independent audit will gain meaning as 

a result of turning budget and activities into numbers. An effective internal control system is required for 

independent audit to be successful according to predetermined criteria. In this study, the reflection of internal 

control system on independent audit applications have been investigated. 

Keywords: Internal control system, independent audit, efficient, financial performance, operational performance 

FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANSIN SAĞLANMASINDA AKTİF 

ROL OYNAYAN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BAĞIMSIZ DENETİM ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Yönetim ve kontrol fonksiyonları işletmenin amaçlarına ulaşmasında etkili olan iki önemli faktördür. Bu bağlamda 

işletmeler gerek genel gerekse özel amaçlarına ulaşmak için birtakım kararlar alır ve bunları faaliyetlerine 

yansıtırlar. Faaliyetlerin icra edilmesi noktasında yönetsel fonksiyonların hatasız olarak uygulanması 

gerekmektedir. Amaçlara ulaşmak için izlenen yolda elbette ki sapmalar meydana gelebilecektir. Bunların 

izlenmesi ve önlenmesi için işletmeler gerek iç denetim gerekse bağımsız dış denetim uygulamalarına başvururlar. 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin inşa edilmesi ve yürütülmesi bu sapmaları en aza indireceği gibi işletme 

fonksiyonlarının daha sağlam temellere dayandırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca işletmeler açısından büyük önem 

arz eden bağımsız denetim uygulamalarının daha etkin olması ve verimli sonuçlar doğurmasının da etkin bir iç 

kontrol sisteminin olumlu yansımalarından elde edilen sonuçlar olacağı düşünülmelidir. Dolayısıyla işletme içi ve 

işletme dışı bilgi kullanıcılarının karar alması noktasında yol gösterici olan bağımsız dış denetimin icra edilmesinde 

ve güvenilir bir sonuç ortaya çıkarılmasında iç kontrol sisteminin etkisi büyüktür. İç kontrol sisteminin bağımsız 

denetim üzerindeki etkileri bütçelerin ve faaliyet sonuçlarının rakamsal hale getirilmesi neticesinde anlam 

kazanmaktadır. Önceden saptanmış kriterlere işletme faaliyetlerinin uygunluğunun araştırılması uygulaması olan 

bağımsız denetimin başarılı olabilmesi için etkin bir iç kontrol sistemine sahip olunması gerekmektedir. Bu 

çalışmada iç kontrol sisteminin etkinliğinin bağımsız dış denetim uygulamalarına yansımaları incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: İç kontrol sistemi, bağımsız denetim, etkinlik, finansal performans, operasyonel performans 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF LIGHT RAIL SYSTEMS ON THE HOUSING 

PRICES IN ESKIŞEHIR: HEDONIC PRICING MODEL* 

S. Fatih KOSTAKOĞLU, Anadolu University 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

Mehmet DİNÇ, Anadolu University 

Ümit YILDIZ, Anadolu University 

Fatma CAN, Anadolu University 

Considering its position in the safety needs in the lower levels of Maslow's (1943) hierarchy of needs, 

accommodation is one of the basic human needs. Based on the premise that the factors that determine the prices of 

homes are similar to the sum of the properties possessed by the house, this study utilized the hedonic pricing model, 

which takes into account the heterogeneity of housing characteristics, in the analysis of the house prices.The data 

used in the study was obtained from 1000 face to face surveys with the home owners in the province of Eskişehir. 

The findings obtained were significantly affected by many variables including the sale prices of the houses, the age 

of the building, the size of the residence, the state (font) of the residence and the location of the residence, as well 

as the distance to the tram line. 

Keywords: Housing Price, Hedonic Pricing Model, Rail Sistems. 

HAFİF RAYLI SİSTEMLERİN ESKİŞEHİR'DEKİ KONUT FİYATLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: HEDONİK FİYATLAMA MODELİ 

Maslow'un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşinin alt basamaklarından olan güvenlik ihtiyacının içinde yer alması itibariyle, 

barınma yani konut ihtiyacı insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Bu çalışmada konutun fiyatını belirleyen 

faktörlerin aynı zamanda konutun sahip olduğu özelliklerin toplamına eşit olmasından dolayı konut fiyatı 

analizinde konutun özelliklerinin heterojenitesini dikkate alan hedonik fiyatlama modelinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan veri seti Eskişehir ilindeki konut sahipleri ile yapılan yüz yüze 1000 anket sonucunda elde 

edilmiştir. Elde edilen bulgular, Eskişehir ilindeki konutların satış fiyatları, binanın yaşı, konutun büyüklüğü, 

konutun cephesi, bulunduğu bölge gibi çok sayıda değişkenin yanı sıra, tramvay hattına olan uzaklığı tarafından 

da önemli derece de etkilenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Konut Fiyatı, Hedonik Fiyatlama Modeli, Raylı sistemler. 

  

                                                                 
* Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirilen; "Hafif Raylı Sistemlerin Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Hedonik Fiyatlama 

Modeli ile Belirlenmesi: Eskişehir Örneği" başlıklı projeden türetilmiştir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRONIC TRANSFERS AND 

CONTROLLERS OF CONTROLLED CONTROLLERS 

Tuba Derya BAŞKAN, Kırıkkale University 

Information users who want to be able to quickly access the right information at the end of their financial reporting 

prefer to resort to audited results. Supervisors can also use electronic conversion elements to access information 

that is quick and easy to control. To investigate the relationship between the titles of employees and the elements 

of electronic conversion at firms in the efficiency of the objective control of our work. Questionnaires prepared by 

independent audit firms in Ankara were prepared and tested with Anova and Tukey. At the end of the study, a 

meaningful relationship was found between the title of employees in the audit body and the elements of electronic 

conversion in audit activity. 

Keywords: E-Transformation, ANOVA and Tukey Test. 

DENETİMİN ETKİNLİĞİNDE DENETÇİLERİN UNVANLARI İLE ELEKTRONİK 

DÖNÜŞÜM UNSURLARININ İLİŞKİSİ 

Firmaların finansal raporlamaları sonucu doğru bilgiye hızlıca ulaşabilmeyi hedefleyen bilgi kullanıcılar bunun 

için denetimden geçmiş olan sonuçlara başvurmayı tercih etmektedirler. Denetim firmaları da elektronik dönüşüm 

unsurlarını kullanarak hızlı ve denetlenmesi daha kolay bilgilere ulaşabilmektedir. Çalışmamızın amacı denetimin 

etkinliğinde firmalarda çalışanların unvanları ile elektronik dönüşüm unsurları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Ankara’da yer alan bağımsız denetim firmalarında hazırlanan anket soruları yaptırılmış ve Anova ve Tukey testi 

yapılmıştır. Çalışmanın sonunda denetim kurumunda çalışanların unvanı ile denetim etkinliğinde elektronik 

dönüşüm unsurları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: E-Dönüşüm, Anova ve Tukey testi 
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ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY, INCOME 

DISTRIBUTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 

Mehmet Sedat UĞUR, Çankırı Karatekin University 

Murat PÜTÜN, Çukurova University 

It is widely accepted that there is an important and a direct link between growth and poverty. But, it is still 

controversial whether higher economic growth certainly reduces poverty. Some economists argue that in the early 

stage of economic growth, it leads more inequality, thus poverty reduction will need longer periods. In general, 

when economic growth occurred, changes in poverty levels depend on the distribution of income and consumption. 

If the income of people increases as the same levels, the aim of economic growth and poverty reduction is obtained. 

But if growth only benefits the high income groups, then the inequality expands and the poverty does not reduce. 

Because the income distribution influences the effect of growth to poverty reduction, with the same level of growth, 

countries may experience different poverty levels. Thus, there is a wide range of relationship between income 

growth and poverty reduction. For instance, in the last decade, although Turkey has shown significant growth rates, 

the levels of income inequality and poverty present an inadequate progress. At that point, the aim of the study is to 

understand the effect of growth on poverty reduction for varying levels of income inequality. Thus, the mean 

income and inequality elasticity estimates for different poverty measures or standards will be applied in the study 

for Turkey in the 2000s to form a consistent relationship between these variables. 

Keywords: Poverty, Income inequality, Economic growth 

TÜRKİYE'DE YOKSULLUK, GELİR DAĞILIMI VE EKONOMİK BÜYÜME 

ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Literatürde yoksulluk ve ekonomik büyüme arasında önemli düzeyde bir ilişki olduğuna dair genel bir yargı 

bulunmaktadır. Ancak, özellikle, ekonomik büyümenin yoksulluğu kesin olarak azaltacağına ilişkin henüz bir 

uzlaşıya varılamamıştır. Bu bağlamda bazı iktisatçılar büyümenin erken dönemlerinde daha fazla gelir eşitsizliği 

yaratılacağından yoksulluğun azalmasının zaman alacağını ifade etmektedir. Genel olarak, ekonomik büyüme 

gerçekleştiğinde, yoksulluğun nasıl değişeceği, gelir ve tüketimin dağılımına bağlıdır. Eğer herkesin geliri aynı 

anda artarsa, ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması hedefi aynı doğrultuda ilerler. Ancak, ekonomik 

büyüme yalnızca yüksek gelir dilimine çıkar sağlıyorsa, eşitsizlik genişlemekte ve yoksulluk azalmamaktadır. 

Yani, gelir dağılımı, büyümenin yoksulluğun azaltılmasındaki rolünü etkilediğinden, aynı büyüme düzeyine sahip 

ülkeler, farklı yoksulluk düzeylerini tecrübe edebilmektedir. Bu nedenle gelir dağılımı, yoksulluk ve büyüme 

arasında önemli bir doğrudan bağ bulunmaktadır. Öyle ki, Türkiye son 10 yılda önemli büyüme rakamları 

sergilemiş olsa da, gelir dağılımında eşitsizlik ve yoksulluk konularında aynı başarıyı gösterememiştir. Dolayısıyla 

ekonomik büyüme, eşitsizlik ve yoksulluk arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma Türkiye 

için 2000'lerin başından itibaren, farklı yoksulluk ölçümleri için ortalama gelir ve eşitsizlik esnekliklerini 

hesaplayarak, gelir eşitsizliğinin farklı düzeylerinde büyümenin yoksulluğun azaltılması hedefi üzerine etkilerinin 

anlaşılmasını ve bu değişkenler arasında tutarlı bir ilişkinin kurulabilmesini amaçlamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Gelir eşitsizliği, İktisadi büyüme 
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ARGUMENTS ON "THE CRISIS OF RATIONALISATION": KEYNES, PIKETTY 

AND NEW THEMES 

Metehan CÖMERT, Yıldırım Beyazıt University 

This study aims to analyze two important economic figures who try to solve the structural crises that world 

economy face in the context of new themes such as "secular stagnation", "slow recovery", "dramatic increase in 

inequality". To that end, the context of Keynes and Piketty's main proposals and the ability to overcome the crisis 

of their policy recommendations will be sought theoretically. In the conclusion, a discussion over arguments "the 

crisis of rationalization" and "need for rationality itself to be rationalized" (Gorz, 1989) will be held and possible 

solution seeking(s) will be embodied. 

Keywords: Keynes, Piketty, Inequality, Crisis 

"AKILCILAŞTIRMANIN KRİZİ" ÜZERİNE ARGÜMANLAR: KEYNES, PİKETTY 

VE YENİ TEMALAR 

Bu çalışma, dünya ekonomisinin karşılaştığı yapısal krizlere çözüm geliştirme gayretinde olan iki önemli iktisadi 

figürü "sürekli durgunluk (secular stagnation)", yavaş toparlanma (slow recovery), eşitsizlikte dramatik artış gibi 

yeni temalar bağlamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Keynes ve Piketty'nin temel önermelerinin 

bağlamı ve önerilerinin kriz(ler)i aşma yetkinliğine ilişkin kuramsal yanıt arayışına çıkılacaktır. Çalışmanın sonuç 

kısmında ise "akılcılaştırmanın krizi" ve "akılcılaştırmayı akılcılaştırma zorunluluğu" (Gorz, 1989) argümanları 

üzerine bir tartışma yürütülecek ve olası çözüm önerilerine ilişkin yeni arayışlar somutlaştırılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Keynes, Piketty, Eşitsizlik, Kriz 
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AN INVESTIGATION ON REFERENCE GROUPS INFLUENCE ON THE 

COMPULSIVE AND IMPULSIVE BUYING BEHAVIORS OF YOUNG 

CONSUMERS 

Nihal SÜTÜTEMİZ, Sakarya University 

Merve TÜRKMEN BARUTÇU, Sakarya University 

Despite the rapid increase in the share in the population, purchasing power and expenditure, number of studies on 

the reference group effect in buying behavior of young consumers is very limited in the literature. It's known that 

the social environment young consumers are involved in has a significant impact on their buying behavior and their 

buying decision is incfluenced by the people they refer to. Therefore, we aimed to determine the effect of the 

reference group of young consumers compulsive and impulsive buying behavior in this study. In this context, this 

research is adopting the positivist research approach, that has the target audience determined between 18 and 25 

years-old young consumers. Research data were collected by convenience sampling method from 250 consumers 

through survey. According to the findings, it was determined that the informative dimension of the reference group 

effect was a negative effect and the normative dimension was a positive effect on the compulsive buying behavior 

and the impulsive buying behavior. 

Keywords: Young Consumers, Reference Group Effect, Compulsive Buying Behavior, Impulsive Buying 

Behavior 

GENÇ TÜKETİCİLERİN KOMPÜLSİF VE DÜRTÜSEL SATIN ALMA 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REFERANS GRUPLARININ ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Günümüzde nüfus içerisindeki paylarının, satın alma güçlerinin ve harcama miktarlarının hızla artmasına rağmen 

literatürde genç tüketicilerin satın alma davranışlarında referans grup etkisine yönelik yapılmış çalışma oldukça 

sınırlıdır. Genç tüketicilerin satın alma davranışlarında içinde bulundukları sosyal çevrenin önemli bir etkisinin 

olduğu ve satın alma kararlarında referans aldıkları bu kişi(ler)den etkilendikleri bilinmektedir. Bu gerekçe ile bu 

çalışmada genç tüketicilerin kompülsif ve dürtüsel satın alma davranışlarında referans grup etkisini tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda, pozitivist araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın ana kütlesini, 18-25 

yaş arası genç tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kolayda örnekleme yöntemi ile 250 tüketiciden 

anket aracılığıyla toplanmıştır. Bulgulara göre, kompülsif satın alma davranışı ve dürtüsel satın alma davranışı 

üzerinde referans grup etkisinin bilgilendirici boyutunun negatif yönlü, normatif boyutunun ise pozitif yönlü bir 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Genç Tüketiciler, Referans Grup Etkisi, Kompülsif Satın Alma, Dürtüsel Satın Alma 
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THE MODERATING EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON INNOVATION 

CAPITAL AND FIRM MARKET VALUE RELATIONSHIP: AN APPLICATION 

ON BIST 

Gökhan ÖZER, Gebze Technical University 

İlhan ÇAM, Gebze Technical University 

In today's world where technology develops rapidly, for wealth creation, capital should be invested in a manner of 

leading to innovation and human development. This kind of wealth creation, is generally discussed in the concept 

of intellectual capital (IC), and there is a widespread belief in the literature that IC is a phenomenon based on 

interactions and interdependencies among its components. In this paper, it has been run panel regression analyses 

in order to empirically investigate the impact of the innovation capital (INVC) on the firm market value and 

moderating effect of human capital (HC) on this relation within the Turkish industrial companies context. 

Experimental models have been based on Ohlson (1995) valuation model, the most famous model of the value 

relevance researches. INVC and HC have been measured by using proxy variables derived from the accounting 

data. This paper concludes that INVC can be considered to be value-relevant to market participants due to its 

significantly positive effect on the market value of firms. This paper also reveals important findings related to the 

moderating effect of HC on the relationship between INVC and firm market value, which means that HC augments 

the role of INVC in reinforcing firm's market value. As a managerial implication, managers should understand that 

the effect of INVC on firm market value is a factor which cannot be neglected, and they should consider the 

interaction between HC and INVC when developing a strategy of utilizing intangible assets for sustainable 

performance. 

Keywords: Innovation capital; Human capital; Moderating effect; Ohlson model; Value relevance 

İNSAN SERMAYESİNİN İNOVASYON SERMAYESİ VE FİRMA PİYASA DEĞERİ 

İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında değer yaratımı için sermayenin, yenilikçiliği ve çalışan gelişimini 

sağlayacak bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür değer yaratımı genellikle entelektüel sermaye 

kavramı içerisinde ele alınmaktadır. Literatürde entelektüel sermayenin, bileşenleri arasındaki etkileşimlere ve 

karşılıklı bağımlılıklara dayalı bir fenomen olduğuna dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

entelektüel sermayenin bileşenleri olan yenilik sermayesinin (YS) firma piyasa değeri üzerindeki etkisini ve insan 

sermayesinin (IS) ise bu ilişki üzerindeki ılımlaştırıcı etkisini Türk sanayi şirketleri bağlamında ampirik olarak 

araştırmak amacıyla panel veri regresyon analizleri uygulanmıştır. Deneysel modeller, değer ilişkisi 

araştırmalarında yaygın olarak kullanılan Ohlson (1995) değerleme modelini temel almaktadırlar. YS ve IS, 

muhasebe verilerinden türetilen gösterge değişkenler kullanılarak ölçülmüşlerdir. Elde edilen bulgulara göre 

YS'nin - piyasa değeri üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkisinden dolayı - piyasa oyuncularının 

kararları üzerinde etkisinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, IS'nin YS ve firma piyasa değeri 

arasındaki ilişki üzerinde - YS'nin firmaların piyasa değerini artırma rolü üzerinde IS'nin güçlendirici bir etkiye 

sahip olduğu anlamına gelen - ılımlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu ile ilgili önemli bulgular da ortaya 

koyulmaktadır. Elde edilen bulgulara göre yöneticiler, YS'nin firma piyasa değeri üzerindeki etkisinin göz ardı 

edilemeyecek bir faktör olduğunu anlamalıdırlar ve sürdürülebilir bir performans için maddi olmayan duran varlık 

kullanımı ile ilgili stratejiler geliştirilirken IS ile YS arasındaki etkileşimi de göz önüne almalıdırlar. 

Anahtar Kavramlar: Yenilik sermayesi; İnsan sermayesi; Ilımlaştırıcı etki; Ohlson modeli; Değer ilişkisi 
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NOWCASTING CONSUMER SENTIMENT: THE TURKISH CASE 

Havvanur YEŞİL YARADANAKUL, Marmara University 

Sadullah ÇELİK, Marmara University 

Sentiment indices play a crucial role as they reflect the current stance of the economy. In this regards, to obtain 

early estimates of consumer confidence index before its announcement date, this article proposes a novel 

framework allowing mixed frequency data in the same model. To nowcast consumer confidence index in Turkey, 

several ADL-MIDAS regressions are conducted. According to our prior results; for shorter horizons, the USD/TL 

exchange rate and stock exchange have better nowcasting performances. Therefore, by generalizing this method to 

other macroeconomic analysis, any information loss can be prevented resulting in better forecast performances for 

policymakers. 

Keywords: Nowcasting, Consumer Sentiment, Emerging Economies, ADL-MIDAS. 

TÜKETİCİ DUYARLILIĞIN ŞİMDİKİ ZAMAN YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Duyarlılık endeksleri, ekonominin halihazırdaki durumunu yansıtmasından dolayı önemli bir role sahiptir. Bu 

bağlamda, bu çalışma farklı frekanstaki değişkenlerin aynı modelde kullanımına olanak sağlayarak tüketici güven 

endeksi tahminlerinin erken elde edilebilmesi için özgün bir çerçeve önermektedir. Türkiye'deki endeksin şimdiki 

zaman yöntemi ile tahmin edilebilmesi için, birçok ADL-MIDAS regresyonu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre, USD/TL kuru ve borsa değişkenleri daha iyi tahmin performansına sahiptir. Sonuç olarak, bu method başka 

makroekonomik analizler için genellenerek, herhangi bir bilgi kaybı engellenmiş ve karar vericiler için daha iyi 

tahmin performansları elde edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Şimdiki Zaman Yöntemi, Tüketici Duyarlılığı, Gelişmekte Olan Ekonomiler, ADL-

MIDAS. 
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DIMENSIONS OF TAX CONSCIOUSNESS OF IAFA AND THEIR VIEWS TO 

THESE DIMENSIONS: AN APPLICATION IN ZONGULDAK 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Mehmet CURAL, Bülent Ecevit University 

Elif Ceren ÇELEBİ, Bülent Ecevit University 

Taxation of tax security, tax evasion and registration, increase tax revenue. It varies depending on many individual, 

social and political factors. Public accountants and financial advisors (SMMM) provide a bridge between the 

income administration and taxpayers and provide tax awareness by informing them about tax duties and practices. 

In this sense, it is important for the country's economy that the SMMMs have high tax-responsibility awareness 

and can transfer them to these conscious taxpayers. The purpose of my study is to determine the tax-conscious 

dimensions of SMMM and to evaluate the aspects of the taxation according to the determined dimensions. 

In this sense, it is active in the province of Zonguldak and it is observed that 171 SMMM reached the result with 

the application of the questionnaire and it was observed that it was affecting in 4 dimensions. Tax Adjustments 

(18.47%), Tax Revenues (16.67%), Tax Perception (15.62%) and "Tax Burden (14.88%)" were evaluated with 

only 4 factors / dimension. Three different scenario factor scores were produced and the harmonization / 

nonconformity between the scores of the factors produced was discussed. It is observed that SMMMs have the 

highest tax consciousness in the aspect of "Tax Revenues" and have a "Tax Perception" database consciousness. 

In addition, the relationship between dimensions and the presence of differences according to the characteristics of 

SMMMs were also evaluated 

Keywords: Tax Intelligence, SMMM, Factor analysis, hypothesis tests. 

SMMM'LER VERGİ BİLİNCİ BOYUTLARI VE BOYUTLARA GÖRE VERGİYE 

BAKIŞLARI: ZONGULDAK'TA BİR UYGULAMA 

Vergi bilinci yüksek olması toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarını olumlu etkilemekte vergide adaleti 

sağlayarak, vergi kaçakları ve kayıt dışılığı önleyerek vergi gelirlerini arttırmaktadır. Vergi bilinci bireysel, sosyal 

ve siyasal birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler (SMMM) gelir idaresi 

ile mükellefler arasında köprü görevi üstlenip, mükellefi vergi ödevleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirerek 

vergi bilinçlerinin artmasını sağlarlar. Bu anlamda, SMMM'lerin vergi bilinçlerinin yüksek olması ve bu bilinci 

mükelleflere aktarabilmesi, ülke ekonomik sistemi için de önem arz etmektedir. Bu çalışmamın amacı, SMMM 

vergi bilinci boyutlarının belirlenmesi ve belirlenen boyutlara göre vergiye bakışlılarının değerlendirmesidir.  

Bu anlamda, Zonguldak il ve ilçelerinde faaliyet gösteren ve ulaşılan 171 SMMM'ye yapılan anket uygulaması 

sonucunda 12 konunun 4 boyutta faktörleştiği gözlemlenmiştir. Vergi bilinci boyutlar % 65,63 açıklayıcılık ile 

"Vergi Uyumları (%18,47)", "Vergi Gelirleri (%16,67)", Vergi Algısı (%15,62) ve "Vergi Yükü (%14,88)" olmak 

üzere 4 faktör/boyut üzerinden değerlendirilmiştir. 3 farklı senaryodan faktör skorları üretilmiş ve üretilen faktör 

skorları arasındaki uyum/uyumsuzluk tartışılmıştır. SMMM'ler "Vergi Gelirleri" boyutunda en yüksek vergi 

bilincine sahip olduğu, "Vergi Algısı" boyutunda ise en düşük vergi bilincine sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 

boyutlar arasındaki ilişkiler ve SMMM'lerin özelliklerine göre farklılıkların varlığı da değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Vergi Bilinci, SMMM, Faktör analizi, Hipotez Testleri. 
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THE REGULATORY ROLE OF PSYCHOLOGİCAL CAPITAL BETWEEN 

PERCIEVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND WORK-FAMILY BALANCE 

Ali KURT, İstanbul Aydın University 

Mahmut KÖLE, Yıldız Teknik University 

Studies on work-family conflict and balance are carried out in management/organization literatüre and these studies 

mostly focus on work-family conflict (Dixon and Sagas 2007; Gürbüz et al. 2013; Selvarajan et al. 2013). It is 

thought that studying work-family relationship with a view of positive psychology and focusing the balance 

concept rather than conflict will result in more positively. In studies conducted so far, it has been shown that there 

are meaningful effects of organizational support on work-family balance. (Lyness and Kropf 2005; Greenhaus et 

al 2012). However, although they are working in te same organization, taking the presence of people at odds with 

balancing between work and family into account, it is apperant that there are some personal factors inside. 

The studies in the literatüre tries to explain this problem with mostly general discrepancies in personalities such as 

age and sex and they seldom focus on psychological and cognitive background. The aim of this study is to search 

how the psychological capital of people play a role between perceived organization support and work-family 

balance and to emphasize the psychological and cognitive background which was overlooked by other studies. 

Research hypotheses have been tested by SPSS with the data gathered by field research and thus, it has been 

observed that psychological capital of people play a moderator role in the relationship between work and family 

balance with the support of organization and manager. 

Keywords: Psychological capital, Work-family balance, Perceived organizational support 
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A CONTRIBUTION TO ZONGULDAK WORKER VILLAGE DEBATE IN 

TURKISH LABOR HISTORY FROM RIZA TEVFIK 

Tamer GÜVEN, Abant İzzet Baysal University 

Worker village is a key concept of social organization of the workers who constitute the majority of the growing cities 

population in the history of industrialization. In these institutions, all of the houses businesses and stores are owned by single 

employer. Workers were working in these businesses, shop in these stores and live in these houses. Such a concept for the first 

time is evaluated for Ereğli-Zonguldak Coalfield in Turkey. It was not possible to increase coal production even in the 1930s 

due to fact that the basin workers are affiliated to the villages. Etibank officials then wanted to set up worker cities. However, 

Professor Granigg, who was invited from Austria to Havza pointed out that it would cause problems for the workers to be 

togethered with breaking their land ties. For this reason Granigg suggested building a village between Filyos and Çaycuma and 

placing the workers with their families in there. They would have the chance to support the livelihood of workers and to keep 

away them from severe class struggles by this way. 

The political elites of the period did not adopt the project of the worker village and imposed the second forced labor regime 

between 1940-1947. Even if the Granigg’s project did not implement, the concept of the worker village entered the Turkish 

literature by this way. Doktor Rıza Tevfik who is one of the last intellectuals of Ottoman had already contributed the concept 

of the worker village to Ottoman Literature with his article, titled “İngiltere’de Bir Amele Köyü” published in the tenth issue 

of the third volume of the “Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası” in 1909. Rıza Tevfik visited the worker village that has 

known with the name Bourneville which is include chocolate factory of Cadbury family in Birmingham, England and he met 

George Cadbury who owned the factory. In this article, firstly, will be mentioned about the worker village concept's historical 

sense and then will be put forward the relevance of this concept with historical process of the Zonguldak Coal Basin and lastly 

the perspective of the Rıza Tevfik about this concept will be evaluated. 

Keywords: Zonguldak Coal Basin, Ottoman Empire, Worker Village, Rıza Tevfik. 

TÜRKİYE İŞÇİ TARİHİNDE ZONGULDAK AMELE KÖYLERİ TARTIŞMASINA 

RIZA TEVFİK'TEN BİR KATKI 

Endüstrileşme tarihinde, büyüyen şehirlerin nüfusunun çoğunluğunu oluşturan işçilerin sosyal organizasyonundaki önemli 

kavramlardan biri amele köyleridir. Bu müesseselerde tüm evler, işletmeler ve mağazalar tek bir işverenin mülkündedir. İşçiler 

söz konusu işletmelerde çalışırlar, mağazalardan alışveriş edip evlerde konaklarlar. Böyle bir modelin Türkiye’de 

uygulanılmasına dair ilk teklif Ereğli Kömür Havzası için yapılmıştır. 1930’lara gelindiğinde bile havza işçileri köylerine ve 

ziraata bağlı bulunduklarından kömür üretimini artırmak mümkün olamıyordu. Bunun üzerine Etibank yetkilileri amele 

mahalleleri kurmayı arzu ettiler. Ancak Havza’ya Avusturya’dan davet edilen Profesör Granigg işçilerin toprak ile bağlarının 

koparılarak bir araya getirilmelerinin sorunlara yol açacağını beyan etmiştir. Bu sebeple de, Granigg, Filyos ve Çaycuma 

arasında bir köy kurularak işçi ailelerinin buraya yerleştirilmelerini ve böylece ziraatla uğraşarak hem geçimlerine destek 

olabileceklerini hem de keskin sınıf mücadelelerinin bu şekilde engellenebileceğini öne sürmüştür.  

Dönemin siyasal seçkinleri amele köyleri projesine sıcak bakmayarak 1940-47 arasında ikinci iş mükellefiyetini hayata 

geçirdiler. Granigg’in projesi hayata geçmese de halihazırdaki literatüre göre amele köyleri kavramı ilk defa Türkiye’deki yazın 

hayatına bu vesile ile girmiş oldu. Ancak Osmanlı son dönem münevverlerinden olan Doktor Rıza Tevfik 1909’da Ulum-u 

İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nın üçüncü cildinin onuncu sayısında “İngiltere’de bir Amele Köyü” başlıklı yazısı ile bu 

kavramı Osmanlı yazın hayatına zaten kazandırmıştır. Rıza Tevfik İngiltere’nin Birmingham şehrinde bulunan, Cadbury 

ailesine ait çikolata fabrikasını da içine alan Bournville adıyla anılan amele köyünü ziyaret etmiş ve fabrika sahibi olan George 

Cadbury ile münasebette bulunmuştur. Bu yazı çerçevesinde öncelikle amele köyü kavramının tarihsel niteliğine değinilecek, 

ardından bu kavramın Zonguldak Kömür Havzası ile alakası tarihsel süreç ile ortaya konulduktan sonra Rıza Tevfik’in bu 

kavrama bakış açısı değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Zonguldak Kömür Havzası, Osmanlı İmparatorluğu, Amele Köyü, Rıza Tevfik. 
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MODERN APPROACHES IN ACCOUNTING EDUCATION: FLIPPED 

CLASSROOM AND STUDENTS' APPROACH* 

Yasemin KÖSE, Bülent Ecevit University 

Elif ACAR, Bülent Ecevit University 

The Flipped Classroom (FC) model, which is one of the modern education methods aiming to transfer the 

accounting education to the students more efficiently, incorporates technology and trains its focus from teacher to 

student unlike traditional training methods. In this model, the students are attending classes by working in the 

relevant house. Thus, more time is available to use different learning activities in the classroom. 

The purpose of this study is to reveal the approach of the undergraduate students towards the application of the FC 

model in accounting education. The sample chosen for the purpose of the study constitutes the students of 

Departments of Economics, Public Finance, International Trade and Business and Labour Economics and Industrial 

Relations from Bülent Ecevit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. As data collection 

tool, survey method was used in the study. As a result of the study, it was concluded that the approaches of the 

students to the FC model and the preparation of the FC model, the technological tools, the course/the course flow 

and duration factors were positive. 

Keywords: Accounting education, Blended learning, Flipped classroom 

MUHASEBE EĞİTİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR: TERS YÜZ EDİLMİŞ 

SINIFLAR VE ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIMI 

Muhasebe eğitiminin öğrencilere daha verimli bir şekilde aktarılmasını hedefleyen modern eğitim yöntemlerinden 

biri olan Ters Yüz Edilmiş Sınıf (TYS) modeli, geleneksel eğitim yöntemlerinden farklı olarak teknolojiyi de içine 

alarak odak noktasını eğitimciden öğrenciye taşımaktadır. Bu modelde, öğrenciler ilgili konuyu evde çalışarak 

derse katılmaktadır. Böylece sınıf içinde farklı öğrenme etkinliklerinin kullanılabileceği daha fazla zaman 

kalmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı lisans öğrencilerinin muhasebe eğitiminde TYS modelinin uygulanabilirliğine yönelik 

yaklaşımlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 

muhasebe dersi almakta olan İktisat, Maliye, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri ve İşletme bölümü öğrencilerine anket yoluyla sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin TYS 

modeline ve TYS modelinin gerekleri olan hazırlık, teknolojik araç, ders işleyişi/akışı ve süre faktörlerine 

yaklaşımlarının olumlu olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe eğitimi, Harmanlanmış öğrenme, Ters yüz edilmiş sınıf 

  

                                                                 
* Bu çalışma yazılmakta olan "Muhasebe Eğitiminde Modern Yaklaşımlar: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ve 
Öğrencilerin Yaklaşımı" isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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THE ASSESSMENT OF COUNTRIES WITH RESPECT TO EDUCATION 

SERVICES VIA GREY RELATIONAL ANALYSIS 

Hüseyin Avni ES, Karadeniz Technical University 

Coşkun HAMZAÇEBİ, Karadeniz Technical University 

Seniye Ümit OKTAY FIRAT, Karadeniz Technical University 

Education is the whole process of systematically developing the skills, attitudes and behaviors of an individual in 

society. This process, which begins with the individual and spreads to the community, provides change and 

development in the political, economic, social and cultural sense throughout the country. For this reason, countries 

are aiming to raise their level of development and prosperity by carrying out policies and investments in educational 

activities. The aim of this study is to rank the OECD and European Union countries in terms of educational services 

and examine Turkey's situation. In addition, the comparison has been made by taking into account both the rankings 

obtained according to education services and the rankings of national income per capita. In the study, seven 

education indicators based on three main criteria such as expenditure per student, the number of students per 

teacher, and the average number of students were used. 33 OECD and European Union countries are ranked 

according to their educational services by Grey Relational Analysis method. When the results are examined, 

Luxembourg, which ranks first in national income per capita, is also first place in obtained education rankings. 

Turkey is in the last rankings as it is in the rank of national income per capita. In addition, it is also shown that the 

obtained education rankings are appropriate because there is a statistically strong relationship between education 

and national income rankings. 

Keywords: Grey relational analysis, Education, Ranking, Correlation. 

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE ÜLKELERİN EĞİTİM HİZMETLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eğitim, toplum içindeki bir bireyin kabiliyet, tutum ve davranışlarını sistematik bir şekilde geliştiren süreçlerin 

tümüdür. Bireyde başlayıp topluma yayılan bu süreç, ülke çapında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda 

değişim ve gelişim sağlamaktadır. Bu nedenle ülkeler, eğitim faaliyetlerine yönelik olarak politika ve yatırımlar 

gerçekleştirerek, kalkınmayı ve refah seviyesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı; OECD ve 

Avrupa Birliği ülkelerini eğitim hizmetlerini dikkate alarak sıralamak ve Türkiye'nin durumunu da incelemektir. 

Ayrıca, eğitim göstergelerine göre elde edilen sıralamalar ile kişi başına milli gelir sıralamaları da göz önüne 

alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada, öğrenci başına harcama, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve 

ortalama sınıf öğrenci sayısı olmak üzere üç ana kriter bazında 7 eğitim göstergesi kullanılmıştır. 33 OECD ve 

Avrupa Birliği ülkesi gösterdikleri eğitim faaliyetlerine göre Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle sıralanmıştır. Sonuçlar 

incelendiğinde, kişi başına milli gelir sıralamasında ilk sırada yer alan Lüksemburg, çalışma neticesinde elde edilen 

eğitim sıralamasında da ilk sırada yer almıştır. Türkiye ise, milli gelir sıralamasında olduğu gibi eğitim 

sıralamasında da son sıralarda yer almıştır. Ayrıca, eğitim ile milli gelir sıralamaları arasında istatistiki olarak güçlü 

bir ilişkinin var olması elde edilen eğitim sıralamalarının uygun olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Gri ilişkisel analiz, Eğitim, Sıralama, Korelasyon. 
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APPLICATION WITH INTERVAL GREY NUMBER AND EXTENDED TOPSIS 

FOR MULTI CRITERIA GROUP DECISION MAKING PROBLEM 

Hüseyin Avni ES, Karadeniz Technical University 

Coşkun HAMZAÇEBİ, Karadeniz Technical University 

Seniye Ümit OKTAY FIRAT, Karadeniz Technical University 

Although classical multi-criteria decision-making (MCDM) methods have produced effective solutions for 

contemporary problems, it is known that these methods are insufficient to solve some problems. New approaches 

and integrated studies are needed for cases where the decision maker is more than one, the alternatives cannot be 

expressed by numerical values, and the criteria weights are to be determined according to the importance orders. 

In this study, an integrated MCDM application has been developed that can provide solutions to the aforementioned 

situations. The method used in the study is designed for the evaluation of undergraduate completion projects of 

students of Industrial Engineering at Karadeniz Technical University. In the evaluation of the projects, 10 criteria 

such as project specificity, project applicability, system identification, system modeling and effective solution 

development were determined. The projects carried out by the student groups were evaluated by 3 experts in the 

light of these determined criteria. These evaluations are performed over 5 scales including highest, highest, middle, 

low and lowest, and are converted to numerical values by using interval grey numbers. Then, the weighting process 

for each decision maker was performed by giving importance order to the criteria via the experts. By using these 

weights and criteria, these projects are ranked via the extended TOPSIS method. With the integrated MCDM 

method applied in the study, an approach which can respond to situations where it is more than one decision maker, 

achieve ranking results by using linguistic expressions and easily include the criterion weights of each decision 

maker to the method has been developed. 

Keywords: Interval grey number, TOPSIS, Importance order, Grey relational model. 

ÇOK KRİTERLİ GRUP KARAR VERME PROBLEMLERİNE ARALIK GRİ SAYI 

VE GENİŞLETİLMİŞ TOPSIS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

Klasik çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleriyle günümüz problemlerine yönelik etkin çözümler 

üretilmesine rağmen, bu yöntemlerin bazı problemlerin çözümünde yetersiz kaldığı bilinmektedir. Karar vericinin 

birden fazla olduğu, alternatiflerin sayısal değerlerle ifade edilemediği ve kriter ağırlıklarının önem ağırlıklarına 

göre belirlenmek istendiği durumlar için yeni yaklaşımlara ve entegre çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalışmada, yukarıda ifade edilen durumlara çözüm üretebilecek bir bütünleşik ÇKKV uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan yöntem, Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

öğrencilerinin Lisans Bitirme Projelerinin değerlendirilmesi için düzenlenmiştir. Projelerin değerlendirmesinde 

proje özgünlüğü, proje uygulanabilirliği, sistemi tanımlama, sistemi modelleme, etkin çözüm geliştirme gibi 10 

adet kriter belirlenmiştir. Öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen projeler belirlenen bu kriterler ışığında 3 

uzman tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler; en yüksek, yüksek, orta, düşük ve en düşük olmak 

üzere 5 ölçek üzerinden gerçekleştirilmiş olup gri aralık sayılar kullanılarak sayısal değerlere dönüştürülmüştür. 

Daha sonra uzmanlar tarafından kriterlere önem sırası verilerek her bir karar verici için ağırlık belirleme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu ağırlıklar ve kriterler kullanılarak lisans bitirme projeleri genişletilmiş TOPSİS yöntemi ile 

sıralanmıştır. Çalışmada uygulanan bütünleşik ÇKKV yöntemi ile birden fazla karar vericinin olduğu durumlara 

cevap verebilen, her bir karar vericinin kriter ağırlıklarını kolay bir şekilde sürece dahil edebilen, dilsel ifadeler 

kullanarak sıralama sonuçlarına ulaşabilen bir yaklaşım oluşturulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Gri aralık sayı, TOPSİS, Önem sırası, Gri ilişkisel model  
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PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE MANAGEMENT PROCESSES IN NON 

GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS : AN EXAMPLE OF A NGO BELONGİNG 

TO CAUCASIAN PEOPLES 

Betül KURŞUN, Düzce University 

Emel FAİZ, Düzce University 

Non-governmental organizations that are not profit-oriented, have activities for the benefit of the society, have 

specialized in a specific subject clearly and operate in many different fields ranging from politics, education, health 

and culture are generally composed of volunteer-based members. There occur problems in the management 

processes of the non-governmental organizations, which are getting increased in number and widespread day by 

day. In this context, the problems experienced in the management of non-governmental organizations are examined 

in our research from the point of view of young members that taking place in the management. The associations of 

caucasian peoples which have their own traditions and customs are considered in our research. Our research sample 

is composed of young members that are assigned in the management of Duzce Abkhas Association and Ankara 

Circassian Association. Quantitative research methods were drawn on in this research. With random sampling 

method, data were gathered by survey technique from a total of 130 young management members. In the way of 

data obtained, it is seen that there are deficiencies in terms of decision-making and planning in the management 

processes within perspective of young members serving in the management of the associations in question. 

Keywords: Management process, Non governmental organizations, Caucasian peoples 

STK'LARDA YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 

KAFKAS HALKLARINA AİT STK ÖRNEĞİ 

Kar amacı gütmeyen, toplum yararına faaliyetlerde bulunan, açık şekilde belli bir konuda uzmanlaşmış olan ve 

siyasetten, eğitime, sağlıktan, kültüre kadar uzanan birçok farklı alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 

genel olarak gönüllülük esasına dayalı olarak katılım gösteren üyelerden oluşmaktadır. Gün geçtikçe sayıları artan 

ve yaygınlaşan sivil toplum kuruluşlarında yönetim süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu kapsamda da, 

araştırmamızda sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde yaşanan problemler, yönetimde yer alan genç üyelerin 

bakışıyla incelenmektedir. Araştırmamızda, kendilerine özgü gelenek ve görenekleri bulunan Kafkas halklarının 

dernekleri ele alınmıştır. Ankara Çerkez derneği ve Düzce Abhaz Derneği yönetiminde görev alan genç üyeler 

araştırmamızın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Tesadüfi örnekleme yöntemi ile toplam 130 genç yönetim üyesinden anket tekniği ile veri elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda, söz konusu derneklerin yönetiminde görev yapan genç üyelerin bakış açısıyla yönetim 

süreçlerinde karar verme ve planlama açısından eksiklikler görülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Yönetim süreci, Sivil toplum kuruluşu, Kafkas halkı 
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THE EFFECT OF PERFORMANCE BASED SUPPLEMENTARY PAYMENT 

SYSTEM ON PUBLIC HEALTH SERVICES AND HEALTH PERSONNEL 

SATISFACTION 

İhsan ÖZTUNÇ, Bülent Ecevit University 

Mehmet CURAL, Bülent Ecevit University 

Health services, which are one of the biggest expenditure items of national income in Turkey, were accepted as a 

service that the state should provide and it was firstly constituted as a constitutional provision in 1961 Constitution. 

The provision of health services, which is a service-oriented sector, with the existing human and equipment 

resources and providing the optimum capacity can be achieved primarily by motivating the personnel involved in 

the service provision. The Ministry of Health prioritized the effective and efficient use of public resources and 

began to apply an additional fee system from 2004 onwards, depending on the level of performance the staff will 

show besides the monthly salary. 

In this study, a survey study was carried out within the scope of Zonguldak province in order to measure the effect 

of the additional payment system, which is started by the Ministry of Health, on the health personnel and health 

services, and conclusions were made in the name of the system's functioning and development. 

Keywords: Health, Performance, Performance-Based Supplementary Payment System 

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN KAMU SAĞLIK 

HİZMETLERİ VE SAĞLIK PERSONELİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Türkiye'de milli gelirin en büyük harcama kalemlerinden birine sahip olan sağlık hizmetleri, yasalarla devletin 

sunması gereken bir hizmet olarak kabul edilmiş ve ilk olarak 1961 Anayasası'nda anayasa hükmü olarak 

düzenlenmiştir.  

Hizmet ağırlıklı bir sektör olan sağlık hizmetlerinin mevcut insan ve donanım kaynakları ile optimum kapasitede 

hizmet vermesi öncelikle hizmet sunumunda yer alan personellerin bu konuda motive edilmeleri ile sağlanabilir. 

Sağlık Bakanlığı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını önceleyerek personele aylık ücretinin yanında 

göstereceği performans düzeyine bağlı olarak 2004 yılından itibaren ek bir ücret sistemini kamuda uygulamaya 

başlamıştır. 

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan performansa bağlı ek ödeme sisteminin sağlık 

personeli ve sağlık hizmetlerine olan etkisini ölçmek amacıyla Zonguldak ili kapsamında bir anket çalışması 

yapılmış olup sistemin işleyişi ve geliştirilmesi adına çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık, Performans, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi 
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AN APPLICATION FOR THE PERCEPTIONS OF THE FINANCIAL 

ACCOUNTING COURSE OF STUDENTS IN DIFFERENT EDUCATION 

PROGRAMS: CANKIRI EXAMINATION 

Yusuf GÖR, Çankırı Karatekin University 

In recent years, studies have been started to increase the quality of accounting education as a result of technological 

developments and system changes made in education. Some of these studies are aimed at determining the 

perceptions of students who perform learning activities towards accounting education. In this study, it is 

investigated which factors affect the perceptions of students about accounting education. In this respect, it is 

examined whether different education programs affect the perception of accounting education. In this context, data 

obtained from students studying in Business Administration, Economics, International Trade and Banking and 

Finance departments at Çankırı Karatekin University were examined. In the study demographic characteristics 

were analyzed by frequency analysis and the other data by factor analysis, paired t test, Pearson Correlation test 

and multiple regression analysis. As a result, it has been determined that the characteristics of the students in 

different education programs affect the perspective of financial accounting education. 

Keywords: Accounting education, Factor analysis, Paired T test, Spacing model 

FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL 

MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA: 

ÇANKIRI ÖRNEĞİ 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve eğitimde yapılan sistem değişiklikleri neticesinde muhasebe 

eğitiminde kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan bazıları öğrenme 

eylemini gerçekleştiren öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik algılarını tespit etmeye yöneliktir. Bu çalışma da 

öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik algılarını hangi faktörlerin etkilediği araştırılmaktadır. Bu doğrultuda 

farklı eğitim programlarının muhasebe eğitimine yönelik algıyı etkileyip etkilemediği incelenmektedir. Bu 

kapsamda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ile Bankacılık ve Finans 

bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerden elde edilen veriler incelenmiştir. Çalışmada demografik 

özellikler frekans analizi ile, diğer veriler ise faktör analizi, eşli t testi, Pearson Korelasyon testi ve çoklu regresyon 

analizleri ile incelenmiştir. Sonuç olarak farklı eğitim programlarında yer alan öğrencilerin özelliklerinin finansal 

muhasebe eğitimine yönelik bakış açısını etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe eğitimi, Faktör analizi, Eşli T testi, Boşluk modeli 
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EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS 

OUTFLOWS OF TURKEY IN BANKING SECTOR 

İlkut Elif KANDİL GÖKER, Kırıkkale University 

The studies on direct foreign capital investments in the banking sector in Turkey mostly focus on the investments 

coming into the country and their effects. Turkey, on the other hand, is investing heavily in the banking sector, 

especially in Europe and Central Asia. With this study, it is aimed to measure the effectiveness of activities of 

subsidiaries and affiliates of public and private commercial banks operating in Turkey abroad. There are 18 public 

and private bank subsidiaries and affiliates in Germany, the Netherlands, Austria, Russia, Bosnia Herzegovina, 

Montenegro, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizstan, Macedonia, Serbia, Georgia and 

Cyprus. With the data envelopment analysis made by using the secondary data of the banks of Turkish origin, the 

potential of the investor in Turkey in the banking sector has been put forward. 

Keywords: Direct Foreign Capital Investment Outflows, Banking Sector, Turkey, Data Envelopment Analysis 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA YAPILAN 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ETKİNLİK ANALİZİ 

Türkiye'de bankacılık sektöründe gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik çalışmalar 

çoğunlukla ülkeye gelen yatırımlar ve bunların etkileri üzerine odaklanmıştır. Oysa Türkiye, özellikle bankacılık 

sektöründe gerek Avrupa, gerekse Orta Asya'ya büyük hacimli yatırımlar gerçekleştirmektedir. Bu çalışma ile 

Türkiye'de faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sermayeli ticari bankaların iştirak ve bağlı ortaklıklarının 

yurtdışındaki faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Bosna 

Hersek, Karadağ, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Makedonya, Sırbistan, 

Gürcistan ve Kıbrıs'ta toplam 18 adet kamu ve özel sermayeli banka iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Söz 

konusu Türk menşeli bankaların ikincil verilerini kullanmak suretiyle yapılan veri zarflama analizi ile bankacılık 

sektöründe Türkiye'nin yurtdışındaki yatırımcı potansiyeli ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Yurtdışına Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Bankacılık Sektörü, Türkiye, Veri 

Zarflama Analizi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOW AND PROFITABILITY: A 

RESEARCH ON VEHICLES SECTOR 

Hasan UYGURTÜRK, Karabük University 

Hakan VARGÜN, Karabük University 

Cash flow is important to maintained effectively of business activities. The components of the cash inflows and 

outflows of the businesses are shown in the cash flow statement. The cash flow statement consists of three main 

categories: cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flows from financing 

activities. Cash flow statement based on cash basis provides information about the level of the business' net cash 

position at the end of the period. In this study, the aimed to determine the effect of the main cash flow elements in 

the cash flow statements on business profitability of the vehicle sector companies whose shares are traded in Borsa 

Istanbul. For this purpose, multiple regression analyzes were carried out by using the information in the financial 

statement of the businesses included in the scope of the analysis and then the results were interpreted. 

Keywords: Cash flow, Borsa Istanbul, Vehicle sector, Multiple regression. 

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI 

SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

İşletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde nakit akımı önem taşımaktadır. İşletmelerin nakit giriş 

ve çıkışlarına ait unsurlar nakit akım tablosunda gösterilmektedir. Nakit akım tablosu işletme faaliyetlerinden 

sağlanan nakit akımı, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit 

akımı olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır. Nakit esasına dayalı olarak hazırlanan nakit akım tablosu, 

dönem sonu itibariyle işletmenin net nakit varlığının düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada pay senetleri 

Borsa İstanbul'da işlem gören taşıt araçları sanayii işletmelerinin nakit akım tablolarında yer alan ana nakit akım 

unsurlarının işletme karlılığı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda analiz kapsamına 

alınan işletmelerin mali tablolarındaki bilgilerden yararlanılarak çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve 

daha sonra ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Nakit akımı, Borsa İstanbul, taşıt araçları sektörü, çoklu regresyon 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BANKS WITH ENTROPY BASED 

PROMETHEE II METHOD 

Ferhat DEMİRCİ, Bartın University 

İsmail Fatih CEYHAN, Bartın University 

Banks are among the important elements of the financial system. In the banking sector where the competition is 

intense, only a profitability-based analysis of financial performance will be insufficient. In this study, eleven banks 

which have more than five hundred branches were subjected to a one-year financial performance analysis with the 

ratios obtained from The Bank Association of Turkey. PROMETHEE II which is multi criteria decision making 

method has been chosen as a research method and weighting of criteria has been done with entropy method. 

Findings obtained from the research were interpreted by analyzing the correlation with profitability ranking. 

According to the results of the research, the public banks are in the forefront with their financial performances and 

a high correlation has been found between the financial performance rankings and profitability rankings. 

Keywords: Banking Sector, Entropy, Financial Performance, M.C.D.M, PROMETHEE II 

ENTROPİ TABANLI PROMETHEE II YÖNTEMİYLE BANKALARIN FİNANSAL 

PERFORMANS ANALİZİ 

Bankalar finansal sistemin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı 

bankacılık sektöründe sadece karlılığa endeksli bir finansal performans analizi yetersiz kalacaktır. Bu araştırmada 

şube sayısı beş yüzün üzerinde olan on bir banka, Türkiye Bankalar Birliği'nden elde edilen oranlar ile bir yıllık 

finansal performans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma metodu olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

PROMETHEE II tercih edilmiş ve kriterlerin ağırlıklandırması entropi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular, karlılık sıralamasıyla korelasyon analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre kamu bankaları finansal performanslarıyla ön plana çıkmış, finansal performans sıralaması ve karlılık 

sıralaması arasında ise yüksek bir korelasyon tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Bankacılık Sektörü, Ç.K.K.V, Entropi, Finansal Performans, PROMETHEE II 
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A STUDY ON THE ASSURANCE OF TURKISH ACCOUNTING STANDARDS 

AND TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

Yusuf GÖR, Çankırı Karatekin University 

Standardization movements, which were taken rapidly to meet the growing need for trust in the global competitive 

environment, also manifested itself in accounting. In this context, International Accounting Standards and 

International Financial Reporting Standards are becoming increasingly common. In Turkey, Turkish Accounting 

Standards and Turkish Financial Reporting Standards are prepared in accordance with IAS and IFRS. In recent 

years, a number of studies have been conducted on TMS and TFRS. In this study, the level of awareness of TMS 

and TFRS of the professional accountants who can be reached from seven regions of Turkey were investigated. In 

the study demographic features were analyzed using frequency analysis and other data were analyzed by paired t 

test. As a result, it has been determined that the level of awareness of TMS and TFRS has improved and the 

frequency of education has increased. 

Keywords: Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Accounting Standards, Paired T Test, Spacing Model 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARININ BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Küresel rekabet ortamında gittikçe artan güven ihtiyacını karşılamak amacıyla hızla atılan standartlaşma hareketleri 

muhasebe alanında da kendini göstermiştir. Bu bağlamda Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye'de de UMS ve UFRS'ye uyumlu olarak 

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları hazırlanmıştır. Son yıllarda TMS ve 

TFRS ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin yedi bölgesinden ulaşılabilen 

muhasebe meslek mensuplarının TMS ve TFRS hakkındaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmada 

demografik özellikler frekans analizi kullanılarak, diğer veriler ise eşli t testi ile incelenmiştir. Sonuç olarak 

muhasebe meslek mensuplarının TMS ve TFRS hakkındaki farkındalık düzeylerinin geliştiği ve eğitim alma 

sıklıklarının arttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Eşli T Testi, 

Boşluk Modeli 
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TECHNOLOGY STRATEGY FOR NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROJECTS 

Akif EMİROĞLU, Bülent Ecevit University 

Technology is a systematic body of knowledge about how natural and artificial things function and interact. 

Strategy is dynamic design of the activities for the entire firms and determines basic framework for activities of 

the firm and basic principles of its game plan in the market place. Product development is the one of processes 

aimed at responding effectively and more quickly to requirements, which is increasing day by day, in spite of the 

limited resources.  

The purpose of this study is to introduce technology and strategy by examining these two concepts. 

Methodologically, by defining these two words, showing relationship between them and to examine how important 

them to new product development. The findings from the study show that technology and strategy are both 

primarily necessary for new product development. 

Keywords: Technology, Technology Strategy, New Product Development 

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNDE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ 

Teknoloji, doğal ve yapay şeylerin nasıl işlediği ve etkileşim kurduğu hakkında sistematik bilgi birikimi oluşturur. 

Strateji, tüm firmalar için faaliyetlerin dinamik tasarımı olup firmanın faaliyetleri için temel çerçeveyi ve pazar 

planındaki oyun planının temel ilkelerini belirlemektedir. Ürün geliştirme, sınırlı kaynaklara karşın her geçen gün 

artan gereksinimlere daha etkin ve daha kısa sürede yanıt vermeyi amaçlayan süreçlerden biridir.  

Bu çalışmanın amacı, bu iki kavramı inceleyerek teknoloji ve stratejiyi tanıtmaktır. Metodolojik olarak, bu iki 

sözcüğü tanımlayarak, yeni ürün geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu incelemek ve aralarındaki ilişkiyi 

göstermektir. Çalışmadan elde edilen bulgular, teknolojinin ve stratejinin her ikisinin de öncelikle yeni ürün 

geliştirme için gerekli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Teknoloji, Teknoloji Stratejisi, Yeni Ürün Geliştirme 
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DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION, 

EMOTIONAL LABOR AND JOB STRESS OF BORDER UNITS EMPLOYEE: A 

RESEARCH ON PUBLIC EMPLOYEES 

Ayhan KARAKAŞ, Bartın University 

Gökhan GÖKMEN, Bartın University 

People are emotional creatures due to their nature and they may present different behaviors in the face of various 

reasons or events. They may have to deal with stress and job dissatisfaction in the organizations that they work. 

This study was carried out in order to investigate the relationship between the variables of emotional labor job 

satisfaction and job stress, which the government officers constantly encounter in their professional life. 

Questionnaire forms with three point scales were prepared to be used in the study; and it was aimed to measure the 

above-mentioned variables with this questionnaire form. The study was carried out on the border unit personnel, 

who are employed in Konya province. Frequency analysis, T-test, F-test, correlation analysis, regression analysis, 

and path analysis were applied to the obtained data via program packets. As the result of the analyses that were 

applied during the study, it was found that emotional labor behavior affects job stress negatively, superficial 

behavior affects work stress positively, emotional labor behavior affects job satisfaction positively, superficial 

behavior affects job satisfaction positively and the emotional labor has positive effect on extrinsic satisfaction. 

Additionally, it has been concluded that work stress varies in accordance with variables such as emotional labor, 

job satisfaction and certain demographic variables that are their sub dimensions. 

Keywords: Emotional Labor, Job Satisfaction, Job Stress, Public Employees 

SINIR BİRİM İŞ GÖRENLERİNİN İŞ TATMİNİ DUYGUSAL EMEK VE İŞ STRESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

İnsanlar doğası gereği duygusal varlıklardır çeşitli sebepler ya da olaylar karşısında farklı davranışlar 

sergileyebilmektedir. Çalıştıkları kurumlarda stres olgusuyla, iş tatminsizliği ile baş etmek zorunda 

kalabilmektedir. Bu çalışma da memurların iş yaşamında sürekli olarak karşılaştıkları duygusal emek iş tatmini ve 

iş stresi değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılmak üzere üç 

ölçekli anket formu oluşturulmuş ve bu anket formu ile söz konusu değişkenlerin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

Konya ilinde istihdam eden sınır birim iş görenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler paket 

programlar aracılığı ile frekans analizi, T- testi, F-testi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve yol analizleri 

uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan analizler sonucunda duygusal emek davranışının iş stresini negatif yönde 

etkilediği, yüzeysel davranışın iş stresini pozitif yönde etkilediği, duygusal emek davranışı iş tatminini olumlu 

olarak etkilediği, yüzeysel davranışın iş tatminini pozitif yönde etkilediği ve Duygusal emeğin dışsal tatmin 

üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra iş stresi duygusal emek, iş tatmini 

ve bunların alt boyutlarının bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Duygusal Emek, İş Tatmini, İş Stresi, Kamu Çalışanları 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       134 

 

THE ECONOMIC ANALYSIS OF KIDNEY TRANSPLANTATION 

Yavuz DEMİRDÖĞEN, Yıldırım Beyazıt University 

In this study, an analysis of the benefit to be obtained in the case of organ transplantation of a dialysis patient in 

Turkey. In this analysis by using real data taken from the hospital, the economic return was calculated based on the 

improvement in quality of life, the value of the patient's participation to the economic life and the statistic value of 

life of the extra years acquired relative to the dialysis patient. The primary benefits get involved in the calculation 

where the costs are taken at the minimum level. The costs of comorbidities, social costs and social and economic 

quality of the patient did not participate in the calculation. In the case of the transplantation of a dialysis patient 

within these standards, the return is 1.106.375 TL. In addition to increasing the quality of life, transplantation 

provides economic benefits, reduced health costs and social benefits. Legal regulations need to be improved to 

increase the amount of transplantation. 

Keywords: Kidney transplantation, Dialysis, Economic Analysis 

BÖBREK NAKLİNİN EKONOMİK ANALİZİ 

Bu çalışmada Türkiye'de bir diyaliz hastasının organ nakli olması durumunda elde edilecek faydanın analizi 

yapılmıştır. Gerçek hastane verileri kullanılarak yapılan bu analizde yaşam kalitesindeki iyileşme, hastanın 

ekonomik hayata katılımının değeri, diyaliz hastasına nazaran kazanılan ekstra yaşam yıllarının hayatın istatistiki 

değeri üzerinden ekonomik getirisi hesaplanmıştır. Birincil faydaların hesaba katıldığı bu çalışmada maliyetler 

minimum seviyede alınmıştır. Yan hastalıkların maliyeti, sosyal maliyet ve hastanın sosyal ve ekonomik kalitesi 

hesaba katılmamıştır. Alınan standartlar dâhilinde bir hastanın nakil olması durumunda getirisi 1.106.375 TL dir. 

Nakil yaşam kalitesini artırmasının yanında ekonomik fayda, sağlık maliyetlerinde azalma ve sosyal fayda 

sağlamaktadır. Yasal düzenlemelerde nakil miktarlarını artırıcı şekilde iyileştirilme yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Böbrek nakli, Diyaliz, Ekonomik analiz 
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THE INFLUENCE OF PERCEIVED RISK AND FATALISM ON JOB SECURITY 

PERCEPTION IN UNDERGROUND MINING 

Öznur YAVAN, Bülent Ecevit University 

Occupational health and safety issues, which have very important consequences from economic, psychological and 

sociological aspects, are as old as working life. Occupational health and safety perceptions of employees operating 

in hazardous and risky industries are among the most powerful elements affecting the sustainability of 

organizations within the context of safety performance. The aim of this study is to reveal the effects of the risk 

perception that result from accidents and injuries and fatalism on the perception of occupational health and safety 

in underground mining. As a result of the factor analyzes, the risk perception is divided into two dimensions as 

internal and external risk. Internal risk perception and fatalism have a statistically significant positive effect on the 

job security perception and the external risk perception does not have a statistically significant effect on the job 

security perception. Relations were performed by correlations and regression analyzes with SPSS 19 packet 

program. 

Keywords: Accident, Risk, Fatalism, Occupational Health and Safety 

YERALTI MADENCİLİĞİNDE RİSK VE KADERCİLİK ALGILARININ İŞ 

GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik açılardan oldukça önemli sonuçlar doğuran iş sağlığı ve güvenliği konusu 

çalışma hayatı kadar eskidir. Tehlikeli ve riskli endüstrilerde faaliyet gösteren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

algıları güvenlik performansı kapsamında örgütlerin sürdürülebilirliğini etkileyen en güçlü unsurlardan biri 

olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeraltı madenciliğinde yaşanan kaza ve yaralanmalar sonucu oluşan risk algısı ve 

kadercilik boyutunun iş sağlığı ve güvenliği algısı üzerinde yarattığı etkileri ortaya koymaktır. Faktör analizleri 

sonucu risk algısı içsel ve dışsal risk olarak iki boyuta ayrılmıştır. İçsel risk algısı ile kadercilik inancının iş 

güvenliği algısı üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu, dışsal risk algısının iş güvenliği 

algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlişkiler SPSS 19 paket 

programı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Kaza, Risk, Kadercilik, İş Sağlığı ve Güvenliği. 
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RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND ORGANIZATION OF 

AKHISM 

Yusuf ESMER, Sinop University 

Muhammet YÜKSEL, Ondokuz Mayıs University 

Entrepreneurship is seen as one of the main building blocks of the economy in the promotion of economic growth, 

expansion, employment and development and social welfare. Entrepreneurship is one of the production factors, as 

well as the organization of other production factors such as labor, capital, nature and technology. Therefore 

entrepreneurship is constantly encouraged by various institutions, organizations and professional organizations in 

order to increase production, revive the economy, establish new business areas and increase employment. In 13th 

century, Ahi Evran aimed to educate entrepreneurship by encouraging entrepreneurship of the Organization of 

Akhism, which was founded in Anatolia. The Organization of Akhism has paved the way for entrepreneurs who 

are sensitive to moral values such as integrity, honesty, altruism, fraternity, sharing, kindness, cooperation, 

generosity, solidarity and solidarity, as well as economic entrepreneurship as well as the development of profit-

free social entrepreneurship. Thus, it has provided the realization of the provision of quality goods and services 

and tried to produce social benefit by solving social and economic problems such as poverty, unemployment and 

ignorance. In this context, the aim of the study is to contribute to the literature by establishing the relationship 

between entrepreneurship and the Organization of Akhism. For this purpose, the connection between 

entrepreneurship and the Organization of Akhism is examined after providing basic information about 

entrepreneurship and the Organization of Akhism. As a result, the researches show that there is a very close 

relationship between the Organization of Akhism and entrepreneurship and that both the economic 

entrepreneurship and social entrepreneurship movements are seen in the Organization of Akhism. 

Keywords: Entrepreneurship, Organization of Akhism, Social Benefit 

GİRİŞİMCİLİK VE AHİLİK TEŞKİLATI İLİŞKİSİ 

Girişimcilik, ekonomik büyüme, gelişme, istihdam ve kalkınma ile toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesinde 

ekonominin temel yapı taşlarından biri olarak görülmektedir. Girişimcilik üretim faktörlerinden biri olmakla 

birlikte emek, sermaye, doğa ve teknoloji gibi diğer üretim faktörlerinin organizasyonudur. Dolayısıyla üretimi 

artırmak, ekonomiyi canlandırmak, yeni iş alanları oluşturmak ve istihdamı arttırmak amacıyla girişimcilik çeşitli 

kurum, kuruluş ve mesleki örgütler tarafından sürekli teşvik edilmektedir. 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından 

Anadolu`da kurulan Ahilik Teşkilatı girişimciliği teşvik ederek ahlaklı girişimci yetiştirmeyi amaçlamıştır. Ahilik 

Teşkilatı doğruluk, dürüstlük, özgecilik, kardeşlik, paylaşma, iyilikseverlik, işbirliği, cömertlik, dayanışma ve 

yardımlaşma gibi ahlaki değerlere duyarlı girişimcilerin yetişmesini sağlayarak ekonomik girişimciliğin yanında 

kar amacı gütmeyen sosyal girişimciliğin de gelişmesinin önünü açmıştır. Böylece kaliteli mal ve hizmet 

sunumunun gerçekleşmesini sağlamış, yoksulluk, işsizlik ve bilgisizlik gibi sosyal ve ekonomik problemleri 

çözüme kavuşturarak sosyal fayda üretmeye çalışmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı girişimcilik ile Ahilik 

Teşkilatı arasındaki ilişki ortaya konularak literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda girişimcilik ve 

Ahilik Teşkilatı ile ilgili temel düzeyde bilgi verildikten sonra girişimcilik ile Ahilik Teşkilatı arasındaki bağlantı 

incelenmektedir. Sonuç olarak, yapılan araştırmalar Ahilik Teşkilatı ile girişimcilik arasında çok yakın bir ilişki 

olduğunu ve Ahilik Teşkilatı`nda hem ekonomik girişimcilik hem de sosyal girişimcilik hareketlerinin 

görüldüğünü göstermektedir 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, Ahilik Teşkilatı, Sosyal Fayda 
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GLOBALIZATION AND THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON 

INSTITUTIONS: A THEORETICAL APPROACH* 

Ertuğrul YILDIRIM, Bülent Ecevit University 

Neslihan URSAVAŞ, Bülent Ecevit University 

While the concept of globalization represented a very long historical process, it actually began to become a popular 

concept in the late twentieth century. Given the work to explain globalization, from the development of concept to 

its effect, there is no common result in many areas. It can be said, however, that globalization is not only an 

economic but also a social, cultural, technological and political influence. In this paper, firstly the concept of 

globalization is defined and the development of globalization is explained. After that the implications of this 

concept on market and state institutions are discussed, with the approaches taken by advocates of globalization 

(hyperglobalizationists) and anti-globalizationists (skeptics). 

Keywords: Globalization, State, Institutions. 

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN KURUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: 

TEORİK BİR YAKLAŞIM 

Küreselleşme kavramı çok uzun bir tarihsel süreci temsil etmesiyle birlikte aslında yirminci yüzyılın sonlarında 

popüler bir kavram olmaya başlamıştır. Küreselleşmeyi açıklamaya yönelik çalışmalara bakıldığında, kavramın 

gelişme sürecinden etkilerine kadar birçok alanda ortak bir sonuca varılmadığı görülmektedir. Ancak 

küreselleşmenin sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal, kültürel, teknolojik ve politik etkilerinin de olduğu 

noktasında bir görüş birliği olduğu söylenebilir. Bu çalışmada ilk olarak küreselleşme kavramı tanımlanmakta ve 

küreselleşmenin gelişimi açıklanmaktadır. Daha sonra küreselleşmenin savunucuları (hiperküreselleşmeciler) ve 

karşıtları (şüpheciler) tarafından ortaya atılan yaklaşımlar ele alınarak söz konusu kavramın piyasa ve devlet 

kurumları üzerindeki etkileri tartışılmaktadır 

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Devlet, Kurumlar. 

  

                                                                 
* Bu çalışma Araş.Gör. Neslihan Ursavaş tarafından hazırlanmakta olan “Küreselleşme kurumsallaşma ve 
ekonomik büyüme” konulu doktora tezinden türetilmiştir. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF CERAMIC CLUSTERS IN TERMS OF 

COMPETITIVE AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS: THE CASE OF 

ESKİŞEHİR - BİLECİK - KÜTAHYA AND EMILIA ROMAGNA CERAMIC 

CLUSTERS* 

Gökhan ÖNDER, Anadolu University 

Cemil ULUKAN, Anadolu University 

The clusters, which are business systems created by firms concentrating on a specific geographical area, have 

attracted the attention of researchers from different fields since 1990's. This study aims to analyze the development, 

dimensions and structure of the Eskişehir-Bilecik-Kütahya (EBK) Ceramic Cluster, which makes up 60% of the 

ceramic production of Turkey, and compare it with its competitors. In this context, interviews were conducted with 

56 companies in the cluster, data were collected on the structure and industrial organization of the cluster, and 

analyzed by network analysis. The findings of the study show that the EBK Cluster consists of large-scale, 

vertically integrated, and limited information-sharing firms, as opposed to Italian counterparts, and that the cluster 

(economic and technological) power distribution has a center-periphery structure. 

Keywords: Business Clusters, Social Network Analysis, Ceramic Sector 

YAPISAL VE REKABETÇİ NİTELİKLER AÇISINDAN SERAMİK KÜMELERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ESKİŞEHİR – BİLECİK – KÜTAHYA VE EMILIA 

ROMAGNA SERAMİK KÜMELERİ ÖRNEĞİ 

Belirli bir coğrafik alanda yoğunlaşan işletmelerin oluşturduğu iş sistemleri olan kümeler doksanlı yıllardan 

itibaren farklı alanlardan araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışma, Türkiye seramik üretiminin %60'ını 

gerçekleştiren Eskişehir-Bilecik-Kütahya (EBK) Seramik Kümesi'nin gelişimini, boyutlarını, yapısını incelemeyi 

ve rakipleriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kümede yer alan 56 işletme ile yarı yapılandırılmış 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, kümenin yapısı, endüstriyel organizasyonu hakkında veriler toplanmış ve ağ 

analizleri ile incelenmiştir. Çalışma bulguları, EBK İş Kümesinin yurt dışındaki rakiplerinin aksine büyük ölçekli, 

dikey olarak entegre olmuş, aralarında sınırlı enformasyon paylaşımı olan işletmelerden oluştuğunu ve kümede 

(ekonomik ve teknolojik) güç dağılımının merkez-çevre yapısına sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: İşletme Kümeleri, Ağ Analizi, Seramik Sektörü 
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THE DETERMINATION OF KNOWLEDGE ECONOMY PERFORMANCE OF 

OECD COUNTRIES: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

Hayriye ATİK, Erciyes University 

Sevgi ELVERDİ, Erzincan University 

The engine of development in the 21st century is knowledge and the knowledge is vital for all societies. Such that 

all country economies are organized around the knowledge and seek to increase their competitiveness in this 

direction. As Drucker stated that the world is now a knowledge-intensive world. Thereby, at this stage which the 

economy has become knowledge based, the economic growth of countries will depend on the development of 

knowledge-based policies. From this point of view subject of this study is to examine knowledge economy 

performances of OECD countries with indexes and cluster analysis. The purpose of this study is to determine the 

different development level of OECD countries in terms of information society indicators. In this context, the 

relative development groups of the countries towards information economy will be determined through cluster 

analysis. 

Keywords: Knowledge Economy, Knowledge Economy Index, Networked Readiness Index, Information and 

Communication Technologies Index, Cluster Analysis. 

OECD ÜLKELERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANSLARININ 

BELİRLENMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ 

21. yy. dünyasında gelişimin motoru bilgidir ve bilgi, bütün toplumlar için hayati önem arz etmektedir. Öyle ki, 

tüm ülke ekonomileri, bilgi etrafında örgütlenmekte ve rekabet edebilirliklerini bu yönde artırmaya 

çalışmaktadırlar. Drucker'in de ifade ettiği üzere dünya artık, bilgi-yoğun bir dünyadır. Dolayısıyla ekonominin, 

bilgiye dayalı hale geldiği bu aşamada ülkelerin, ekonomik büyümeyi sağlamaları, bilgiyi esas alan politikalar 

geliştirmelerine bağlı olacaktır. Buradan hareketle çalışmanın konusunu;OECD ülkelerinin bilgi ekonomisi 

performanslarının endeksler ışığında ve kümeleme analizi ile incelenmesi teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı ise; 

OECD ülkelerinin, bilgi toplumu göstergeleri bakımından kaç farklı gelişme düzeyi sergilediklerinin 

belirlenmesidir. Bu bağlamda, ele aldığımız ülkelerin bilgi ekonomisine dönüşüm bakımından oluşturdukları farklı 

gelişme grupları, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme analizi yardımıyla belirlenecektir. 

Anahtar Kavramlar: Bilgi Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi Endeksi, Ağa Hazırlık Endeksi, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Endeksi, Kümeleme Analizi. 
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CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND 

EXPORT: CASE OF TURKEY AND HER EXPORT PARTNERS 

Halil ŞİMDİ, Sakarya University 

Ayberk ŞEKER, Yalova University 

The relationship between export and economic growth has been accepted as a popular topic for academic literature 

by providing different results regarding case of Turkey. However, studies did not analyze export countries 

individually. This paper took the most significant export partners of Turkey and analyzed the relationship between 

export changes and economic growth of Turkey. The study implemented Toda-Yamamoto Granger causality test 

over suitable VAR model to dataset that cover 1998:Q1-2016:Q2. According to causality tests, growth is the 

Granger causality of export change for USA, Germany, Netherland, England and Spain. On the other hand there 

were no causality for UAE, France, Iraq, Italy and Russia. The higher fragility level and more unstability of 

economics of that countries led to unrelated results. 

Keywords: Economic Growth, Export, International Trade, Toda-Yamamoto Causality. 

EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE VE İHRACAT ORTAKLARI ÖRNEĞİ 

Türkiye için ihracat ve büyüme arasındaki ilişkiye dair yazında farklı sonuçlara ulaşılmış birçok çalışmadan 

bahsedilebilir ancak çalışmalarda ihracat yapılan ülkeler bireysel olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada diğer 

çalışmalardan farklı olarak Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler birim bazında ele alınmış olup bu ülkelere 

yapılan ihracat miktarlarının değişimi ile Türkiye'nin ekonomik büyümesi arasındaki ilişki irdelenmiştir. 1998:Ç1-

2016:Ç2 dönemlerini kapsayan çalışmada veri setine uygun VAR modeli tahminlenmiş olup verilere Toda-

Yamamoto Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre ele alınan değişkenler 

arasında büyümeden bazı ülkelere yapılan ihracattaki oransal değişime doğru tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. Buna göre ekonomik büyüme, A.B.D., Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya ülkelerine yapılan 

ihracatın Granger nedeni olarak bulunmuştur. Diğer taraftan analiz sonucunda B.A.E., Fransa, Irak, İtalya ve 

Rusya'ya yapılan ihracatlar ile büyüme arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Nispeten ikinci gruptaki 

ülkelerin istikrarsızlığı ve bu ülkelere yaptığımız ihracatın daha kırılgan bir yapıda olması, değişkenlerin 

birbirleriyle ilişkisiz olmasına sebebiyet vermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Ekonomik Büyüme, İhracat, Uluslararası Ticaret, Toda-Yamamoto Nedensellik. 
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INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH ECONOMY (1950-2015) 

Mevlüt TATLIYER, İstanbul Medipol University 

In this study, I analyzed economic growth, inflation and the relationship between these variables from 1950s to 

2015 for the Turkish economy, and tried to ascertain causal relationship between them with narrative method. 

Findings indicate that economic crises and accompanying budget problems result in much higher inflation rate 

through monetization, and high inflation is more of a result than a cause of economic recessions and crises. In 

addition, I tried to show that higher moderate inflation can accompany higher economic growth, and reached the 

conclusion that there is no negative relationship between economic growth and moderate inflation. 

Keywords: Inflation, Economic growth, Economic crisis, Political instability, Turkish economy. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME (1950-2015) 

Bu çalışmada 1950'lerden 2015'e kadar Türkiye'de enflasyon ve ekonomik büyümenin seyri ve bu ikisi arasındaki 

ilişki incelenmiş ve aralarındaki nedensellik ilişkisinin niteliği betimsel analizle ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Sonuçta ise Türkiye'de ekonomik krizlerin ve bu krizlere eşlik eden bütçesel sıkıntıların parasallaşma yoluyla 

enflasyon oranının ciddi biçimde yükselmesine yol açtığı, bu açıdan yüksek enflasyonun ekonomik resesyonların 

ve krizlerin bir nedeni olmaktan çok sonucu olduğu anlayışına ulaşılmıştır. Öte yandan, daha yüksek ılımlı 

enflasyonun daha yüksek ekonomik büyümeye eşlik edebildiği ortaya konulmaya çalışılmış, böylece enflasyon ile 

ekonomik büyüme arasında özellikle ılımlı enflasyon oranlarının cari olduğu dönemlerde olumsuz bir ilişkinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Enflasyon, Ekonomik büyüme, Ekonomik kriz, Siyasi istikrarsızlık, Türkiye ekonomisi. 
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DETERMINATION OF HYGIENE KNOWLEDGE LEVELS OF EMPLOYEES IN 

FOOD LINES OF A MARKET CHAIN SERVING IN ANKARA 

Şennur ÇAPRAZ, Gazi University 

F. Nur BARAN AKSAKAL, Gazi University 

The level of hygiene knowledge and the attitudes and behaviors of the employees in the food sales and production 

enterprises are very important for the society. Therefore, the knowledge, attitudes and behaviors of the hygiene 

rules of the employees in the market chains are very important. The purpose of our research; Is to determine the 

level of hygiene knowledge of employees in a food chain of a market chain serving in Ankara. The study was 

conducted with 108 participants working in a market chain in Ankara. It was determined that the socio-

demographic characteristics of the participants did not affect hygiene knowledge levels. In addition, participants' 

vocational training status was found to have a statistically significant effect on hygiene knowledge level. When the 

hygiene knowledge levels of the participants were examined, it was determined that hygiene education level had 

no statistically significant effect on hygiene knowledge level. 

Keywords: Ankara, Staff Hygiene, Food Hygiene, Hygiene Knowledge, Market Chain 

ANKARA'DA HİZMET VEREN BİR MARKET ZİNCİRİNİN GIDA 

REYONLARINDA ÇALIŞANLARIN HİJYEN BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

SAPTANMASI 

Gıda satışı ve üretimi yapılan işletmelerde çalışanların hijyen bilgi düzeyi ve bu konudaki tutumu ve davranışları 

toplum için çok önemlidir. Bu yüzden market zincirlerinde çalışanların hijyen kuralları konusundaki bilgi, tutum 

ve davranışları çok önemlidir. Araştırmamızın amacı; Ankara'da hizmet veren bir market zincirinin gıda 

reyonlarında çalışanların hijyen bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma, Ankara'daki bir market zincirinde 

çalışan 108 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin hijyen bilgi düzeylerin 

etkilemediği saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların mesleki eğitim alma durumlarının hijyen bilgi düzeyine 

istatistiksel olarak anlamlı etki ettiği saptanmıştır. Katılımcıların hijyen bilgi düzeyleri incelendiğinde, hijyen 

eğitim durumunun hijyen bilgi düzeyini istatistiksel olarak anlamlı etki etmediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Ankara, Personel Hijyeni, Besin Hijyeni, Hijyen Bilgisi, Market Zinciri 
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THE IMPACT OF BRAND HISTORY ON BRAND IMAGE: AN EXPERIMENTAL 

STUDY 

Muhammed SARI, Çankırı Karatekin University 

Emre Şahin DÖLARSLAN, Çankırı Karatekin University 

In relation to the consumers, understanding the consumers ideas and their wishes plays a key role (Kotler, 2001). Brands are 

influenced by the values they have in the interaction with the consumers. In this context, the formation and process of the 

relationship between the consumer and the brand have a great importance (Fournier, 1998). The brand image is defined as "the 

overall feeling of the consumers and the overall impressions" (Özüpek and Diker, 2012). Brand image is related to concepts 

such as brand attitude, brand value, brand story, satisfaction, loyalty and loyalty in the literature (Faircloth et al., 2001; Huang, 

2010, Eren and Eker, 2012; Torlak and Ozkara, 2014). These relations are generally evaluated within a different concept and 

do not show any direct effect. Although the concept of brand history is not researched much in the literature, it is in fact nested 

with many concepts. Brand history can be explained as a sequence of events that reflect the difference of firms from other firms 

and that can influence existing and potential customers with this difference (Urde et al 2007, Banarjee 2008, Muniz and O'Guin 

2001, Sims and Trott 2006). Concepts related to the concept of brand history in the literature can be summarized as brand 

legacy, components and brand associations (Muniz and O'Guin, 2001, Sims and Trott, 2006, Urde et al., 2007, Hakala et al, 

2011)  

Within the scope of this study, it is aimed to evaluate the effect of brand history which has not been evaluated in the literature 

on brand image.In this context, evaluating the effect of the brand history on the brand image by going out from the brand which 

has a real history shows the contribution of the study using the experimental method with the control group post test. The bases 

were applied to two different presentations and sample product demonstrations of 80-person control group and 80-person 

experimental group, based on the history of a time-based watch brand. The presentation of the experiment group consists of 

product presentation with brand presentation and brand history. In addition to the product presentation, the presentation is only 

brand presentation. In the analyzes, IBM SPSS 20.0 statistical package program was used and independent groups difference 

test was done. As a result of the research, the result that the concept of brand history affects the brand image has been reached. 

Keywords: Brand image, Brand history, Experimental design 

MARKA TARİHİNİN MARKA İMAJINA ETKİSİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

Tüketiciler ile olan ilişkide, tüketicileri ve isteklerini anlamak kilit rol oynamaktadır (Kotler, 2001). Markalar, tüketicilerle olan 

etkileşimde sahip oldukları değerler sayesinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda tüketici ve marka arasında bulunan ilişkinin 

oluşumu ve süreci büyük önem taşımaktadır (Fournier, 1998). Marka imajı, "markaya ilişkin tüketicilerde oluşan genel kanı ve 

izlenimler bütünü" olarak tanımlanmaktadır (Özüpek ve Diker, 2012). Literatürde marka imajı; marka tutumu, marka değeri, 

marka hikâyesi, tatmin, sadakat ve bağlılık gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir (Faircloth vd., 2001; Huang, 2010; Eren ve Eker, 

2012; Torlak ve Özkara, 2014). Bu ilişkiler genellikle farklı bir kavram çerçevesinde değerlendirilmiş, doğrudan etkiyi 

göstermemektedir. Marka tarihi kavramı ise literatürde çok araştırılmamakla beraber aslında çoğu kavramla iç içe 

bulunmaktadır. Marka tarihi, firmaların diğer firmalardan farkını yansıtan ve bu fark ile mevcut, potansiyel müşterileri 

etkilemeyi sağlayan olaylar dizini olarak açıklanabilir (Urde vd. 2007; Banarjee 2008; Muniz ve O'Guin 2001; Sims ve Trott 

2006). Marka tarihi kavramının literatürde ilişkilendirildiği kavramlar marka mirası, bileşenleri ve marka toplulukları olarak 

özetlenebilir (Muniz ve O'Guin, 2001; Sims ve Trott, 2006; Urde vd., 2007; Hakala vd. 2011 ).  

Bu çalışma kapsamında literatürde daha önce değerlendirilmemiş olan marka tarihinin marka imajına etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gerçek bir tarihe sahip olan markadan yola çıkarak mevcut marka tarihinin 

marka imajına etkisinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmede kontrol gruplu son test içeren deneysel yöntem kullanılması 

çalışmanın katkısını göstermektedir. Temelleri geçmişe dayanan bir saat markasının sahip olduğu tarihten oluşturulan iki farklı 

sunum ve örnek ürün gösterimi 80 kişilik kontrol grubu ve 80 kişilik deney grubuna uygulanmıştır. Deney grubunun sunumu 

ürün gösterimi ile beraber marka tanıtımı ve marka tarihinden oluşurken kontrol grubuna yapılan sunum ürün gösterimine ek 

olarak sadece marka tanıtımı şeklindedir. Analizlerde IBM SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmış, bağımsız gruplar 

fark testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda ise marka tarihi kavramının marka imajını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Marka İmajı, Marka Tarihi, Deneysel Tasarım  
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INVESTIGATION OF THE MOTHER IDENTITY ROLE'S IN ECO-FRIENDLY 

CONSUMPTION WITHIN THE SCOPE OF PLANNED BEHAVIOR THEORY 

Nurcan AYDIN, Çankırı Karatekin University 

Emre Şahin DÖLARSLAN, Çankırı Karatekin University 

When the literature on consumer behaviour is examined, consumption plays an important role when a person moves to a new 

life cycle; for example, motherhood refers to a process that generally involves the construction of identity (hogg, maclaran ve 

curasi 2003). According to logsdon-conradsen (2011), women play a central role in environmentally friendly consumption from 

the beginning of the environmental movement. The woman's new identity as a mother; is defined as a incentive for more active 

participation in environmental action and eco-friendly consumption (ray 2011; atkinson, 2014). In this study, Investigation of 

the role of mother identity in the intention of environment friendly consumption within the scope of planned behaviour theory 

is aimed. 

Within the context of Planned Behaviour Theory, studies that examine the effects of self-identity on behavioural intentions 

(Sparks ve Guthrie, 1998; Charng, Piliavin ve Callero, 1988) have indicated that self-identity is a decisive influence on 

behavioural intentions. In our study, in addition to studies examining the effects of the Planned Behaviour Theory components 

on environmentally friendly consumer intentions and behaviours in the Turkish literature (Kement, 2013; Korkmaz ve Sertoğlu, 

2013; Yay ve Çalışkan, 2016; Özer, Kement ve Gültekin, 2015) the direct effect of the identity of the green consumer on intent 

was also researched. 

The sample of the study is composed of mothers who have children in the 0-6 age group. In this direction, a survey was 

conducted with 357 mothers, 330 questionnaires were included in the data set considering the reliability and validity of the 

questionnaires. The effects of consumer attitude, social norms, perceived consumer behaviour and green self-identity on 

behavioural intentions were evaluated in the analysis made. The results of the analysis show that the relationship between 

attitude, perceived consumer behaviour and green self-identity and intention is in the positive direction. In addition, the 

relationship between social norm variable and intention has also been found to be negative direction. 

Keywords: Eco-Friendly Consumption, Planned of Behavior Theory, Green Self-Identity, Motherhood 

ÇEVRE DOSTU TÜKETİMDE ANNE KİMLİĞİ ROLÜNÜN PLANLI DAVRANIŞ 

TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

Tüketici davranışları literatürü incelendiğinde, kişi yeni bir yaşam evresine geçerken tüketim önemli bir rol oynamaktadır; 

örneğin annelik, genel olarak kimlik inşasını içeren bir süreci ifade eder (Hogg, Maclaran ve Curasi 2003). Logsdon-Conradsen 

(2011)'e göre kadınlar çevreci hareketin başlangıcından itibaren çevre dostu tüketimde merkezi bir rol üstlenmektedirler. 

Kadının anne kimliğine bürünmesi; çevreci harekete ve çevre dostu tüketime daha aktif katılım için bir güdüleyici olarak 

tanımlanmaktadır (Ray 2011; Atkinson, 2014). Bu çalışmada çevre dostu tüketim niyetinde anne kimliği rolünün Planlı 

Davranış Teorisi (TPB) kapsamında incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Planlı Davranış Teorisi kapsamında, öz-kimliğin davranış niyeti üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar (Sparks ve Guthrie, 

1998; Charng, Piliavin ve Callero, 1988) öz-kimliğin davranışsal niyet üzerine belirleyici bir etkisi olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışmamızda, Türkçe literatürde yer alan, Planlı Davranış Teorisi bileşenlerinin çevre dostu tüketici niyet ve davranışlarına 

etkilerini inceleyen çalışmaların (Kement, 2013; Korkmaz ve Sertoğlu, 2013; Yay ve Çalışkan, 2016; Özer, Kement ve Gültekin, 

2015) yanı sıra yeşil tüketici kimliğinin niyet üzerindeki doğrudan etkisi de araştırılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini 0-6 yaş grubu çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 357 anne ile anket yapılmış, 

anketlerin güvenilirlik ve geçerlilikleri dikkate alınarak veri setine 330 anket dâhil edilmiştir. Yapılan analizlerde tüketici 

tutumunun, sosyal normların, algılanan tüketici davranışının ve yeşil öz kimliğin davranışsal niyet üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiştir. Analizler sonuçları, tutum, algılanan tüketici davranışı ve yeşil öz-kimlik ile niyet arasındaki ilişkinin pozitif 

yönde olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra sosyal norm değişkeni ile niyet arasındaki ilişkinin de negatif yönlü olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Çevre Dostu Tüketim, Planlı Davranış Teorisi, Yeşil Öz-Kimlik, Annelik  
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ANALYZING THE RELATIONSHIPS BETWEEN COGNITIVE AND 

BEHAVIORAL DESTINATION IMAGE: A RESEARCH ON VENICE* 

Ümit BAŞARAN, Bülent Ecevit University 

Ayben ŞEN, Bülent Ecevit University 

The purpose of this study is to identify the effect of cognitive destination image on behavioral destination image 

of Venice. For this purpose, a questionnaire is applied on 440 participants who are selected by convenience 

sampling method. Descriptive statistics, explanatory factor analysis, reliability analysis and multiple regression 

analysis are used for the analysis of the study data. According to the results of the study, Venice's cognitive 

destination image is composed of social facilities, different structure, natural and cultural heritage, infrastructure 

and environment, security and social environment dimensions. Social facilities, different structure, natural and 

cultural heritage dimensions have a positive and significant effect on behavioral destination image. On the other 

hand, infrastructure and environment, security and social environment dimensions have no significant effect on 

behavioral destination image. These results may provide theoretical and practical implications. 

Keywords: Cognitive Destination Image, Behavioral Destination Image, Venice 

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DESTİNASYON İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

ANALİZİ: VENEDİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu çalışmanın amacı, Venedik'in bilişsel destinasyon imajının davranışsal destinasyon imajı üzerindeki etkisini 

belirleyebilmektir. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 440 katılımcı üzerinde anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlik 

analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Venedik'in bilişsel 

destinasyon imajı, sosyal olanaklar, farklı yapı, doğal ve kültürel miras, altyapı ve çevre, güvenlik ve sosyal ortam 

boyutlarından oluşmaktadır. Sosyal olanaklar, farklı yapı, doğal ve kültürel miras boyutlarının davranışsal 

destinasyon imajı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık altyapı ve çevre, 

güvenlik ve sosyal ortam boyutlarının etkisinin anlamsız olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar teoriye ve 

uygulamaya yönelik bir takım öneriler ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Bilişsel Destinasyon İmajı, Davranışsal Destinasyon İmajı, Venedik 

  

                                                                 
* This study is derived from Sen (2016)'s MSc thesis titled "A Research on the Evaluation of the Tourists' 
Destination Image Perceptions of Venice" at Bulent Ecevit University. 
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THE ROLE OF INTERNAL MARKETING PRACTICES IN CUSTOMER AND 

INTRAPRENEURSHIP-ORIENTED BEHAVIORS DEVELOPMENT OF 

EMLOYEES IN SERVICE BUSINESSES 

Mutlu UYGUN, Aksaray University 

Pınar Duygu AKIN, Aksaray University 

This research is conducted in order to examine the relationship between perceptions of service employees about internal 

marketing practices of service firms and their customer-orientation, intreapreneurship behaviors, organizational satisfaction and 

commitment feelings in the service context. In order to meet this aim, data were collected from 707 participants working in 

service businesses such as retail, health, banking, education, municipal services and accommodation operating in Mersin and 

Aksaray with a data collection tool based on the quantitative research method. The data has been analyzed by using Descriptive 

Statistics, Factor Analysis, Pearson Correlation Coefficient, Multiple Standard Regression Analysis, Independent Sample t test 

and Analysis of Variance (ANOVA). These results indicate that employees' customer orientations, intrapreneurship behaviors, 

organizational satisfaction and commitment feeling differ with regard to application level of perceived internal marketing in 

service firms. As well as, depending on the demographic and personal characteristics about business of the participants, 

differentiated of perceived internal marketing implementations, self-evaluation based customer and intrapreneurship behaviors, 

organizational satisfaction and commitment levels have also been determined. 

Keywords: Internal Marketing, Customer Orientation, Intrapreneurship Behavior, Organizational Satisfaction and 

Commitment. 

HİZMET İŞLETMELERİNDEKİ İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ 

ÇALIŞANLARIN MÜŞTERİ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK YÖNLÜ DAVRANIŞLAR 

GELİŞTİRMELERİNDEKİ ROLÜ 

Pazarlama, dinamik bir faaliyet olup işletme içi ve işletme dışı faktörlerden etkilenebilmektedir. Dış mecrada mevcut ve 

potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması için işletmelerle müşteriler arasında pazarlama faaliyetleri bir köprü 

niteliğinde olup; işletme içindeyse işletmenin dışa dönük hizmet sunumlarında insan kaynağı, müşteri memnuniyetinde özellikle 

hizmet işletmeleri açısından doğrudan etkiye sahip olabilmektedir. Bu anlamda son yıllarda başarı açısından anahtar kabul 

edilen "çalışanlarda müşteri ve iç girişimcilik yönlü davranışlar geliştirmede", içsel pazarlama uygulamalarının önemli bir 

yerinin olduğu tartışmalarına hizmet pazarlaması alanyazınında daha sık rastlanabilmektedir. Ancak ilgili alanyazın 

incelendiğinde, konuya ilişkin çalışmaların daha çok içsel pazarlama ile çalışan algısı, içsel pazarlama ile iş tatmini ve örgütsel 

bağlılık boyutları üzerinde yoğunlaştığı; iç müşterilerin dış müşteriler açısından önem taşıyan "müşteri ve iç girişimcilik yönlü 

davranışlar" geliştirmede içsel pazarlama uygulamalarının rolünün görece ihmal edildiği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırma, hizmet işletmelerindeki çalışanların içsel pazarlama uygulamalarına yönelik algı düzeyleri ile bu çalışanların hizmet 

bağlamındaki müşteri ve iç girişimcilik yönlü davranışları, kurumsal tatmin, bağlılık duyguları arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla yürütülmüştür. Bu amacı karşılayabilmek için nicel araştırma yöntemi esas alınarak, oluşturulan bir veri toplama 

aracıyla Mersin'de ve Aksaray'da faaliyet gösteren perakende, sağlık, bankacılık, eğitim, belediye hizmetleri ve konaklama gibi 

hizmet işletmelerinde çalışan 707 katılımcıdan veri toplanmıştır. Toplanan veriler, betimsel istatistikler, Faktör Analizi, Pearson 

Korelasyon Analizi, Çoklu Standart Regresyon Analizi, Bağımsız Örneklem t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizinden 

(ANOVA) yararlanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, hizmet işletmelerinde algılanan içsel pazarlama uygulama 

düzeyine göre çalışanların müşteri yönlü davranışlarının, iç girişimcilik eğilimlerinin, kurumsal tatmin ve bağlılık duygularının 

farklılaştığını ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcıların demografik ve işle ilgili kişisel özelliklerine bağlı olarak içsel pazarlama 

algılarının ve öz-değerlendirmeye dayalı müşteri ve iç girişimcilik, kurumsal tatmin ve bağlılık düzeylerinin farklılaştığı 

sonuçlarına da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: İçsel Pazarlama, Müşteri Yönlülük, İç Girişimcilik Davranışı, Kurum Tatmini ve Bağlılığı. 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       147 

 

E-COMMERCE SECTOR IN TURKEY AND WORLD 

Ayhan KARAKAŞ, Bartın University 

Can ŞAHİN, Bartın University 

Internet entrepreneurship and e-commerce concepts have emerged especially due to the increasing technological 

and scientific developments and information exchanges that have lived in recent years. In this direction, our country 

is contributing to the development and growth of e-commerce, with its developing and diversified payment systems 

infrastructure, increasing technology adaptation and intensely young population in accordance with 

entrepreneurship. The article is a literature review. In the first part, conceptual definition, explanation and used 

tools of e-commerce are presented in parallel with e-commerce. In the second part, e-commerce market and 

development in Turkey and in the world are evaluated in the context of numerical data. In the last part, with the 

development and widespread of e-commerce, there are advantages and disadvantages presented to commercial life 

and consumers. 

Keywords: E-commerce, Development of E-commerce, E-commerce Market, Ecommerce Tools 

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE E-TİCARET SEKTÖRÜ 

Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik, bilimsel gelişmeler ve bilgi alışverişinin artması nedeniyle internet 

girişimciliği ve e-ticaret kavramları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen ödeme 

sistemleri altyapısı, artan teknoloji adaptasyonu, girişimciliğe uygun yoğun genç nüfusu ile ülkemiz, e-ticaretin 

gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaktadır. Makale bir literatür taramasıdır. İlk bölümde e-ticaret konusuna 

paralel olarak e-ticaretin kavramsal tanımı, açıklaması ve kullanılan araçları yer almaktadır. İkinci bölümde ise 

Türkiye'de ve Dünya'da e-ticaret pazarı ve gelişimi sayısal veriler eşliğinde değerlendirilmektedir. Son bölümde 

ise e-ticaretin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ticari hayata ve tüketicilere sunulan avantajlar ve dezavantajlar 

yer almaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Elektronik Ticaret, E-ticaretin Gelişimi, E-ticaret Pazarı, E-ticaret Araçları 
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OBSERVATION DIAGNOSIS DETECTION SYSTEMS USED IN ISPS CODE 

APPLICATIONS 

Ayhan KARAKAŞ, Bartın University 

Babur HALULU, Bartın University 

Following the terrorist attacks on the World Trade Center in the US on September 11, 2001, all countries are aware 

that terrorism is a global problem and that countries should be struggled in coordination with this major problem. 

In this asymmetric new world order, the International Maritime Organization (IMO) (MSC) with the aim of taking 

new measures to ensure the safety of ships and port facilities in order to prevent terrorist acts that may occur from 

the sea or the sea (MSC) as soon as possible as a result of the studies conducted by this committee that the 

committee has set new rules for preventing terrorist acts 1974 Solas (to be added to the International Convention 

on Life and Safety at sea and to automatically accept the countries that are parties to this contract) December 12, 

2002 The Solas diplomatic conference was convened and the work was added to the Solas convention. (11-1) and 

appendices (11-2) The international ship and port security code (ISPS Code) was adopted on 01 July 2004, and the 

internationally agreed measures for the prevention of terrorist acts by sea The port facilities and vessels, which are 

not subject to this code, are obliged to enter into force from the date on which the SOLAS agreement was adopted. 

The objective is to exclude international trade. The purpose of this study is to use mandatory ISPS code rules that 

are developed with innovative thinking every day in the context of technological innovation. The purpose of this 

study is to investigate the academic researches of the surveillance, identification and diagnostic systems by using 

the literature survey and to observe the progress in this area. Research results and recommendations will be 

evaluated in the context of qualitative data. 

Keywords: Solas, Msc, Isps Code, Surveillance Detection, Diagnostic Systems 

ISPS KOD UYGULAMALARINDA KULLANILMAKTA OLAN GÖZETLEME 

TEŞHİS TESPİT SİSTEMLERİ 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen Dünya Ticaret Merkezine yönelik menfur terör saldırılarının 

ardından tüm ülkeler terörün küresel bir sorun olduğunun ve ülkelerin bu büyük sorunla koordineli bir şekilde 

mücadele edilmesi gerektiği bilincine varılmışlar asimetrik olan bu yeni dünya düzeni içinde Uluslararası 

Denizcilik Örgütü (IMO) deniz veya denizden gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman 

tesislerinin güvenliğine yönelik olarak yeni tedbirlerin alınması amacıyla Deniz Güvenlik Komitesini 

yetkilendirmiştir(MSC) bu komite tarafından çalışmalar sonucunda terör eylemlerini önlemeye yönelik olarak yeni 

kurallar belirlenmiş bu komitenin yapmış olduğu çalışmaların sonucunda getirilen kuralların bir an önce dünya 

çapında uygulamaya girebilmesi için 1974 Solas(Denizde Uluslararası Can ve Emniyet sözleşmesine eklenmesi ve 

bu sözleşmeye taraf olan ülkelerin otomatik olarak kabul esasına dayandırılmıştır.12 aralık 2002 Solas diplomatik 

konferansı toplanmış ve bahsi geçen çalışmanın Solas sözleşmesine eklenmesi karara bağlanmıştır. Deniz yolu ile 

olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak alınan tedbirler Solas 74 Bölüm 11 kabul edilen 

değişiklik(11-1) ve ilavelerle (11-2) Uluslararası gemi ve liman güvenlik kodu olarak(ISPS KOD) 01 Temmuz 

2004 tarihinde kabul edilmiş ve uluslar arası Solas sözleşmesini kabul eden ülkelerce sözü geçen tarihten itibaren 

yürürlüğe zorunlu olarak girmiş bu koda tabi olmayan liman tesisleri ve gemiler uluslara arası ticaretin dışında 

bırakılmıştır.Bu çalışmanın amacı Teknolojik inovasyon kapsamında her geçen gün inovatif düşünce ile 

gelişmekde olan zorunlu olarak getirilmiş ISPS Kod kuralları içerisinde kullanılmakta zorunlu olan 

gözetleme,tespit,teşhis sistemlerinin gemilere yönelik olarak literatür taramasını yaparak akademik araştırmaları 

incelemek ve bu alandaki ilerlemeleri gözetlemek bulunan bulgular aracı ile eksik kalan yönleri ortaya koymaktır 

araştırmada yöntem olarak içerik analiz yöntemi kullanılmış olup nitel veriler eşliğinde araştırma sonuç ve önerileri 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Solas, Msc, Isps Kod, Gözetleme Tespit, Teşhis Sistemleri  
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CLASSIFICATION OF OECD COUNTRIES ACCORDING TO MIGRATION 

STATISTICS USING FUZZY CLUSTERING ANALYSIS 

Erkan ARI, Dumlupınar University 

Ayşegül YILDIZ, Dumlupınar University 

The migration from the beginning to the present day is a concept that is deeply influenced by the social structure 

and depends on the economic, social and cultural factors of the countries. In this study, it was aimed to determine 

the similarities and differences between the determinants constituting the migration statistics of OECD countries 

using the data for 2012 by using fuzzy clustering analysis technique. In the study, average Sihouette coefficient 

were calculated for each cluster number (n = 2, 3, 4 ..) and it was decided that the optimal cluster number was two. 

This result was supported by calculating the correct classification ratio by using Discriminant Analysis. Empirical 

findings; Turkey is in the same class with similar characteristics to Britain, Czech Republic, Hungary, Mexico, 

Poland, Slovakia and Estonia. 

Keywords: Fuzzy clustering analysis, migration statistics, OECD countries 

BULANIK KÜMELEME ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN GÖÇ 

İSTATİSTİKLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI 

Tarihin başlangıcından günümüze kadar devam eden göç olgusu toplumsal yapıyı derinden etkileyen, ülkelerin 

ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerine bağlı olarak gerçekleşen bir kavramdır. Bu çalışmada, bulanık kümeleme 

analiz tekniği aracılığıyla 2012 yılına ait veriler kullanılarak OECD ülkelerinin göç istatistiklerini oluşturan 

belirleyiciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada her bir küme sayısı (n= 

2,3,4..) için ortalama gölge istatistiği hesaplanmış ve en uygun küme sayısının iki olduğuna karar verilmiştir. Elde 

edilen bu sonuç, Diskriminant Analizi ile doğru sınıflandırma oranı hesaplanarak desteklenmiştir. Ampirik 

bulgular; Türkiye'nin İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Polonya, Slovakya ve Estonya ile benzer 

özellikler göstererek aynı sınıfta yer aldığını göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bulanık kümeleme analizi, Göç istatistikleri, OECD ülkeleri 
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APPLICABILITY OF CONTAINMENT POLICY TO CHINA 

İshak TURAN, Bülent Ecevit University 

Yusuf Bahadır KESKİN, Amasya University 

After World War II, the United States, which has abandoned its isolationist policy that it had carried out since the 

announcement of Monroe Doctrine in 1823, has assumed the role of global playmaker. To design the international 

system, the USA started to lead the world by establishing military, economic and political institutions. The biggest 

obstacle to the global free market economy and democratic regimes that America wanted to establish during this 

period was the other great power of the expanding Communist regime, the Soviet Union. The "Containment Policy" 

of George Kennan, who pragmatically moved in a realistic framework, aimed at encircling the communist regime 

and reducing its influence. The adoption of this approach by the United States as a national security strategy is the 

most prominent security parameter of the Cold War era. After 90, the People's Republic of China started to emerge 

as a new power against the US. Could the US regarding China as a threat to its international interests put an end to 

this rapid rise by surrounding China? In this study, the applicability of the containment policy against China will 

be questioned in the light of the conceptual framework of the containment policy. 

Keywords: Containment Policy, China, the USA, Cold War, Realism 

ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN'E UYGULANABİLİRLİĞİ 

II. Dünya Savaşı sonrasında, 1823 Monroe Doktrini'nden beri izlediği izolasyonist politikasını terk eden ABD, 

küresel oyun kurucu rolünü üstlenmiştir. Küresel sistemin dizayn edilmesi için de askeri, iktisadi ve siyasi kurumlar 

kurarak dünyaya liderlik etmeye başlamıştır. Bu dönemde tesis etmek istediği küresel serbest pazar ekonomisine 

ve demokratik rejimlere karşı en büyük engel yayılmacı Komünist rejimin büyük gücü Sovyetler Birliği'ydi. Realist 

bir çerçevede pragmatik hareket eden George Kennan'ın ortaya attığı "Çevreleme Politikası", Komünist rejimin 

çevrelenmesini ve etki alanın azaltılmasını amaçlıyordu. Bu yaklaşımın ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi olarak 

benimsenmesi, Soğuk Savaş döneminin de en öne çıkan güvenlik parametresidir. 90 sonrasında ise ABD'nin 

karşısında yeni bir güç olarak Çin Halk Cumhuriyeti çıkmaya başladı. Yükselen Çin'i uluslararası çıkarlarına tehdit 

olarak gören ABD, Çin'i çevreleyerek bu hızlı yükselişine bir son verebilir mi? Bu çalışmada, çevreleme 

politikasının kavramsal çerçevesi ışığında, Çin'e karşı bir çevreleme politikasının uygulanabilirliği sorgulanacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Çevreleme Politikası, Çin, ABD, Soğuk Savaş, Realizm 
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THE TRANSFORMATION IN TURKEY'S AFRICAN POLITICS UNDER 

JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY RULING: SOMALIA EXAMPLE 

Yusuf Bahadır KESKİN, Amasya University 

İshak TURAN, Bülent Ecevit University 

After the Industrial Revolution, Western states have clashed for natural resources and labor exploitation overseas. 

Africa, which is rich in both terms, was a very important continent of this struggle. During Ottoman Empire, 

African countries did not become a part of system of exploitation but then those have suffered from a bloody 

suicide. Additionally, the Republic of Turkey has also turned its back on the region for a long time, ignoring its 

legacy in the region.  

Although the defensive foreign policy of the Cold War in Turkey seems to have changed under Özal ruling, Turkey 

has remained uninterested in that continent for a long time and therefore its efforts toward the region has not been 

successful enough. The Justice and Development Party, which has been pursuing active Middle East and African 

foreign policy, has been able to put forward more effective initiatives. In this context, Turkish foreign policy has 

come a long way in relation to Somalia thanks to positive relations with state and non-state actors, establishment 

of bases abroad, active intervention in international organizations against terrorist activities and especially 

humanitarian aid. 

In this study, the policies in the process from the first Ottoman contact with the continent in the 15th century up to 

the Justice and Development Party government in/after 2002 have been analyzed and compared. As a consequence, 

it is aimed to explain the transformation on Turkish foreign policy toward the continent in the light of tangible data. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkey, Ottoman Empire, Africa, Somalia 

TÜRKİYE'NİN AFRİKA POLİTİKASINDA AK PARTİ DÖNÜŞÜMÜ: SOMALİ 

ÖRNEĞİ 

Sanayi Devrimi sonrası Batılı devletler, doğal kaynaklar ve işgücü sömürüsü için sınırları aşan bir mücadeleye 

girişmiştir. Her iki açıdan zengin olan Afrika, bu mücadelenin çok önemli bir sahası oldu. Yüzyıllarca sömürgeci 

kültürden bağımsız olarak süren Osmanlı hâkimiyeti sonrası Afrika kanlı bir suiistimale maruz kalmıştır. Dahası, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bölgedeki mirasını görmezden gelerek bölgeye uzun süre sırt çevirmiştir. 

Türkiye'deki Soğuk Savaş'ın savunmacı dış politikası Özal dönemi ile değiştiği görülse de, Türkiye uzunca bir süre 

bu kıtaya ilgisiz kalmış ve dolayısıyla bölgeye yönelik gayretlerini başarıyla sonuçlandıramamıştır. Aktif Ortadoğu 

ve Afrika dış politikası izlemeye çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi, daha efektif girişimler ortaya koyulabilmiştir. 

Bu bağlamda, devlet ve devlet dışı aktörlerle kurulan pozitif ilişkiler, yurtdışında üs kurma, terörist faaliyetlere 

karşı uluslararası örgütler bünyesinde aktif müdahale ve özellikle insani yardım gibi politikalar sayesinde Türk dış 

politikası, Somali ile ilişkiler konusunda önemli bir mesafe kat etmiştir. 

Bu çalışmada, Osmanlı Devletinin kıtayla 15. yüzyıldaki ilk temasından 2002 senesinde başlayan Adalet ve 

Kalkınma Partisi'ne kadar geçen süreçteki politikalar ile 2002 sonrası politikalar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak, somut veriler ışığında yaşanan dönüşümün açıklanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Türk Dış Politikası, Türkiye, Afrika, Osmanlı Devleti, Somali. 
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UNDERSTANDING OF LAND VALUE TAX: A SYSTEMATIC EVALUATION ON 

THE LITERATURE 

Melis İŞLEK, Bülent Ecevit University 

Recep YÜCEDOĞRU, Bülent Ecevit University 

Urban 'rent', which is one of the basic concepts of economics, has emerged with modern emergence of the modern cities on the 

"rent". In the broadest sense, urban rent can be described as the exposure of immovable assets in the city to the value increase 

due to the investments made in the city. The concept of urban rent is also defined as "Land Value Tax (LVT)", where the 

difference in value arising from real estate due to urban rent is channeled back to the public in practice and internationally. 

Although the concept of rent starts with Adam Smith, LVT is a tax system and has now found application in many countries 

such as Australia, Denmark, Canada, New Zealand, China-Hong Kong, Hawaii, USA-Pittsburgh and Pennsylvania. 

Turkey's LVT-like application emerged as a valuation dues (betterment) that was in force between 1948 and 1981. However, 

LVT has not implemented in our country. It can be said that when the urbanization rate increases and the high increase in the 

value of the immovables in the city borders is evaluated, it is aimed to create an academic ground for the taxation of the increase 

of the rent income, which is an important source of wealth increase. 

Within the scope of this study, the literature evaluation of urban rent is done in international and national perspectives; The 

context in which the urban rent tax is handled in Turkey is examined. Since there is no inclusive work in the literature in this 

regard, it would not be wrong to argue that our work will be a step towards filling the gap in the literature. 

Finally, an alternative to the LVT application, which is a shortage for Turkey, has been proposed by discussing the necessity of 

re-implementing the application of the valuation dues (betterment) in the authority of the municipalities. 

Keywords: Urban Rent, Land Value Tax, Wealth Tax, Valuation Dues 

KENTSEL TOPRAK RANTININ VERGİLENDİRİLMESİNİ ANLAMAK: 

LİTERATÜR ÜZERİNDE SİSTEMATİK BİR DEĞERLENDİRME 

Kentsel rant, iktisat biliminin temel kavramlarından olan "rant" üzerinde modern şehirlerin ortaya çıkması akabinde ortaya 

atılmış bir kavramdır. En genel anlamı ile kentsel rant, söz konusu kent içerisinde bulunan taşınmazların kente yapılan yatırımlar 

neticesinde değer artışına maruz kalması olarak nitelendirilebilir. Kentsel rant kavramı her ne kadar Adam Smith ile başlayan 

rant kavramının dönüşmesi ile tartışma alanı bulsa da pratik manada ve uluslararası düzeyde, kentsel rant sebebiyle 

taşınmazlarda oluşan değer farklıkların tekrar kamuya kanalize edilmesi "Land Value Taxation (LVT)" olarak da 

tanımlanmıştır. LVT bir vergi sistemidir ve Avustralya, Danimarka, Kanada, Yeni Zelanda, Çin-Hong Kong, Hawaii, ABD-

Pittsburgh ve Pennsylvania gibi birçok ülkede günümüzde uygulama alanı bulmuştur. 

Türkiye'nin LVT benzeri uygulaması, 1948-1981 yılları arasında yürürlükte kalan değerleme resmi(şerefiye) olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak LVT ülkemizde uygulanmamaktadır. Kentleşme oranın artması ve kent sınırları içerisindeki taşınmazların 

değerlerindeki yüksek artış değerlendirildiğinde çalışmanın önemli bir servet artışı kaynağı olan rant gelirlerindeki artışı 

kamunun vergilendirmesi için bir akademik zemin oluşturmayı hedeflediği söylenebilir. 

Bu çalışma kapsamında kentsel rant vergisinin literatür değerlendirilmesi uluslararası ve ulusal perspektifte yapılmış olup; 

Türkiye'de kentsel rant vergisinin literatürümüzde hangi bağlamlarda ele alındığı incelenmiştir. Bu konuda literatürümüzde 

kapsayıcı bir çalışmaya rastlanmadığından, çalışmamızın literatürümüzdeki boşluğu doldurmaya yönelik bir adım olacağını 

iddia etmek yanlış olmayacaktır. 

Çalışmada son olarak belediyelerin yetkisinde bulunan değerleme resmi (şerefiye) uygulamasının günümüze uyarlanarak tekrar 

uygulamaya konulmasının gereği tartışılarak, Türkiye için eksikliği söz konusu olan LVT uygulamasının yerini dolduracak bir 

alternatif önerilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Kentsel Rant, Kentsel Rant Vergisi, Servet Vergisi, Değerleme Resmi (Şerefiye)  
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DEBT RELIEF LAFFER CURVE AS A TOOL FOR DEBT SUSTAINABILITY 

ANALYSIS: SOME EVIDENCE FROM TURKISH DATA 

Kemal CAN, İstanbul Medeniyet University 

Debt overhang is a fiscal term which has been borrowed from corporate finance literature and incorporated into the vocabulary 

of public finance by Krugman and Sachs in 80s. In the public finance literature the term describes a situation where excessive 

amount of public debt eventually leads to efficiency losses via channels of disincentive for new investment and taxation and 

thereby worsens the overall economic performance including that of the creditor. Through an analogy to the original use of the 

term, Sachs claims that in the case of debt overhang the expected return of the creditor will fall dramatically which in turn will 

result in a drop of the total value of debt instruments and eventually will lead to a sluggish economic outlook. On the flip side, 

the debtor suffers a large debt servicing problem due to debt overhang which prove to be a hindrance to fiscal sustainability in 

the medium run by serving the function of a quasi-tax on investment. Yet, this situation is in complete contradiction to the main 

purpose of foreign debt. The goal of foreign financial flows is to underpin the economic stimulus for growth and complement 

the local savings as they are mostly insufficient for boosting the economic activities. From the lenders' perspective, the purpose 

of lending abroad is to make use of their financial resources and receive a real return on the investment they make in a debtor 

country. Nevertheless, debt overhang precludes those fundamental aims of foreign borrowing from materializing, and renders 

it onerous for both parties to achieving their economic goals. However, apart from large amount of accumulated debt, debt 

overhang entails some other conditions to occur. The real concern for the debtor country is the potential lower levels of future 

fund transfers to the country due to its inability to service the existing debt. Such a scenario would also be unfavourable for the 

lending country as the market value of their debt instruments would deteriorate and their level of real return would fall as well. 

In the view of this discussion, in his seminal 1989 paper Sachs comes up with the proposal of debt relief to alleviate the severity 

of the situation. According to him, under certain conditions debt rescheduling would be inadequate and debt relief is inevitable 

as the debt will have to be, at least to some extent, forgiven eventually. He states that a partial relief in the amount of total debt 

would be beneficial to both parties. If a country is in a debt overhang and is unable to bear the burden of excessive borrowing, 

chances are it will default in a short period of time. However, a debt forgiveness would prove useful for retaining the market 

value of the financial instruments of the lender country along with the potential to increase the value and the likelihood of 

expected repayments from the debtor country. Creditors, taking into account these circumstances, may calculate the possibility 

of a default under scenarios involving a debt relief, and compare it with alternatives where no debt relief scheme has been 

conducted. Under certain conditions a debt forgiveness reveal better results for the creditor and increase the chance of reclaiming 

the returns arising from their debt instruments. At this point, the formal answer to the obvious question of how to determine 

those conditions was given by Krugman in his 1989 paper. He generates a tool for analysing the conditions as to whether it is 

beneficial for the creditor to write off part of the existing debt borne by the debtor with a debt overhang problem. He names this 

tool as "debt relief Laffer curve" (DRLC). By means of an analogy to the well-known tax policy Laffer curve, he attempts to 

formalize the situation of debt overhang using a curve with nominal value of debt on the horizontal axis and market value 

(expected pay out) of the debt on the vertical axis. Because of the concave form of the curve the expected pay out starts to 

decline after a certain point compelling the creditor to decide whether to imply any debt forgiveness. If no action is taken by 

the creditor, the value of the total debt might fall to zero in the extreme case. If the overborrowing country surpasses a certain 

level of threshold of debt level, the result might be a debt crisis along with dramatic reduction in the total payout provided no 

debt relief is implemented by the creditor. However, if the lender country conducts enough debt forgiveness, the outcome would 

be a Pareto improvement in the sense that lender will be able to reclaim the returns while the debtor will be in a better fiscal 

stance to promote economic activities. 

In our work our purposes are twofold: Firstly we emphasize the debt management aspects of the DRLC. In the literature 

regarding Turkish economy DRLC has been mostly included in models dealing with nexus between debt and economic growth. 

Therefore we believe there is a need for concentrating of fiscal aspects of the subject. Secondly, we will set up a model to 

evaluate the current situation in Turkish fiscal balances regarding a debt overhang. In his 1990 paper, Clasessens adds an 

econometric dimension to the topic and formulates a model to estimate the debt relief Laffer curve and we set up a Clasessens 

type of model to pursue our analysis. According to the results we achieved, Turkey is currently on the right side of the curve 

and reveals no sign of a looming debt overhang problem. 

Keywords: Public Debt, Debt Relief Laffer Curve, Debt Overhang, Debt Relief 
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EFFICIENCY OF TAX AMNESTIES IN TURKEY; ANALYSIS OF THE LAW NO. 

7020 BY THE FINANCIAL DIRECTION PERSPECTIVE 

Zülküf AYRANGÖL, Erzincan University 

Ercan YELMAN, Düzce University 

Tax amnesties are frequently resorted to in developing and developing countries, especially in our country also 

resorts it freuqently. However, in order to be successful, these tax exemptions must be used effectively and 

efficiently. 

The aim of the study is in the framework of the effectiveness of the tax exemption. to analyze the Law on the 

Reorganization of Certain Receivables and the Amendment of Certain Laws and Decrees in a Code of Law No: 

7020. After addressing the conceptual framework of tax amnesty in the study, the conditions and benefits of 

successful of tax amensty will be addressed. In additionally ; The Law No. 7020 issued in 2017 will be compared 

with the outline of the state and the taxpayers, their issue periods, the conditions of injury and compare to the Law 

No. 6736. 

Keywords: Financial Amnesty, Tax amnesty , Law No. 7020 

TÜRKİYE'DE VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİ; 7020 SAYILI KANUN'UNUN MALİ 

YÖNDEN ANALİZ EDİLMESİ 

Vergi affı; devletin kendi rızası ile alacağından vazgeçmesinin yollarından biridir. Vergi aflarına gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde ve bilhassa ülkemizde sık sık başvurulmaktadır. Ancak çıkarılan bu vergi aflarının 

başarılı olması için etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı vergi aflarının etkinliği çerçevesinde 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u mali yönden analiz 

etmektir. Çalışmada vergi affının kavramsal çerçevesine değinildikten sonra, affın başarılı olmasının şartları ve 

yararları ele alınacaktır. Ayrıca; 2017 yılında çıkarılan 7020 sayılı kanunun, devlete ve mükelleflere getirileri, 

kapsadığı süreler, yaralanma şartları ve 6736 sayılı kanunla ana hatlarıyla karşılaştırılması yapılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Mali Af, Vergi Affı, 7020 Sayılı Kanun 
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A NEW EMPLOYMENT MODEL: PUBLIC WORK PROGRAM 

Özgür Hakan ÇAVUŞ, Manisa Celal Bayar University 

In recent years, social assistance and employment programs have been applied together to fight unemployment. 

The applications, the first examples are seen in the UK, about people employed in the public interest who are 

getting social assistance, are increasing rapidly. These programs, which are called by the concept of workfare in 

economically developed countries, are also widely applied in our country. In our country, the types and budgets of 

social assistance programs have increased considerably in recent years. The Public Work Programs (TYÇP), one 

of the active labor force programs that have been carried out since 2008 under the coordination of the Employment 

Agency (İŞKUR),aim to improve short-term employment and education of the unemployed during periods of 

intense unemployment and in places or in situations that negatively affect employment such as natural disaster, 

crisis. They also enable the participants of the program to earn income through the realization of a business or 

service for the benefit of society for a certain period of time. In our study, the characteristics, elements and 

implementation results of the TYÇP have been evaluated in context of social policy. 

Keywords: Public Work Programme, Social policy, Unemployment 

YENİ BİR İSTİHDAM MODELİ: TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI 

Son yıllarda sosyal yardımlar ile istihdam programları, işsizlikle mücadele amacıyla bir arada uygulanmaktadır. 

İlk örnekleri İngiltere'de görülen ve sosyal yardım alanların kamu yararına çalıştırılmalarına yönelik uygulamalar 

hızla artmaktadır. Ekonomileri gelişmiş ülkelerde çalıştırmacı (workfare) kavramıyla anılan bu programlar, 

ülkemizde de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda sosyal yardım programlarının türleri 

ve bütçeleri ciddi şekilde arttırılmıştır. 2008 yılından itibaren İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) 

koordinatörlüğünde yürütülen aktif işgücü programlarından birisi olan Toplum Yararına Çalışma Programları 

(TYÇP), işsizliğin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde ve yerlerde ya da doğal afet, kriz gibi istihdamı olumsuz 

etkileyen durumlarda işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, belli bir süre toplum yararına bir iş ya 

da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla programa katılanların gelir elde etmelerini sağlayan programlardır.  

Çalışmamızda TYÇP'lerin sosyal politika bağlamında özellikleri, unsurları ve uygulama sonuçları 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Toplum Yararına Çalışma Programı, Sosyal Politika, İşsizlik 
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A RESEARCH ON EVALUATING THE GIFT-GIVING BEHAVIOUR 

Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya University 

Mehmet Said KÖSE, Bartın University 

Gift giving refers to the exchange of materials, services and experiences between parties free of any monetary 

burden. In this regard, gift giving is the subject of marketing as a consumption activity. Moreover, sales of gift 

products are increasing day by day and are gaining importance in the retail market where competition is intense. 

The purpose of this research is to determine and evaluate the factors that influence the gift-giving behavior. In line 

with this purpose, following literature review, a survey form is constituted and conducted in order to determine the 

factors that affect the gift-giving behaviour. According to research findings, the type of the relationship between 

gift-giver and receiver, the occasion of gift-giving, and the money, time and effort that are spent on gift selection 

and presentation have significant impact on gift-giving behaviour. In addition, there are significant differences 

between the demographic characteristics of consumers and the variables that affect gift-giving. 

Keywords: Gift, Gift-giving Behaviour, Type of Relationship, Gift Occasion 

HEDİYE VERME DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

Hediye verme taraflar arasında mal, hizmet ve deneyimlerin bir bedel ödenmeksizin değişimini ifade etmektedir. 

Bu yönüyle hediye verme bir tüketim faaliyeti olarak pazarlamanın konusuna girmektedir. Ayrıca hediye ürünlerin 

satışı yoğun rekabet yaşanan perakende pazarında her geçen gün artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 

hediye verme davranışında rol alan faktörlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, literatür incelemesi sonucunda hediye verme davranışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla bir anket formu oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, hediye veren ve alan 

arasındaki ilişki türü, hediyelerin verildiği bağlamlar, hediye seçmek ve vermek için harcanan para, zaman ve çaba 

hediye verme davranışında önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca tüketicilerin demografik özellikleri ile hediye vermeyi 

etkileyen değişkenler arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Hediye, Hediye Verme Davranışı, İlişki Türü, Hediye Bağlamı 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ROLE PERCEPTIONS, CYNICISM AND 

PERCEIVED PERFORMANCE IN ORGANIZATIONS 

Vildan Hilal AKÇAY, Gazi University 

The concept of cynicism being subjected to different disciplines of social sciences, has been investigated within the context of 

organisational attitudes since 1990s. Globalization, increasing competitiveness and technological innovations, mergers, 

downsizing of organisations, corporate environments rife with mistrust and opportunistic behaviors have been influencing 

attitudes and behaviors of employees. As a negative attitude organisational cynicism has been linked to various anticidents and 

theorized to have a number of negative consequences. In this study the relationships between role ambiguity, role conflict, 

organisational cyncisim and perceived performance are examined. 233 people from two different public universities located in 

İstanbul and Ankara participated in this study. Of those, 56% were female and 44% were male, whose ages ranged between 23 

and 38. A number of scales, such as Brandes' (1997) Organisational cynicism scale, Rizzo et.al.'s (1970) Role ambiguity and 

Role conflict scales, Sigler and Pearson' (2000) Perceived performance scale were employed in this study. Workplace's cynicism 

was measured by an adapted scale from Brandes' (1997) Organisational cynicism scale. The internal consistency reliabilities of 

the scales were between 0,76 and 0,91. The main results of the study are the following: a) There is strong and positive 

relationship between workplace's cynicism and organisational cynicism, b) There is a negative relationship between perceived 

performance and organisational cynicism but organisational cynicism hasn't got any significant contribution on perceived 

performance. Beside this role perceptions vairable contribute significantly to the perceived performance, c) Each role 

perceptions have significantly positive contribution on organisational cynicism. Finally, the implications and limitations of the 

study were discussed.  

Because of limited number of studies have linked academics's cynicism to some antecedents and outcomes (e.g. demographic 

variables, organisational trust, performance), we lack a comprehensive understanding of cynicism in academic organisations. 

To address this issue, the objectives of our study is to analyse the relationships between organisational cynicism, co-workers' 

cynicism, role and performance perceptions in order to contribute significantly to the management literature. 

Keywords: Perceived performance, Role ambiguity, Role conflict, Organisational cyncisim. 

ÖRGÜTLERDE İŞ ROLÜ ALGILARI, SİNİZM VE ALGILANAN PERFORMANS 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine konu olan sinizm kavramı, özellikle 1990'lı yıllardan bu yana örgüt bağlamında 

incelenmekte olan tutumlardan biri olmuştur. Küreselleşme, artan rekabet düzeyi ve teknolojik yenilikler, örgütlerdeki birleşme 

ve küçülmeler, güvensiz ve çıkarcı davranışlarla dolu çalışma ortamı çalışanların tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Negatif 

bir tutum olan ve "bireyin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumu" olarak tanımlanan örgütsel sinizm kavramı, şimdiye kadar 

yapılan araştırmalarda pek çok öncül ve sonuç değişkeniyle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada örgütsel sinizm ile çalışanların iş 

ortamının sinizm düzeyi, iş rolü algıları ve algılanan performans arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışma kapsamında yapılan 

araştırmaya İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren iki devlet üniversitesinde çalışan 233 araştırma görevlisi katılmıştır. 

Katılımcıların %56'sını kadınlar, %44'ünü erkekler oluşturmakta ve yaşları 23 ile 38 arasında değişmektedir. Araştırmada 

Brandes'in (1997) Örgütsel Sinizm ölçeği, Rizzo vd.nin (1970) Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması ölçekleri, Sigler ve Pearson'un 

(2000) Kirkman ve Rosen'den (1999) uyarladığı Algılanan Bireysel Performans ölçeği kullanılmıştır. Çalışma ortamındaki 

sinizm düzeyini ölçmek üzere kullanılan ölçek, örgütsel sinizm ölçeğinden uyarlanmış olup, bu ölçekle aynı sayıda sorudan 

oluşmaktadır. Kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayıları kabul edilebilir düzeydedir (0,76 – 0,91 arası). Sonuçta rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının hem performans algısını hem de örgütsel sinizmi yordadığı, çalışma ortamının sinizm düzeyinin 

örgütsel sinizmi yordadığı, örgütsel sinizmin performans algısını etkilemediği bulgularına ulaşılmış ve bu bulguların olası sebep 

ve sonuçları tartışılmıştır. 

Literatürde üniversitelerde faaliyet gösteren öğretim elemanlarının örgütsel sinizm düzeylerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma 

olmakla birlikte, akademisyenlerin sinik davranışlarının birbirlerinin performansına ne ölçüde yansıdığını ve iş ortamındaki 

rollerini algılama biçimlerinin sinik tutumları ile performansını nasıl etkilediğini ele alan çalışma yapılmamıştır. Bu doğrultuda 

bu çalışmanın, akademisyenler arasında örgütsel sinizmin bulaşıcılığının ve sinik davranışların algılanan performans ile 

ilişkisinin tespiti, üniversitelerde bireysel ve dolaylı olarak da kurumsal performansın artırılması yönünde alınması gereken 

tedbirleri ele alması bakımından literatüre anlamlı bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Performans algısı, Rol belirsizliği, Rol çatışması, Örgütsel sinizm.  
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THE IMPACT OF ETHICAL CLIMATE AND ETHICAL LEADERSHIP ON 

CODE OF ETHICAL PRACTICES 

Bekir KUL, Turkish Ministry of National Education 

In this research, it is aimed to investigate the effects of ethical code of ethical leadership and ethical climate 

perceptions of employees of public and private sector organizations. Three different scales were used in the 

collection of data used in the research. The ethical leadership scale, Brown, Trevino and Harrison (2005); the work 

of Schwepker and Harrison (2005) was used in the preparation of the ethical climate scale; the scale of application 

of ethical codes was prepared by using the results obtained from pilot studies with the studies of Melrose-

Woodman, Kverndal (1976), Cassell, Johnson and Ken (1997), Yurtsever (2000). In order to test the research 

hypotheses determined for the purpose of the research, theoretical prediction and conceptual framework, it was 

decided to obtain the data from the primary data source and the survey method was chosen as the data collection 

tool. After the literature review, the questionnaire including the adapted / developed scales suitable for the use of 

relevant variables was examined by experts and pre-test work was carried out in the central organization of the 

Ministry of National Education. The study was conducted between November 2015 and December 2016. The 

sample of the study consists of the employees of the "General Administrative Services Class" in the center of the 

Ministry of National Education and the employees of "Educational Services Class" in the provincial organization 

of the same ministry and the employees 

Keywords: Key words: Ethical climate, ethical leadership, ethical codes 

ETİK İKLİM VE ETİK LİDERLİĞİN ETİK KOD UYGULAMALARI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Bu araştırmada kamu ve özel sektör kuruluş çalışanlarının etik liderlik ve etik iklim algılarının etik kod 

uygulamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan verilerin toplanmasında 

üç farklı ölçek kullanılmıştır. Etik liderlik ölçeğinin hazırlanmasında Brown, Trevino ve Harrison (2005)'un 

çalışmalarından, etik iklim ölçeğinin hazırlanmasında Schwepker ve Harrison (2005)'un çalışmalarından, etik 

kodların uygulanması ölçeğinin hazırlanmasında ise Melrose-Woodman, ve Kverndal (1976), Cassell, Johnson ve 

Ken (1997), Yurtsever (2000)'in çalışmaları ile pilot uygulama sonucu elde edilen verilerden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın amacı, teorik öngörü ve kavramsal çerçeve kapsamında belirlenen araştırma hipotezlerini test 

edebilmek için verilerin birincil veri kaynağından elde edilmesine karar verilmiş, veri toplama aracı olarak anket 

yöntemi tercih edilmiştir. Literatür taramasından sonra kullanılması uygun görülen ve ilgili değişkenleri ölçmek 

amacıyla uyarlanan/geliştirilen ölçekleri içeren anket formu uzmanlarca incelenmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı 

merkez teşkilatında ön test çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma Kasım 2015- Aralık 2016 arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı merkez "Genel İdari Hizmetler Sınıfı" çalışanları, yine aynı 

bakanlığın taşra teşkilatında "Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı" çalışanları ile İstanbul ve Ankara illerinde özel 

sektör kuruluşlarında yönetici olarak görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 332 çalışan 

katılmıştır. Araştırma hipotezlerin değerlendirilmesi için Anderson ve Gerbing (1988) tarafından geliştirilen iki 

basamaklı yaklaşım uygulanarak sırasıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 ve AMOS 21.0 istatistik programlarından yararlanılarak 

çözümlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; etik iklim, etik liderlik ve etik kod uygulamalarının 

pozitif yönde ilişkili olduğu; etik liderlerin etik kod uygulamaları üzerinde etkili olduğu; ancak beklenilenin aksine 

etik iklimin etik kodlar üzerinde etkili olmadığı bulgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları; araştırmanın nitel olarak 

desteklenmesi amacıyla, yönetici ve uzmanlardan oluşan bir grupla tartışılmış ve katılımcıların yorumları 

alınmıştır. Çalışmanın sonunda, veriler üzerinde yapılan analizlerden yola çıkılarak, kurumlara ve yöneticilere ilgili 

konularda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Etik iklim, Etik liderlik, Etik kodlar  
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THE IMPACT OF THE TRUST IN MANAGER ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT AND PERFORMANCE 

Bekir KUL, Turkish Ministry of National Education 

The purpose of the research is to determine the relationship between trust and organizational commitment and 

performance. 246 public employees who worked outside the administration and who were at least one manager 

participated in this study in public institutions operating in the country. In this study, perceptions of employees' 

confidence levels against senior managers, organizational commitment to organizations, and operational 

performance were measured. As a result of the analysis of the statistics, it was determined that there is a positive 

relationship between trust as manager and organizational commitment and performance. 

However, the confidence in the manager of the established structural equality model (SEM) was found to increase 

organizational commitment but not to improve operational performance. In addition, it was found that the 

relationships of variables with each other differed in terms of gender but the institution did not show any difference 

in terms of the number of employees and the number of employees. 

Keywords: Keywords: Trust, Trust in Manager, Organizational Commitment, Operational Performance 

YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN'İN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERFORMANS 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bu araştırmanın amacı bir üst yöneticiye duyulan güvenin örgütsel bağlılık ve performans ile ilişkisini 

belirlemektir. Çalışmaya ülke genelinde faaliyet gösteren kamu kurumlarında yöneticilik dışındaki kadrolarda 

görevli ve en az bir yöneticiye bağlı olan 246 çalışan katılmıştır. Araştırmada çalışanların, bağlı bulunduğu bir üst 

yöneticiye karşı güven düzeyleri, kurumlarına karşı duydukları örgütsel bağlılıkları ve operasyonel 

performanslarıyla ilgili algıları ölçülmüştür. Yapılan istatistiki analizler sonucunda yöneticiye duyulan güven ile 

örgütsel bağlılık ve performans arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak kurulan yapısal eşitlik 

modellemesinde (YEM) yöneticiye duyulan güvenin sadece örgütsel bağlılığı arttırdığı aynı etkiyi çalışanların 

operasyonel performansları üzerinde göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca değişkenlerin birbirleriyle olan 

ilişkilerinin cinsiyet açısından farklılaştığı ancak kurumun faaliyet süresi ve çalışan sayısı bakımından herhangi bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Anahtar Kelimeler: Güven, Yöneticiye Güven, Örgütsel Bağlılık, Operasyonel Performans 
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CONSUMER AND ORGANIC PRODUCT 

Nermin BAHŞİ, Osmaniye Korkut Ata University 

Dilek BOSTAN BUDAK, Çukurova University 

Kasım Eren TUNA, Çukurova University 

Due to the protection of ecological balance, food safety, healthy nutrition, sustainability and positive effects on 

environmental protection; demand for organic products is steadily increasing and organic production is becoming 

widespread. Providing confidential and high quality products to consumers is one of the most important reasons 

for carrying out organic agricultural activities. Consumers prefer non-harmful and natural products in their food 

purchases. However, the production of organic products is not at an enough level to satisfy demand, and organic 

products can not be found in markets which are easily accessible to all consumers. In addition, their prices are more 

expensive than other products. For this reason, consumers buy their products from the villagers in their 

neighborhoods with the idea that they are natural. However, every product produced in the villagers is not organic. 

In order for a product to be accepted as “organic”, it must be produced according to the Organic Farming Law and 

Regulation on the Principles and Implementation of Organic Agriculture. And also must be certified by the 

inspection and certification bodies authorized by the Ministry. According to Organic Agriculture Regulation; 

organic products are sold with clearly stated that they are organic. In addition non-organic products with their label 

and packaging design, can not be in the nature and in the similarity to recall organic products. Also can not be used 

unjustified statements which can cause unfair competition and which can induce a false impression on costumers 

that they are organic. The aim of this study is to evaluate the consumer's organic product awareness. For this 

purpose organic product is defined according to the Organic Farming Law and Regulations. Related conditions 

with processing, packaging, labeling, storage, transportation and marketing of organic products are explained. 

Keywords: Organic product, Consumer awareness, Organic production 

TÜKETİCİ VE ORGANİK ÜRÜN 

Ekolojik dengenin korunması, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve çevre koruma üzerindeki 

olumlu etkileri nedeniyle organik ürüne olan talep giderek artmakta ve organik üretim yaygınlaşmaktadır. 

Tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunulması organik tarımsal faaliyetlerin yapılmasındaki en önemli 

nedenlerden birisidir. Tüketiciler gıda alışverişlerinde içeriği doğal ve sağlığa zararlı olmayan ürünleri tercih 

etmektedir. Ancak organik ürün üretimi talebi karşılayacak düzeyde değildir ve organik ürünler bütün tüketicilerin 

kolay ulaşabileceği pazarlarda bulunamamaktadır. Ayrıca fiyatları da diğer ürünlerin fiyatlarından pahalıdır. Bu 

nedenle tüketiciler yakın çevrelerinde köylerden gelen ürünleri doğal olduğu düşüncesi ile satın almaktadır. Ancak 

köylerde üretilen her ürün organik değildir. Bir ürünün organik ürün olabilmesi için Organik tarım Kanunu ve 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş ve Bakanlık tarafından 

yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Organik 

Tarım Yönetmeliğine göre; organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır ve organik olmayan 

ürünler etiket ve ambalaj tasarımıyla, organik ürün etiket ve ambalaj tasarımını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte 

olamaz, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak ifadeler kullanılamaz. Bu 

çalışmanın amacı tüketicilerin organik ürün bilinci hakkında değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu amaçla organik 

ürün, Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliklere göre tanımlanmış ve organik ürün işleme, ambalajlama, 

etiketleme, depolama, taşıma ve pazarlanmasına ilişkin koşullar açıklanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Organik ürün, Tüketici bilinci, Organik üretim 
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AN APPLICATION TO SERVICE QUALITY, PATIENT SATISFACTION, AND 

INTELLECTUAL INTENTION TO THE CONSUMERS OF HEALTH SERVICES 

Dilşad GÜZEL, Atatürk University 

Emine NOKSAN, Atatürk University 

Health services have an important role in sustaining human life and increasing quality standard of living. It can 

determine the level of socio-economic development. In this study, it was investigated the patients perceptions about 

reasons for choosing the hospital, the patient satisfaction and the quality of service. For this purpose, survey was 

conducted to 210 patients who get out-patients clinic services at the Atatürk University Training and Research 

Hospital. Factor analysis was applied to the questionnaire that measured the quality of service quality. Four factors 

were identified in the analysis. These factors are pre-examination services, medical services, nursing services and 

personnel services. As a result of regression analysis, it was understood that pre-examination services, medical 

services and personnel services affect patient satisfaction in university hospitals. However, patient satisfaction are 

not affected by nurse services. 

Keywords: Service quality, Patient satisfaction, Attitudinal intentions 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI HİZMET 

KALİTESİ, HASTA TATMİNİ VE TUTUMSAL NİYET ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

İnsan yaşamının sürdürülmesinde ve kaliteli yaşam standardının arttırılmasında sağlık hizmetleri önemli bir işleve 

sahiptir. Öyle ki, sağlık hizmetleri ülkelerin sosyo-ekonomik gelişim düzeyini belirleyebilmektedir. Bu çalışmada 

hastanede hizmet alan bireylerin, hastaneyi tercih etme nedenleri, hasta tatmini ve hizmet kalitesi hakkındaki 

düşünceleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti 

alan 210 hasta ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hastaların hizmet kalitesine yönelik düşüncelerini ölçen 

ankete faktör analizi uygulanmış olup, analiz sonucunda dört faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla; muayene 

öncesi hizmetler, hekimlik hizmetleri, hemşire hizmetleri ve personel hizmetlerinden oluşmaktadır. Daha sonra 

yapılan regresyon analizi sonucunda, üniversite hastanelerinde muayene öncesi hizmetler, hekimlik hizmetleri ve 

personel hizmetlerinin hasta memnuniyetini etkilediği ancak hemşire hizmetlerinin hasta memnuniyetini 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Hizmet Kalitesi, Hasta Tatmini, Tutumsal Niyetler 
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COMMODITY PRICES AFFECT EACH OTHER? ASYMMETRIC FREQUENCY 

CAUSALITY ANALYSIS 

Melik KAMIŞLI, Bilecik Şeyh Edebali University 

Serap KAMIŞLI, Bilecik Şeyh Edebali University 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

The crises experienced in recent years have caused the question of investment instruments. This has led investors 

to focus more on the portfolio creation process than the commodities themselves. However, fluctuations in 

commodity prices, especially due to supply and demand, lead to the complication of the relations between 

alternative commodities. In this context, data of oil, gold and silver between 16.09.2008-12.08.2017 were 

investigated by asymmetric frequency causality analysis. As a result of this study, short, medium and long term 

asymmetric causality relations between the commodities were determined. 

Keywords: Commodity Prices, Asymmetric Frequency Causality Test, Portfolio Management 

EMTİA FİYATLARI BİRBİRLERİNİ ETKİLER Mİ? ASİMETRİK FREKANS 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

Son yıllarda yaşanan krizler, yatırım araçlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu durum ise yatırımcıların 

portföy oluşturma sürecinde emtialara eskiye oranla daha fazla yönelmelerine neden olmuştur. Bununla birlikte 

emtia fiyatlarında özellikle arz ve talebe bağlı olarak yaşanan dalgalanmalar ise alternatif emtialar arasındaki 

ilişkilerin karmaşıklaşmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda çalışmada 16.09.2008-12.08.2017 tarihleri arasında 

petrol, altın ve gümüşe ait veriler, asimetrik frekans nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda söz 

konusu emtialar arasında kısa, orta ve uzun dönemde asimetrik nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Emtia Fiyatları, Asimetrik Frekans Nedensellik Analizi, Portföy Yönetimi 
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PRICE EARNINGS RATIO AND MEAN REVERSION: BIST HOLDING 

APPLICATION 

Ekrem MERİÇ, Anadolu University 

Melik KAMIŞLI, Bilecik Şeyh Edebali University 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

Financial ratios are defined as the mathematical expression of the relationship between the items on the financial 

statements and guide investors in buying and selling decisions. In the literature, the relationship between financial 

ratios and share prices has been tested on the basis of many different rates and methods. The price / earnings ratio, 

which is used in evaluating the market performance, is an important ratio in estimating the stock price. However, 

the mean - reversion characteristic of the price / earnings ratio implies that the price will not change much compared 

to the earnings in the face of the living developments. In other words, the effect of shocks is temporary if there is 

a mean reversion feature. However, the effects of the shocks experienced may be permanent, given the dynamic 

nature of financial markets as well as the effects of structural changes caused by economic, social etc. events. This 

causes the price / earnings ratio to lose its mean - reversion property and it removes the possibility that prices can 

be estimated with the said rate. In this context, mean reversion of the price / earning ratios of DOHOL, KCHOL, 

SAHOL, SISE and TAVHL stocks in the BIST Holding and Investment sub-index covering the 2008M10-2017M3 

dates, was analyzed by Kapetanios Multi Structural Fractured Unit Root Test. The result of the study was the 

determination of the persistence of the shocks and the events causing the structural breaks on the mentioned price 

earnings ratios. 

Keywords: Price / earnings ratio, Mean Reversion, Kapetanios multi structural fractured unit root test. 

FİYAT KAZANÇ ORANI VE ORTALAMAYA DÖNÜŞ: BIST HOLDİNG 

UYGULAMASI 

Finansal oranlar, finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi olarak 

tanımlanmaktadır ve yatırımcılara alım-satım kararlarında yön göstermektedir. Literatürde finansal oranlar ve hisse 

fiyatı arasındaki ilişki bir çok farklı oran ve yöntem baz alınarak test edilmiştir. Piyasa performansını değerlemede 

kullanılan oranlar arasında yer alan fiyat / kazanç oranı ise hisse senedi fiyatının tahmin edilmesinde kullanılan 

önemli bir orandır. Bununla birlikte fiyat / kazanç oranının ortalamaya dönüş (mean - reversion) özelliği, yaşanan 

gelişmeler karşısında fiyatın kazançlara oranla çok fazla değişmeyeceğini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile 

ortalamaya dönüş özelliğinin varlığı durumunda şokların etkisi geçicidir. Bununla birlikte finansal piyasaların 

dinamik yapısı ile birlikte ekonomik sosyal vb. olayların neden olduğu yapısal değişimlerin etkileri 

düşünüldüğünde, yaşanan şokların etkileri kalıcı olabilir. Bu durum ise fiyat / kazanç oranının ortalamaya dönüş 

(mean - reversion) özelliğini yitirmesine ve söz konusu oran ile birlikte fiyatların tahmin edilebilmesi olanağını 

ortadan kaldırmaktadır. Bu bağlamda çalışmada BIST Holding ve Yatırım alt endeksinde yer alan "DOHOL", 

"KCHOL", "SAHOL", "SISE" ve "TAVHL" hisse senetlerinin 2008M10-2017M3 tarihlerini kapsayan fiyat kazanç 

oranlarının ortalamaya dönüş özelliği, Kapetanios Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test ile analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda söz konusu fiyat kazanç oranları üzerinde şokların kalıcılığı ve yapısal kırılmalara neden olan 

olaylar belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Fiyat / kazanç oranı, Ortalamaya dönüş, Kapetanios çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING APPLICATIONS FOR THE MANAGERIAL 

EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Eray ÇETİN, Osmaniye Korkut Ata University 

Ali KURT, İstanbul Aydın University 

Nermin BAHŞİ, Osmaniye Korkut Ata University 

Production is a process of creating a new value using existing resources. Agriculture is one of the production type 

which production factors are brought together and agricultural products are obtained. While agricultural production 

includes activities that individuals can perform at farm level, it is also carried out by agribusinness. Profitability 

and community service are the main purposes of enterprises, which is also valid for agricultural enterprises. As it 

is known, accounting is a process that produces accurate, reliable and necessary information about the business to 

the users. Today, accounting has come out not only a process of producing information, but also guides 

management and determines enterprises's future position. However, agricultural enterprises use accounting mainly 

for tax calculation and determination. It is obvious that agricultural enterprises are different from other industrial 

and commercial enterprises by its' own characteristics. However, considering the universal qualities of business 

and business concept, like in other enterprises, agricultural enterprises can use the level of knowledge brought by 

the account only when they give the required importance. Accounting is an important tool to calculate operational 

and financial performance of the firms at certain times. The data gathered by accounting applications and their 

timely and right interpretation by the managers direct the quality of the decisions for the future and strategy of the 

firms. The purpose of this study is to examine the adequacy of accounting practices that will be used by agricultural 

enterprises in order to establish their financial status and apply the results into their activities. 

Keywords: Managerial effectiveness, Agricultural accounting, Agricultural production, Operational performance, 

Financial performance 
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EVALUATION OF ROAD FACTORS AFFECTING TRAFFIC ACCIDENTS BY 

AHP METHOD 

Sinan PESEN 

Investigating the main sources of traffic accidents is one of the topics in which the different areas are jointly 

involved and the solutions are searched in recent years. Just as traffic accidents can be attributed to statistical data 

of road factors; Specialist views can be taken and appropriate precautions against possible traffic accidents can be 

applied. 

Air containing periodic variations, etc. external factors and human factors in different characters, and more stable 

road factors are thought to affect traffic accidents. 

In this study, one of the factors affecting traffic accidents is examined. As road factors; 9 major factors to consider 

are the length of the road, the number of lanes on the road, the average number of vehicles that can travel on the 

road, the average travel speed on the road, the road width, the parked and unavailable roads, one way directions, 

two way directions, It was obtained. 

The road factors for this evaluation were asked, especially for experienced driving instructors who were trained in 

driving courses, and the result was analyzed by the AHP method. 

According to the results of the analysis, it is seen that the density of public transportation vehicles is most effective 

on traffic accidents. The length of the road is the factor with the least influence on the formation of the accidents. 

Keywords: Traffic Accident, Statistical Evaluation of Road Factors, AHP 

TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN YOL FAKTÖRLERİNİN AHP METODUYLA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Trafik kazalarının temel kaynaklarını araştırmak özellikle son yıllarda farklı alanların ortaklaşa ilgilendiği ve 

çözüm yollarının araştırıldığı konulardan biridir. Trafik kazalarının sebepleri yol faktörlerinin istatistiki verilerine 

dayandırılabileceği gibi; uzman görüşleri de alınarak olası trafik kazalarına karşı gereken önlemlere başvurulabilir.  

Dönemsel değişkenlikler içeren hava vb. dış etkenler ve farklı karakterlerdeki insan faktörleri olduğu gibi, daha 

stabil olan yol faktörlerinin de trafik kazalarına etki ettiği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada ise trafik kazalarını etkileyen faktörlerden biri olan yol faktörleri incelenmiştir. Yol faktörleri olarak; 

yolun uzunluğu, yoldaki şerit sayısı, yolda seyahat edebilecek ortalama araç sayısı, yolda ortalama seyahat hızı, 

yol genişliği, park yapılıp yapılamadığı, yolun tek yön oluşu, yolun çift yön oluşu, yoldan toplu taşıma aracı 

geçişinin varlığı / yoğunluğu olmak üzere 9 temel faktör dikkate alınmıştır. 

Bu değerlendirme için yol faktörleri, özellikle sürücü kurslarında eğitmenlik yapmış tecrübeli sürüş hocalarına 

görüşlerine sorulmuş, çıkan sonuç AHP yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonucuna göre trafik kazalarına en çok yolda toplu taşıma araçlarının yoğunluğunun etkili olduğu 

görülürken; yolun uzunluğunun kazaların oluşumuna en az etkiye sahip faktör olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Trafik kazası, Yol Faktörlerinin İstatistiki Değerlendirilmesi, AHP 
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THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE BUSINESS / BUSINESS WORLD: 

A GLOBAFILE AND GLOBAFOBI FOCUSED EVALUATION 

Mehmet KAPLAN, Süleyman Demirel University 

Berna Turak KAPLAN, Süleyman Demirel University 

Globalization is considered as a way of expressing the present situation in the whole world, both in business / 

business and in social sense. Expression of the present explains that the effects of globalization include business / 

business activities, change / transform, create a new competitive structure and create conditions connected to this 

structure. These conditions differentiate the world of business / business day by day, pushing them into new quests 

and necessitating continual renewal of information voices of enterprises. This study will firstly show the concept 

of globalization in all its aspects, and then evaluate the effects on the business / business world. Finally, depending 

on the assessment, there will be a middle ground dispute focusing on globafili (globalization love) and globafobi 

(fear of globalization). 

Keywords: Globalization, world of business / business, globafili and globafobi. 

GLOBALLEŞMENİN İŞ/İŞLETMECİLİK DÜNYASINA ETKİLERİ: GLOBAFİLİ VE 

GLOBAFOBİ ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME 

Globalleşme hem iş/işletmecilik hem de toplumsal anlamda tüm yeryüzünde yaşanan mevcut durumun ifade edilme 

biçimi olarak değerlendirilmektedir. Mevcut olanın ifade edilmesi globalleşmenin etkilerinin iş/işletmecilik 

faaliyetlerini içine aldığı, değiştirdiği/dönüştürdüğü, yeni bir rekabet yapısı yarattığı ve bu yapıya bağlı koşullar 

oluşturduğunu anlatmaktadır. Bu koşullar iş/işletmecilik dünyasını her geçen gün farklılaştırmakta, yeni arayışlar 

içerisine itmekte ve işletmelerin bilgi dağarcıklarını sürekli yenilemelerini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma 

öncelikle globalleşme kavramını bütün yönleriyle ortaya koyacak, daha sonra ise iş/işletmecilik dünyasına 

etkilerini değerlendirecektir. Son olarak ise değerlendirmeye bağlı olarak globafili (küreselleşme sevgisi) ve 

globafobi (küreselleşme korkusu) odaklı bir orta yol bulma tartışması yapılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Globalleşme, iş/işletmecilik dünyası, globafili ve globafobi. 
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INTERNATIONAL FINANCIAL INTEGRATION, FINANCIAL DEVELOPMENT 

AND INSTITUTIONAL QUALITY: A PANEL COINTEGRATION ANALYSIS 

FOR EMERGING MARKET ECONOMIES 

Zühal KURUL, Hacettepe University 

Ayşegül GÜLLÜ, Hacettepe University 

This paper examines the relationship between international financial integration, financial development and 

institutional quality in 21 emerging market economies for the period of 1985-2014. Recent literature has pointed 

out that embracing international financial integration by both trade and capital openness is likely to allow 

development of financial systems and support the institutional quality. In order to determine the long run 

relationship between these three variables primarily we apply cross sectional dependency and stationarity tests for 

our panels. The results show that panels are cross sectionally dependent. In that circumstance, we employ second 

generation unit root tests and find that all variables are stationary at their first degrees. Additionally, panel 

cointegration tests reveal that a long run cointegration is present among international financial integration, financial 

development and institutional quality. These findings of the study demonstrate that policy makers in emerging 

market economies might develop financial markets and improve institutional quality through designing policies 

that encourage international financial integration. 

Keywords: International Financial Integration, Financial Development, Institutional Quality, Panel Cointegration 

Tests 

ULUSLARARASI FİNANSAL BÜTÜNLEŞME, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE 

KURUMSAL KALİTE: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN 

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 

Bu çalışmada uluslararası finansal bütünleşme, finansal gelişmişlik ve kurumsal kalite arasındaki ilişki, 21 

yükselen piyasa ekonomisi için 1985-2014 dönemi ele alınarak incelenmektedir. İlgili literatürde yakın dönemde 

yapılan çalışmalar, uluslararası finansal bütünleşmenin hem ticari hem de sermaye hesabındaki serbestleşmelerle 

birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin gelişmesine ve derinleşmesine izin verdiğini ve aynı 

zamanda kurumsal gelişmeye katkı sağladığı iddia etmektedir. Buradan hareketle bu üç değişken arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bunun için öncelikle panellerin durağanlık dereceleri ve paneller 

arasındaki yatay kesit bağımlılıkları incelenmiştir. Bu amaçla uygulanan testlerde seçilen modeldeki yatay 

kesitlerin bağımsız olmadığını sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda yatay kesit bağımsızlığı varsayımına dayanan 

birim kök testleri güvenilir sonuçlar vermeyeceği için panellerin durağanlıkları ikinci nesil panel birim kök testleri 

kullanılarak araştırılmıştır. Yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin 

ancak birinci dereceden durağan olduğu görülmüştür. Bu sonuç, uzun dönem ilişkilerin eşbütünleşme yöntemleri 

ile araştırılabilmesine olanak tanımış ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel eşbütünleşme testleri 

uygulanarak uluslararası finansal bütünleşme, finansal gelişmişlik ve kurumsal kalite değişkenleri arasında uzun 

dönem eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür. Buna göre yükselen piyasa ekonomilerindeki politika 

yapıcıların uluslararası finansal bütünleşmeye yönelik politikalar izleyerek finansal gelişmişliği ve kurumsal 

kaliteyi iyileştirebilecekleri ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Uluslararası Finansal Bütünleşme, Finansal Gelişmişlik, Kurumsal Kalite, Panel 

Eşbütünleşme Testleri 
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THE EFFECTS OF EU RENEWABLE ENERGY POLICIES ON ECONOMIC 

GROWTH 

H. Naci BAYRAÇ, Eskişehir Osmangazi University 

Melih ÇİLDİR, Eskişehir Osmangazi University 

Population growth, urbanization, industrialization, widespread use of technology and high welfare, also it occurs 

the importance of energy supply security. Countries have sought various exploits for exploiting new and renewable 

energy sources in order to increase their supply resources and reduce their dependence on imported fossil energy 

sources to energy supply safety. This study examines that, in the perspective of European Union renewable energy 

policies, the effects of using of renewable resources on economic growth in the short and long term. In this context, 

the empirical analysis is conducted from the period of 2006 - 2015 for the European Union member countries. 

According to the findings, there is a long-run cointegrated relationship between the amount of renewable energy 

and GDP per capita. In addition, the increase in renewable energy production affects the economic growth 

positively by increasing the per capita GDP both in the short term and in the long term. As a matter of fact, 

according to the analysis results, 1% increase in the amount of energy produced from edible sources increases the 

GDP per capita by 0.31% in the short term and 0.39% in the long term. These findings show that, unlike fossil 

fuels, renewable sources, which is an important factor in the context of sustainable development processes, are 

instrumental in achieving a more livable environment, while at the same time increasing the economic growth 

capacity in the long run. 

Keywords: Renewable Energy, Economic Growth, European Union Energy Policy 

AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dünya ekonomisinde hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışı sonucu, 

enerji talebi hızla artmakta ve enerji arz güvenliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkeler enerji arz güvenliliğini 

sağlamak için; temin kaynaklarını çoğaltmak ve çoğunlukla ithal edilen fosil enerji kaynaklarına olan 

bağımlılıklarını azaltmak amacıyla, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunda çeşitli 

arayışlara yönelmişlerdir. Bu çalışmada Avrupa Birliği yenilebilir enerji politikaları perspektifinde yenilebilir 

kaynak kullanımının kısa ve uzun dönemde ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda 

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 2006 ile 2015 yılları arasındaki verileri ile ampirik analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre yenilebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarıyla kişi başına düşen GSYİH 

arasında uzun dönemli eş bütünleşik bir ilişki vardır. Ayrıca yenilenebilir enerji üretimindeki artış hem kısa 

dönemde hem de uzun dönemde kişi başına düşen GSYİH'nın artmasını sağlayarak ekonomik büyümeyi olumlu 

yönde etkilemektedir. Nitekim yapılan analiz sonuçlarına göre yenilebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarında 

yaşanacak % 1'lik bir artış kişi başına düşen GSYİH'yı kısa dönemde % 0.31, uzun dönemde ise % 0.39 

artırmaktadır. Bu bulgular fosil yakıtların aksine sürdürülebilir kalkınma süreci bağlamında da önemli bir aktör 

olan yenilenebilir kaynaklardan sağlana enerjinin bir yandan daha yaşanabilir bir çevresel ortama kavuşulmasına 

aracı olurken diğer yandan da özellikle uzun dönemde ekonomik büyüme kapasitesinin artmasını sağladığını 

göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme, Avrupa Birliği Enerji Politikası. 
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ELASTICITY OF HOUSING DEMAND TO INTEREST RATE: AN 

ASYMMETRIC ARDL MODEL ESTIMATION* 

Ertuğrul YILDIRIM, Bülent Ecevit University 

Vahide Büşra KALYONCU, Bülent Ecevit University 

With increasing population and urbanization, housing market which has become one of the dominant sectors in 

national economies has increasingly attracted interest both in the political area and academic literature via its 

contribution to economic growth and employment booster effect. Lots of findings and evaluation about demand 

and supply of housing has become a matter of debate. In this study, it is concentrated on the elasticity of housing 

demand to interest rate, one of the contentious. Approaches about the effect of interest rate on housing demand 

may distinguish. To first approach decrease in interest rate contributes national economies by increasing housing 

demand. The second view urges that firstly decrease in interest rate may increase housing demand, but later 

increasing inflation leads to a decrease in housing demand. That is, a decrease in inflation rate may not lead to an 

increase in housing demand in the long-term. In this study, we employ an ARDL model to analyze the effect of 

interest rate to housing demand. However, it is assumed that the effect of an increase and a decrease in interest rate 

is not symmetric. So, interest rate variable is distinguished as negative and positive components. Achieved findings 

support that while positive effect of an increase in the negative component of the interest rate on housing demand 

is statically significant, the effect of an increase in the positive component of the interest rate on housing demand 

is not statically significant. 

Keywords: Housing demand, Interest rate, Asymmetric relationship 

KONUT TALEBİNİN FAİZE DUYARLILIĞI: ASİMETRİK ARDL MODEL 

TAHMİNİ 

Artan nüfus ve şehirleşmeyle birlikte ulusal ekonomilerde başat sektörlerden biri haline gelen konut piyasası, 

ekonomik büyümeye katkısı ve istihdamı artırıcı etkileriyle hem politik arena da hem de akademik literatürde artan 

bir ilgiyle araştırılmaktadır. Konut piyasasının arz ve talep yönleri dair pek çok değerlendirme ve bulgu tartışma 

konusu olabilmektedir. Bu çalışmada tartışma konularından sadece biri olan konut talebinin faiz oranına duyarlılığı 

meselesi üzerinde durulmaktadır. Faiz oranının konut talebine etkisi konusunda yaklaşımlar iki kategoriye 

ayrılabilir. İlk kategorideki görüşe göre faiz oranının düşürülmesi konut talebini artırarak, ülke ekonomisine pozitif 

katkılar sağlayacaktır. İkinci görüşe göre ise faiz oranlarındaki düşüşün ilk aşamada talebi artırmasına rağmen 

enflasyon artışına da neden olmasıyla konut fiyatlarını artırmaktadır. Artan fiyattan kaynaklanan talep düşüşü de 

faiz oranı düşüşünün etkisini ortadan kaldırabilmektedir. Yani uzun dönemde düşen faiz oranları konut talebini 

artırmayabilir. Bu çalışmada faiz oranının konut talebi üzerindeki etkilerini analiz etmek için ARDL modeli 

kurulmuştur. Ancak faiz artışının ve faiz düşüşünün konut talebi üzerindeki etkisinin simetrik olmadığı 

varsayılmıştır. Bu nedenle faiz değişkeni negatif ve pozitif bileşenlerine ayrılarak modele dahil edilmiştir. Ulaşılan 

bulgular, faizin negatif bileşenindeki artışın konut talebi üzerinde anlamlı pozitif etkisini desteklerken faizin pozitif 

bileşenindeki artışın etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Konut talebi, Faiz oranı, Asimetrik ilişki 

  

                                                                 
* Bu çalışma Vahide Büşra Kalyoncu tarafından hazırlanmakta olan “Konut talebinin belirleyicileri” konulu yüksek 
lisans tezinden türetilmiştir. 
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INCOME CONVERGENCE AMONG PROVINCES AND REGIONS IN TURKEY: 

A CLUB CONVERGENCE ALGORITHM APPROACH 

Fatih KAPLAN, Mersin University 

Erdoğan ÖZTÜRK, Karabük University 

Şule GÜNGÖR, Mersin University 

In this study, the existence of income convergence among provinces (81) and regions (NUTS/2-26) in Turkey has 

been investigated using panel data set for the period 2004 - 2014. Unlike previous studies, Phillips and Sul (2007) 

approaches have been used in income convergence. In this approach, the data set has been investigated whether 

there is convergence in it either as a single group or as subgroups. This method gives consistent results against 

heterogeneity and unit roots. As a result of the analysis, there is no convergence when the data set is considered as 

a single group. However, convergence is observed in 5 subgroups from 26 regions, convergence is observed in 6 

sub-groups in between provinces. As a result, income convergence in sub-groups is observed in Turkey. 

Keywords: Convergence, Panel Data, Turkey 

TÜRKİYE’DE İLLER VE BÖLGELER ARASI GELİR YAKINSAMASI: BİR KLÜP 

YAKINSAMA ALGORİTMASI YAKLAŞIMI 

Bu çalışmada Türkiye’de iller (81) ve bölgeler arası (NUTS/2-26) gelir yakınsamasının varlığı 2004 - 2014 dönemi 

panel veri seti kullanılarak incelenmiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak gelir yakınsamasında Phillips ve Sul 

(2007) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, veri setinde hem tek bir grup olarak hem de alt gruplar halinde 

yakınsama olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu yöntem, heterojenliğe ve birim köke karşı tutarlı sonuçlar 

vermektedir. Yapılan analiz sonucunda veri seti tek bir grup olarak ele alındığında yakınsama yoktur. Ancak 26 

bölgeden 5 alt grupta yakınsama gözlemlenirken, iller arası yakınsamada 6 alt grupta yakınsama 

gözlemlenmektedir.  Sonuç olarak, Türkiye’de alt gruplar halinde gelir yakınsaması gözlemlenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Yakınsama, Panel Veri, Türkiye 
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THE KNOWLEDGE ECONOMY'S APPROACH TO HUMAN-CENTERED 

ECONOMIC DEVELOPMENT: THE ECONOMY OF HAPPINESS 

Fahriye GÖZGÜ, Adnan Menderes University 

Along with the information economy, there is a change in the concept of economic development, centering on 

people, bringing individual and social happiness to the forefront. Economic development in neoclassical economics 

is measured by objective economic parameters such as absolute income. Apart from objective economic parameters 

like absolute income, on the life satisfaction of society; many variables belonging to the individual and the 

collective he lived in are influential. The happiness economy examines the sources of happiness of individuals and 

the extent and effectiveness of economic values among these sources. In this context, the question of what factors 

affects economic development and happiness and the relationship between happiness and personal, economic and 

socio-demographic factors. The aim of the study is to examine the situation of Turkey, based on the fact that the 

happiness economy and human development index are given. 

Keywords: Knowledge Economy, Economic Development, Happiness Economy. 

BİLGİ EKONOMİNİN İNSAN MERKEZLİ EKONOMİK KALKINMA ANLAYIŞI: 

MUTLULUK EKONOMİSİ 

Bilgi ekonomisi ile birlikte ekonomik kalkınma anlayışında, insanı merkeze alan, bireysel ve toplumsal mutluluğu 

ön plana çıkaran bir değişim yaşanmaktadır. Neoklasik iktisatta ekonomik kalkınma, mutlak gelir gibi objektif 

iktisadi parametrelerle ölçülmektedir. Toplumun yaşam memnuniyeti üzerinde, mutlak gelir gibi objektif iktisadi 

parametreler dışında; bireye ve içinde yaşadığı topluma ait birçok değişken etkilidir. Mutluluk ekonomisi, 

bireylerin mutluluk kaynaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklar arasında ekonomik değerlerin ne ölçüde ve nasıl 

etkili olduğunu incelenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusu, ekonomik kalkınma ve mutluluğu etkileyen 

faktörlerin neler olduğu ve mutluluk ile kişisel, ekonomik ve sosyo-demografik faktörler arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Çalışmanın amacı, mutluluk ekonomisi ve insani gelişme endeksi verilerine dayanarak, Türkiye'nin 

durumunu incelemektir. 

Anahtar Kavramlar: Bilgi Ekonomisi, Ekonomik Kalkınma, Mutluluk Ekonomisi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN 

ECONOMETRIC ANALYSIS IN LEVEL 3 REGIONAL CLASSIFICATION 

FRAMEWORK 

Ferdi KESİKOĞLU, Bülent Ecevit University 

Ersin AÇIKGÖZ, Bülent Ecevit University 

Deniz ŞÜKRÜOĞLU, Bülent Ecevit University 

The relationship between growth and unemployment is one of the theoretically and empirically controversial issues 

in economics literature. According to the general opinion in the literature a negative relationship between growth 

and unemployment is expected. In studies that does not confirm the negative relationship between growth and 

unemployment, the concept of growth without job creation come forward. This study, which takes this debate as a 

starting point, tests the relationship between economic growth and unemployment through a different sample. Most 

of the empirical studies are carried out at the country level and there is not much work in the regional or provincial 

level. In this framework, an analysis based on panel data method is carried out for 81 provinces which is determined 

according to the classification of Statistical Region Units Level 3 in Turkey. The study covers the period from 2004 

to 2014 and examines the relationship between cities' GDP, open job and unemployment in the context of both 

panel causality and impact-response analyzes. Findings of this study are trying to reveal the relationship between 

growth and unemployment both at the macro and at the regional level. According to the period and data set there 

is a causal relationship between unemployment and open unemployment. 

Keywords: Growth, Unemployment, Panel VAR 

BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: DÜZEY 3 BÖLGESEL SINIFLANDIRMA 

ÇERÇEVESİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

Ekonomi literatüründe büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki teorik ve ampirik açısından tartışmalı konulardan biridir. 

Büyüme ve işsizlik arasında literatürde var olan yaygın görüşe göre ters yönlü bir ilişki beklenmektedir. Yapılan 

çalışmalarda büyüme ve işsizlik arasında ters yönlü ilişkiyi doğrulamayan çalışmalarda istihdam yaratmayan 

büyüme kavramının ön plana çıktığı görülmektedir.  Bu tartışmayı kendisine çıkış noktası alan çalışma ekonomik 

büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi farkı bir örneklem üzerinden test etmektedir. Ampirik çalışmaların pek çoğu 

ülke düzeyinde gerçekleştirilmekte olup bölge hatta il düzeyinde çalışmaya pek rastlanmamaktadır. Bu çerçevede 

çalışmada Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 3’e göre belirlenmiş 81 il için panel veri 

yöntemine dayalı bir analiz gerçekleştirilmektedir. Çalışma 2004-2014 arası dönemi kapsamakta olup illerin GSYH 

değerleri, açık iş sayıları ve işsiz sayıları arasındaki ilişkiyi panel nedensellik, etki-tepki analizleri çerçevesinde 

incelemektedir. Çalışmadan elde dilen bulgular hem makro düzeyde hem de bölgesel düzeyde büyüme ve işsizlik 

ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktadır.  Ele alınan dönem ve veri setine göre büyüme işsizlik ve açık işsizlik 

arasında bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, İşsizlik, Panel VAR 
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ECONOMIC IMPACT OF BULENT ECEVIT UNIVERSITY TO ZONGULDAK 

PROVINCE* 

Yasemin KÖSE, Bülent Ecevit University 

Ertuğrul YILDIRIM, Bülent Ecevit University 

Ahmet Ferda ÇAKMAK, Bülent Ecevit University 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Bülent Ecevit University 

Şenay SARAÇ, Bülent Ecevit University 

Selim ERTAN, Bülent Ecevit University 

Neslihan URSAVAŞ, Bülent Ecevit University 

Uğur URSAVAŞ, Bülent Ecevit University 

Tahsin ERME, Bülent Ecevit University 

While the impacts of a university on the formation of human capital and scientific progress are well-known, impacts 

on the surrounding economy have been argued since Caffrey and Isaacs (1971). The economic impacts of a 

University on a local level can be considered, mainly, as expenditures and employment. Expenditures are generally, 

classified as expenditures of the university for goods and services, student, faculty, staff and visitor expenditures. 

As far as employment concerned, there are direct and indirect effects of employment. The purpose of this study to 

measure the economic impact of Bülent Ecevit University  (BEU) on Zonguldak province for last five years (2012-

2016). Examination of relevant literature revealed that there is no previous research on the University and 

Zonguldak for economic impacts.  In order to gather data, a questionnaire survey was conducted for expenditures 

of students, faculty, staff, and firms. The impact was calculated by employing multiplier coefficient method based 

on combining results of questionnaire survey and data obtained from Bülent Ecevit University accounting records. 

Keywords: Impact analyzes, Bülent Ecevit University, Zonguldak 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ 

Üniversitelerin temel amaçları arasında beşeri sermaye oluşumu ve bilimsel ilerlemeye katkı sunmak ön planda 

görünmekle birlikte, Caffrey ve Isaacs (1971)’den bu yana üniversitelerin yerel ekonomik etkilerinin ihmal 

edilemeyecek kadar önemli olduğu tartışılmaktadır. Üniversitelerin bulundukları şehre olan yerel ekonomik katkısı 

harcamalar ve istihdam katkısı olarak ortaya çıkmaktadır. Harcamalara ilişkin ekonomik katkı; üniversitenin mal 

ve hizmet alımına ilişkin harcamalar, üniversite çalışanları, öğrenciler ve bunların ziyaretçilerinin yerel harcamaları 

olarak sınıflandırılmaktadır. İstihdama olan etki ise, doğrudan istihdam olanakları ve üniversitenin mal ve hizmet 

aldığı firmaların ilave istihdam olanakları yaratması sonucunda ortaya çıkmaktadır.  Bu çalışmada, Bülent Ecevit 

Üniversitesi’nin son beş yıllık dönemde (2012-2016) Zonguldak iline ekonomik etkileri araştırılacaktır. Literatür 

incelemesinde Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak ili özelinde ekonomik etki konulu herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ekonomik etkinin ölçülmesi amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi personeli, öğrencileri ve 

firmalara harcamalarına ilişkin anketler uygulanmıştır. Anket sonuçları ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nden elde 

edilen veriler birleştirilerek, çarpan katsayısı hesaplama yöntemiyle Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak iline 

ekonomik etkisi ortaya konacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Etki Analizi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak  

                                                                 
* Bu çalışma “Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son Beş Yıllık Projeksiyon” ismiyle 
projelendirilerek Bülent Ecevit Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 
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GLOBALIZATION, INSTITUTIONAL QUALITY AND FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT: PANEL DATA ANALYSIS FOR DEVELOPING COUNTRIES 

Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit University 

Gizem MUKİYEN AVCI, Bülent Ecevit University 

Foreign direct investment, as an important instrument for economic development of developing countries, provides 

employment, technology transfer and productivity improvement by eliminating the capital deficiency in these 

countries. In recent years, foreign direct investments have increased considerably in developing countries. This 

increase makes it necessary to investigate of the determinants of the foreign direct investment. This paper focuses 

particularly on globalization and institutional quality variables that determine foreign direct investment using pane 

data of 48 developing countries from 1996 to 2015. The results suggest that globalization and institutional quality 

has a positive effect on foreign direct investment. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Globalization, Institutional Quality, Developing Countries, Panel Data 

Analysis. 

KÜRESELLEŞME, KURUMSAL KALİTE VE DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLAR: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme göstermeleri bakımından önemli bir araç olan doğrudan yabancı 

yatırımlar, söz konusu ülkelerde sermaye yetersizliğini gidererek istihdama, teknoloji transferine ve verimlilik 

artışlarına imkan sağlamaktadır. Son yıllarda, doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkelerde önemli ölçüde 

artış göstermiştir. Bu artış, doğrudan yabancı yatırımlara neden olan faktörlerin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışmada, diğer kontrol değişkenlerin yanı sıra özellikle doğrudan yabancı yatırımları etkileyen küreselleşme 

ve kurumsal kalite değişkenleri üzerine odaklanılmıştır. 1996-2015 yılları arasında 48 gelişmekte olan ülke için 

doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri, panel veri analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgularda, doğrudan 

yabancı yatırımlar üzerinde küreselleşmenin ve kurumsal kalitenin pozitif yönlü bir etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Küreselleşme, Kurumsal Kalite, Gelişmekte Olan Ülkeler, 

Panel Veri Analizi. 
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ASYMMETRIC EFFECTS OF EXCHANGE RATE ON BILATERAL TRADE OF 

TURKEY AND GREECE 

Sefa ERKUŞ, Karabük University 

Hüseyin KARAMELİKLİ, Karabük University 

In many studies on macroeconomic variables, non-linear relationships between variables are neglected. This study 

examines the linear and nonlinear dynamics on bilateral trade of Turkey and Greece. Within the framework of the 

analysis, exchange rate, consumer price index and the bilateral trade between Turkey and Greece are used as 

quarterly data that covers the period from 1999:1 to 2017:1. In the scope of the study, at first, unit root tests of the 

data were performed. In the next stage, the linear relations were analysed by (ARDL) model and nonlinear relations 

were analysed with the help of NARDL model. According to the test results, in the long-term there is found an 

asymmetric relation between real exchange rate and bilateral trade. The depreciation of the euro, negatively affects 

bilateral trade of Turkey and Greece. In this context, it is thought that the presence of Greece in the European 

Monetary Union limits the effect of real effective foreign currency exchange and affects bilateral trade between 

Turkey and Greece. 

Keywords: Exchange Rate, Greece, Turkey, Trade Balance, ARDL, NARDL 

DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN İKİLİ TİCARETİNE 

ASİMETRİK ETKİLERİ 

Makroekonomik değişkenler üzerine yapılan birçok çalışmada değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkiler, 

ihmal edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye ve Yunanistan ikili ticaretinde doğrusal ve doğrusal olmayan dinamikler 

incelenmektedir. Analiz çerçevesinde, Türkiye ve Yunanistan'ın 1999:1 ile 2017:1 dönemlerine ait çeyrek 

dönemlik döviz kuru, tüketici fiyat endeksi ve ikili ticaretine ilişkin veriler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında 

öncelikle verilerin birim kök testleri yapılmıştır. Sonraki aşamada, doğrusal ilişkiler (ARDL) modeli ve doğrusal 

olmayan ilişkiler, NARDL modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Test sonuçlarına göre reel döviz kuru ile ikili ticaret 

arasında uzun dönemde asimetrik ilişkiye rastlanmaktadır. Euro'nun değer kaybetmesi Türkiye-Yunanistan ikili 

ticaretini, negatif etkilemektedir. Bu bağlamda Yunanistan'ın, Avrupa Para Birliği'nde yer almasının, reel efektif 

döviz kurunun etkisini sınırladığı ve Türkiye-Yunanistan ikili ticaretini etkilediği düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Döviz kuru, Yunanistan, Türkiye, Ticaret Dengesi, ARDL, NARDL 
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MODERN APPROACHES IN COST ACCOUNTING: LEAN ACCOUNTING 

Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, İstanbul University 

Özgür ÖZKAN 

The rapid change experienced in the economic environment in the world in recent years has affected companies in 

many ways. Companies must be able to quickly respond to customers' expectations. Under these conditions and 

necessities, lean production system has emerged. 

With the adoption of lean principles and practices in enterprises, businesses have begun to realize that traditional 

methods of costing and accounting conflict with lean initiatives they are implementingm.Lean accounting, in short, 

integration of accounting systems with lean management and production philosophy, means to contribute to this 

understanding and to design it to serve. 

In this study, firstly traditional cost accounting methods are mentioned. In this framework, lean accounting, which 

emerges as a dimension of lean management and production understanding in manufacturing enterprises, has been 

dealt with in every aspect. 

Keywords: Traditional Cost Accounting, Lean Manufacturing, Lean Accounting. 

MALİYET MUHASEBESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR: YALIN MUHASEBE 

Dünyada ekonomik çevrede son yıllarda yaşanan hızlı değişim, işletmeleri çok yönlü olarak etkilemiştir. İşletmeler 

varlıklarını sürdürebilmek için müşterilerinin beklentilerini hızla karşılayabilmek zorundadır. İşte bu koşullar ve 

zorunluluklar altında yalın üretim denilen sistem ortaya çıkmıştır.  

Yalın üretim sistemini benimseyen bir işletmede muhasebe sisteminde de değişiklikler yapılması bir gerekliliktir. 

Yalın muhasebe, kısaca muhasebe sistemlerinin yalın yönetim ve üretim felsefesiyle bütünleşmesi, bu anlayışa 

katkı sağlayacak, hizmet edecek şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir.  

Çalışmamızda; öncelikle geleneksel maliyet muhasebe yöntemlerine değinilmiştir. Bu çerçevede maliyet 

yaklaşımlarındaki değişime paralel olarak üretim işletmelerinde yalın yönetim ve üretim anlayışının bir boyutu 

olarak ortaya çıkan yalın muhasebe her yönüyle ele alınmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Geleneksel Maliyet Muhasebesi, Yalın Üretim, Yalın Muhasebe. 
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KUR BELİRSİZLİĞİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ: VAR_MGARCH 

YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Tezcan ABASIZ, Bülent Ecevit Üniversitesi 

Sevgi DURAN, Bülent Ecevit Üniversitesi 

Kur belirsizliğinin meydana getirdiği unsurların varlığı Türkiye'nin dış ticaret akımları üzerinde doğrudan ve 

dolaylı etkiler meydana getirmesi açısından önem arz etmekle birlikte bu etkinin farklı istatistiksel yöntemler ve 

farklı dönem aralıklarında araştırılması çabası literatürle uyuşmayan bulguların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Literatürde farklı sonuçların ortaya çıkmasında, şokların büyüklüğü ve Türkiye'nin dış ticaret ortakları arasında 

karşılıklı etkileşimin dikkate alınmaması önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu amaçla, döviz kurunda 

meydana gelen volatilite ve volatilite yayılımı bu göz ardı edilen etkilerle birlikte çalışmada dikkate alınarak kur 

belirsizliğinin dış ticaret akımları üzerine etkisi VAR – MGARCH yöntemi kapsamında çeyreklik frekanstaki veri 

seti kullanılarak araştırılacaktır. Kur belirsizliği ve ticaret performansı arasında etkileşimin genelde literatürle 

beklenen yönde ve negatif olması düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Döviz Kuru, Kur Belirsizliği, Dış Ticaret, VAR – MGARCH Analizi 
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INVESTIGATION OF ADVANCED FINANCIAL LITERACY LEVELS OF 

UNIVERSITY STUDENTS, ANADOLU UNIVERSITY EXAMPLE 

Ali ÖZDEMİR, Anadolu University 

Fatih TEMİZEL, Anadolu University 

Individuals are responsible for their own financial security. Increasing technological developments nowadays cause 

individuals to face more complex financial instruments.  

Financial literacy is indisputable at the point of dealing with these complex financial instruments. The aim of the 

study is to reveal the level of advanced financial literacy of university students and the relationship between such 

level and various demographic variables. For this purpose, the opinions of 300 volunteer students from different 

departments and classes in Anadolu University Faculty of Economics and Administrative Sciences were evaluated. 

Approximately 48% of the participants were female and 52% were male students. As a result of the study, it was 

determined that the level of advanced financial literacy was related to gender, class and parent financial literacy 

level, and not to the working status. 

Keywords: Basic financial literacy, Advanced financial literacy, University students 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLERİ FİNANSAL OKURYAZARLIK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Bireyler kendi finansal güvenliklerinden sorumludurlar. Günümüzde artan teknolojik gelişmeler bireylerin daha 

karmaşık finansal enstrümanlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 

Bu karmaşık finansal enstrümanlarla baş etme noktasında finansal okuryazarlık tartışılmaz önemdedir. 

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin ileri finansal okuryazarlık düzeyinin ve söz konusu düzey ile çeşitli 

demografik değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla Anadolu üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi'nde kayıtlı farklı bölüm ve sınıflardan 300 gönüllü öğrencinin görüşleri değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya katılanların yaklaşık %48'i kız %52' si ise Erkek öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmanın sonucunda ileri 

finansal okuryazarlık düzeyinin cinsiyet, sınıf ve ebeveyn finans düzeyi ile ilişkili, çalışma durumu ile ise ilişkisiz 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Temel finansal okuryazarlık, İleri finansal okuryazarlık, Üniversite öğrencileri 
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THE MEDIATION ROLE OF BRAND COMMITMENT ON THE EFFECT OF 

ROLE MODEL BEHAVIOR ON WOM AND REPURCHASING INTENTION 

Ersin ESKİLER, Sakarya University 

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK, Sakarya University 

It is thought that the social environment (friends, favors) has an important influence on the shaping of consumption 

behaviors and that young consumers are influenced by the person(s) whom they role models in the early period of 

adolescence. In this context; the aim of the study was to examine the role modeling behaviors of the famous athletes 

of young consumers, to determine the effects on WOM and buying intentions and to examine the interactions of 

brand commitment. The data of the research were obtained from 1234 participants by using face-to-face interview 

technique with the research convenience sampling method. The results showed that role modeling behavior 

positively affects young consumers' WOM and repurchase intentions. Moreover; research findings reveal that 

brand commitment has a partial mediating effect on the relationship between role modeling behavior and WOM 

and repurchase intentions. 

Keywords: Role model, WOM, Brand commitment, Mediation effect, Sportswear industry 

ROL MODEL ALMA DAVRANIŞININ POZİTİF SÖZLÜ İLETİŞİM VE SATIN 

ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE MARKA BAĞLILIĞININ ARACILIK ROLÜ 

Tüketim davranışlarının şekillenmesinde sosyal çevrenin (arkadaş, ünlüler) önemli bir etkiye sahip olduğu ve 

özellikle ergenliğin ilk dönemlerinde genç tüketicilerin, kendilerine rol model aldıkları kişi(ler)den etkilendikleri 

ifade edilmektedir. Bu çerçevede; araştırmanın amacı genç tüketicilerin ünlü sporcuları rol model alma 

davranışlarının, pozitif sözlü iletişim ve satın alma niyetleri üzerine etkilerini belirlemek ve marka bağlılığının 

aracılık etkisini incelemektir. Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 1234 kişiden yüzyüze 

görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Bulgular, rol model alma davranışının, genç tüketicilerin pozitif sözlü iletişim 

ve satın alma niyetlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca; araştırma bulguları marka bağlılığının 

rol model alma davranışı ile pozitif sözlü iletişim ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiye kısmi aracılık etkisinin 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Rol model, Pozitif sözlü iletişim, Marka bağlılığı, Aracılık etkisi, Spor giyim sektörü 
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EVALUATION OF CONSUMER BEHAVIOR ON BRAND LOYALTY AND 

ETHNOCENTRIC TRENDS 

Ersin ESKİLER, Sakarya University 

Nuh Osman YILDIZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Tayfun Gürkan BOSTANCI, Kafkas Üniversitesi 

Hasan KARTAL, Sakarya Üniversitesi 

The aim of this study is to determine the relationship between ethnocentric tendencies and brand loyalty of school 

of physical education and sports and to reveal differences in terms of demographic characteristics. In this context, 

the research was carried out with the participation of 477 students determined by convenience sampling method 

among school of physical education and sports in three different universities. In the analysis of the obtained data, 

the percentile, standard deviation, correlation and regression analyzes and test of normality were examined with 

the values of skewness and kurtosis. In addition, independent samples t-test and one-way analysis of variance were 

used to determine the differences between the variables. The findings reveal that there is a positive and moderate 

relationship between ethnocentric tendencies and brand loyalty and, that brand loyalty levels of consumers differ 

depending on the level of province and ethnocentric tendency. 

Keywords: Consumption, Ethnocentrism, Brand Loyalty, Sportswear 

ETNOSENTRİK EĞİLİMLER VE MARKA BAĞLILIĞI ÇERÇEVESİNDE 

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin etnosentrik eğilimleri ile marka bağlılıkları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek ve demografik özellikler açısından farklılıkları ortaya koymaktır. Bu kapsamda 

araştırma üç farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri arasından kolayda örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 477 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, standart 

sapma, korelasyon ve regresyon analizleri ile birlikte verilerin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık değerleri 

ile incelenmiştir. Ayrıca değişkenler arası farklılıkları belirlemek için; bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans 

analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, etnosentrik eğilimler ile marka bağlılığı arasında pozitif ve orta düzeyde 

bir ilişki olduğunu ve tüketicilerin marka bağlılık düzeylerinin yaşanılan il ve etnosentrik eğilim düzeyine bağlı 

olarak farklılaştığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Tüketim, Etnosentrizm, Marka Bağlılığı, Spor Giyim 
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DIFFERENT THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERNATIONAL 

SYSTEM: POWER TRANSITION AND STRUCTURAL REALISM 

Samet YILMAZ, Uludağ University 

Systemic models or theories in the international relations discipline were emerged after the Second World War, 

and it has been developed various systemic theories with different references and propositions. These theories 

problematize the position of states in the international system, the impact of the international system on states, 

systemic stability and change to clarify the recurring patterns of the international system. The study comparatively 

deals with the Power Transition of A.F.K. Organski and Structural Realism of Kenneth Waltz. These theoretical 

approaches, though they have similarities, put forward distinctive propositions on international system and state. 

They notably differ in how peace can be achieved in the international system. While the Power Transition focuses 

on the power transition processes in the international system, Structural Realism or Neorealism emphasises the 

balance of power. 

Keywords: International System, War, Peace, Power Transition, Balance of Power. 

ULUSLARARASI SİSTEME YÖNELİK FARKLI TEORİK YAKLAŞIMLAR: GÜÇ 

GEÇİŞİ VE YAPISALCI REALİZM 

Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde sistemik yaklaşımlar veyahut teoriler II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya 

konmaya başlamış ve bu hususta çeşitli ekoller içerisinde farklı referanslara ve önermelere sahip sistem teorileri 

geliştirilmiştir. Bu teoriler, uluslararası ilişkilerin temel aktörü konumunda olan devletlerin sistem içerisindeki 

konumu, sistemin devletler üzerindeki etkisi, sistemin istikrarı ve sistem içerisindeki değişimlerin nasıl ortaya 

çıktığı sorunsalları temelinde, uluslararası sistem içerisinde kendisini tekrarlayan olguları açıklamaya çalışmıştır. 

İlgili çalışmada A.F.K. Organski'nin Güç Geçişi ve Kenneth Waltz'un Yapısalcı Realizmi karşılaştırmalı olarak ele 

alınacaktır. Söz konusu teorik yaklaşımlar, birbiriyle benzer yönlere sahip olmakla birlikte, uluslararası sisteme ve 

sistem içerisindeki devletlerin konumuna yönelik farklı önermeler ortaya koymaktadır. İlgili teoriler, özellikle 

uluslararası sistemde barışın nasıl sağlanacağı konusunda farklılaşmaktadırlar. Güç Geçişi teorisi, sistem içerisinde 

devletler arasındaki güç geçişi süreçlerine odaklanırken, Yapısalcı Realizm veyahut Neorealizm, uluslararası 

sistemde güç dengesinin önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Uluslararası Sistem, Savaş, Barış, Güç Geçişi, Güç Dengesi. 
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THE PEACE AND STABILITY IMPACT OF THE RUSSIAN AND AMERICAN 

FOREIGN POLICY ON THE MIDDLE EAST: THE SYRIAN CASE 

Zafer AKBAŞ, Düzce University 

The international arena is a chaotic structure that is the scene of the struggle for power and benefits. States are 

influencing regional or global stability with politics for peace or conflict as the strongest actor of international 

politics In this context, the two most important actors of today's world are Russia and USA. 

The conflict of benefits between Russia and the US on the Middle East has a negative effect on regional stability. 

Both actors occasionally cooperate as a result of their benefits. Reconciliation and cooperation between actors 

contributes to resolving conflicts and ensuring peace and stability. The establishment of territorial domination of 

DEAŞ terrorist organization in Syria, the attitude of Esat administration made the country easy to foreign 

intervention. The conflict of power and authority conflicts In Syria bring US and Russia opposite of each other and 

on the other hand the cooperation between the two actors makes it possible to solve the problems. 

In this study it is argued that cooperation and reconciliation between the big powers may be the solution cause for 

the regional problems, otherwise the conflict is inevitable. In addition, As a result regional facts, global peace and 

stability have been achieved through reconciliation and co-operation, otherwise conflict and crisis will go on. In 

order to evaluate the implications and consequences of the assumed hypothesis , achieved by focusing on the 

interactions between actors on various actions and problems in Syria , Focused on what developments are taking 

place 

Keywords: Power, Interest(benefits), Russia, USA, Syria 

RUS VE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASININ ORTADOĞU'DA BARIŞ VE 

İSTİKRARA ETKİSİ: SURİYE ÖRNEĞİ 

Uluslararası alan güç ve çıkar mücadelesine sahne olan kaotik bir yapıdır. Devletler uluslararası politikanın en 

güçlü aktörü olarak barış veya çatışmaya yönelik politikalarıyla bölgesel ya da küresel istikrarı etkilemektedir. Bu 

bağlamda günümüz dünyasının en önemli iki aktörü Rusya ve ABD'dir. 

Rusya ve ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik çıkar çatışması bölgesel istikrarı olumsuz etkilemektedir. Her iki aktör 

zaman zaman çıkarlarının gerektirmesi sonucunda işbirliğine de gitmektedir. Aktörler arası uzlaşma ve işbirliği 

çatışmaların çözülmesine ve barış ve istikrarın sağlanmasına katkı yapmaktadır. Suriye özelinde DEAŞ terör 

örgütünün alan hakimiyeti kurması, Esat Yönetiminin tutumu ülkeyi dış müdahaleye açık hale getirmiştir. Suriye'de 

güç ve otorite boşluğu ile çıkar çatışması, ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirirken, iki aktör arası işbirliğinin ise 

sorunların çözülmesine yaradığı değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada büyük güçler arası işbirliği ve uzlaşmanın bölgesel sorunlara da çözüm nedeni olabileceği, aksi halde 

de çatışmanın kaçınılmaz olduğu savunulmaktadır. Ayrıca bölgesel olgudan hareketle küresel barış ve istikrarın 

uzlaşma ve işbirliğiyle mümkün olduğu aksi halde ise aynı düzlemde çatışma ve krizin yaşanılacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. Anılan varsayımın izahı ve sonuçların değerlendirilmesi için Suriye özelinde çeşitli eylem ve sorunlara 

dair aktörler arası tutumlara odaklanılarak gelişmelerin ne yönde gerçekleştiğine odaklanılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Güç, Çıkar, Rusya, ABD, Suriye 
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A STUDY ON THE DETERMINATION OF INDIVIDUAL INNOVATIVE LEVELS 

OF EMPLOYEES: BOLU REGIONAL DIRECTORATE OF FORESTRY SAMPLE 

Faruk Kerem ŞENTÜRK, Düzce University 

Celal ERKUBİLAY, Düzce University 

The aim of this study is to determine the innovativeness levels of civil servants and workers who work in the Bolu Regional 

Directorate of Forestry. Also it is aimed to determine correlations between individual innovativeness and different variables 

and whether they differ depending on several variables (such as gender, age, marital status etc.).  

This research is a quantitative research which used descriptive and screening model. Survey technique was used as data 

collection technique. We used "Individual Innovativeness Scale" which developed by Hurt et al (1977) and adapted to Turkish 

by Kılıçer and Odabaşı (2010) to determine the individual innovativeness of participants. The original form of the scale consists 

of a total of 20 phrases. The cronbach alpha reliability coefficient of the original scale was found 0.89 which in is answered in 

the 5-point likert type.  

The research universe consists of all civil servants and workers including the management staff working within the Bolu 

Regional Directorate of Forestry. Within this scope; a total of 269 questionnaires were collected from 24 seasonal workers, 54 

permanent workers, 34 forest protection officers, 70 civil servants, 48 engineers and managers. As a result of analysis, it is seen 

that the vast majority of the participants were in the early majority category (51.4%) related to innovation level followed by the 

early adopters (22.2%), late majority (18.5%), innovators (6.5%) and traditionalists (1.4%). According to the results of 

correlation analysis, it was determined that the level of education has significant and positive correlation with individual 

innovativeness. According to the results of difference analysis, it was determined that there is a significant difference in 

individual innovation levels of participants according to education level and title. 

Keywords: Innovativeness, Individual Innovativeness, Directorate of Forestry 

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 

Bu araştırmanın amacı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan memur ve işçilerin; yenilikçilik düzeylerini 

belirlemek, yenilikçilik düzeyinin farklı değişkenlerle korelasyonlarını incelemek ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni 

durum, çalışma alanı, unvan, eğitim durumu, aile gelir düzeyi) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.  

Bu araştırma nicel bir araştırma olup, betimsel, tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak da anket tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmamızda; katılımcıların bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemek için Hurt, Joseph ve Cook (1977) 

tarafından geliştirilen, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan "Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Ölçeğin özgün formu toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. 5'li likert türünde yanıtlanan orijinal ölçeğin cronbach 

alfa güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur.  

Araştırma evreni Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan yönetim kadroları da dahil olmak üzere tüm memur ve 

işçilerden oluşmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve tam sayıma gidilmiştir. Bu kapsamda; 24 Mevsimlik İşçi, 

54 Daimi İşçi, 34 Orman Muhafaza Memuru, 70 Memur, 48 mühendis ve yönetici ve unvan belirtmeyen 30 kişi olmak üzere 

çalışan bireylerden 269 adet anket toplanmıştır.  

Analizler sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun yenilikçilik düzeyi olarak (%51.4) sorgulayıcı kategorisinde yer aldığı, 

bunu sırasıyla öncülerin (%22.2), kuşkucuların (%18.5), yenilikçilerin (%6.5) ve gelenekçilerin (%1,4) takip ettiği 

görülmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre eğitim düzeyinin bireysel yenilikçilik ile pozitif yönde anlamlı korelasyona 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Farklılık analizleri sonuçlarına göre eğitim düzeyi ve unvana göre katılımcıların bireysel 

yenilikçilik düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Yenilikçilik, Bireysel Yenilikçilik, Orman İşletme Müdürlüğü 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       184 

 

PHILOSOPHICAL CONCEPTUALIZATION OF INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

Erdem ERCİYES, Jandarma Genel Komutanlığı 

Enlightenment Movement created an awareness about individuals' existence. Especially the idea of "Utopia" 

conceptualized an ideal commonwealth. While the term of social contract arranging the relation of individuals and 

state, it was also guiding how can individuals could provide their security. In lieu of individual security, Kant 

development a collective security understanding with his theory of perpetual peace which also established the 

grounds of the United Nations and the European Union ideas. The Peace of Westphalia (1648) was first coined the 

idea of establishing and maintaining universal peace through treaties. The values in society and history influence 

the progress of IOs. Hence, from management perspective, in order to develop a holistic understanding for 

international management, social and historical developments in the context of IOs must be taken into 

consideration. 

Keywords: International Organizations, Global Governance, International Management 

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN FELSEFİ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI 

Aydınlanma Hareketi bireylerin varlığı konusunda bir farkındalık yarattı. Özellikle "Ütopya" fikri ideal bir milletler 

topluluğunu kavramsallaştırdı. Bireyler ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen sosyal sözleşme, aynı zamanda 

bireylerin kendi güvenliğini nasıl sağlayabileceğini de yönlendiriyordu. Kant, bireysel güvenlik yerine, Birleşmiş 

Milletlerin ve Avrupa Birliği fikirlerinin temellerini oluşturan kalıcı barış teorisi ile birlikte kolektif bir güvenlik 

anlayışı geliştirdi. Vestfalya Barışı (1648) ilk olarak antlaşmalar yoluyla evrensel barışı tesis etme ve sürdürme 

fikrini ortaya attı. Toplumdaki ve tarihteki değerler uluslararası organizasyonların gelişimini etkilemektedirler. 

Dolayısıyla yönetim perspektifinden uluslararası yönetim için bütüncül bir anlayış geliştirmek için uluslararası 

organizasyonlar bağlamındaki sosyal ve tarihsel gelişmeler göz önüne alınmalıdır. 

Anahtar Kavramlar: Uluslararası Organizasyonlar, Küresel Yönetişim, Uluslararası Yönetim 
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POLITICAL REACTIONS OF KURDISH PEOPLE IN TURKEY IN ECONOMIC 

LIFE 

Hakan SAMUR, Mardin Artuklu University 

Some of the Kurdish people in Turkey, who perceive that they are being subjugated to injustice by the state, have 

established both illegal and legal opposition channels and reactionary behaviour patterns as response to these 

conditions. Although most of such channels and behaviours stay within the boundary of political space, Kurdish 

people have some behaviour patterns in the daily course of economic life as well which are of reactionary nature. 

Advancing from a study conducted in South-eastern Anatolia Region and based on interviews, this paper will try 

to reveal such behaviour patterns that are exhibited in economic life whilst encompassing political reactions in 

essence. Examples of mentioned behaviours, some of which displayed by the masses whereas some others are 

confined to a limited number of people, are shop closures for protests in designated days, tax evasion, illegal usage 

of electricity, and biased selection based on ethnicity in shopping activities. 

Keywords: Kurdish People, Turkey, Political Reaction, Market 

TÜRKİYE'DEKİ KÜRTLERİN EKONOMİK ALANDAKİ POLİTİK TEPKİLERİ 

Devlet tarafından haksızlığa uğradığı algısına sahip olan Türkiye'deki bazı Kürtler, bu duruma tepki olarak illegal 

veya legal çok çeşitli muhalefet kanalları ve tepkisel davranış kalıpları geliştirmişlerdir. Çoğunluğu politik alan 

içerisinde kalsa da, ekonomik hayatın gündelik işleyişi içerisinde de Kürtlerin, kendilerine yönelik baskıcı ve 

ötekileştirici tutumlara karşı birer tepkisellik niteliği gösteren veya en azından bu gerekçeyle yapıldığı ifade edilen 

kimi davranış kalıpları vardır. Röportajlara dayalı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen bir 

araştırmadan hareketle bu çalışmada; ekonomik hayat içerisinde kalan ve fakat özünde politik tepki barındıran bu 

çeşit davranış kalıpları ortaya konmaya çalışılacaktır. Bazıları geniş kitleler tarafından bazıları da daha sınırlı 

kesimler tarafından uygulanan bu davranışlar arasında belirli günlerde protesto amacıyla iş yerlerinin açılmaması, 

devlete vergi vermekten kaçınma, kaçak elektrik kullanma ve alışverişlerde etnisiteye dayalı tercih yapma gibi 

örnekler bulunmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kürtler, Türkiye, Politik Tepki, Piyasa 
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AN EVALUATION ON CONFLICT BETWEEN POLITICS AND PHILOSOPHY 

Aytaç ODACILAR, İzmir Katip Çelebi University 

The history of the relationship between philosophy and politics can be dated back to Plato (427 BC-347 BC). This 

opinion is insufficient to interpret the historicity of this relationship more deeply, although it is correct in its 

categorization. This work is the result of a thoughtful attempt to make up the deficiency by making use of Jean 

Baudrillard's thoughts. In this respect, the creator of this relationship and the one that let this relationship continue, 

it is the first point to be addressed and clarified: HUMAN (Persona). Human beings are the central base of all 

relations, all possibilities being possible. This position makes the person the primary object of the 

'understanding/meaning' thing. It is essential to examine the relationship between politics and philosophy at this 

level. Because this relationship is an entirely individual adventure and the outer circle. At this point, philosophy is 

a practice in which a particular person produces universal and normative information, while politics is a practice 

of improving the situations of communities that come from the gathering of unique people and solving their 

problems. At this point, philosophy is a practice (riaziyat) in which a particular person produces universal and 

normative information, while politics is a practice of improving the situations of communities that come from the 

gathering of unique people, and that of solving their problems. This relationship can be roughly formulated as a 

relationship of universal and particular. At this point, an explanation of what human is an inherent part of the nature 

of the relationship, and it is at the center of our evaluation. In this context, it will be given the historical outlines of 

relationahip of politics and philosophy after an evaluation on human. From that on, the state of philosophy and 

politics relation in the 21st century will be revealed in terms of Baudrillard's thought. Finally, solutions to the 

problems of this relationship will be proposed. 

Keywords: Human, Politics, Philosophy, Universal, Particular 

FELSEFE İLE SİYASETİN MÜCADELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Felsefe ve siyasetin birbirleriyle olan ilişkisinin tarihi Platon'la (MÖ 427- MÖ347) başlatılabilir. Bu görüşün 

müspetliği kendi kategorileştirilmesinde doğru olmakla birlikte bu ilişkinin tarihselliğini daha derin yorumlamak 

için eksiktir. Bu çalışma 20.yy'ın ünlü düşünürlerden Jean Baudrillard'ın düşüncelerinden yararlanarak bu eksikliği 

gidermeye dönük bir düşüncenin sonucudur. Bu bakımdan bu ilişkinin yaratıcısı ve sürdürücüsü olan şey ele alınıp 

açıklığa kavuşturulması gereken ilk noktadır: İNSAN. İnsan bütün ihtimalleri olanaklı kılan, bütün ilişkilerin 

merkez üssüdür. Bu konumu, insanı bir şeyi 'anlama' olayının öncelikli nesnesi haline getirir. Bu durum başka her 

şey den daha çok siyaset felsefe ilişkisinde geçerlidir. Çünkü bu ilişki tamamen bireysel bir serüvenle ben-e 

dışarlıklı çevrenin ilişkisidir. Bu noktada felsefe tikel insanın tümel ve normatif bilgiler ürettiği bir alıştırma 

(riaziyat) iken, siyaset tikel insanların bir araya gelişlerinden oluşmuş toplulukların durumlarını iyileştirme ve 

sorunlarını çözme pratiğidir. Bu ilişki kabaca tümel tikel ilişkisi olarak da pek ala formüle edilebilir. Bu noktada 

insanın neliğine ilişkin bir açıklama ilişkinin mahiyetine esastan bir vaziyet alış olup, değerlendirmemizin 

merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda insan üzerine bir değerlendirme yapıldıktan sonra felsefe 

siyaset ilişkisinin tarihi ana hatları üzerinden verilecektir. Bundan sonra tarihsel izlekler ışığında felsefe siyaset 

ilişkisinin 21.yy'daki durumu Baudrillard'ın düşünceleri açısından ortaya konulacaktır. Son olarak, tüm söylenen 

sözlerin üzerine bir değerlendirme ve bu ilişkinin sorunlarına dair çözüm alanları önerilecektir. 

Anahtar Kavramlar: İnsan, Siyaset, Felsefe, Tümel, Tikel 
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A STUDY ON THE EVALUATION OF THE ADEQUACY OF VOCATIONAL 

EDUCATION OF HEALTH MANAGEMENT IN TURKEY 

İsmail SEVİNÇ, Necmettin Erbakan University 

 Mehmet Akif ERİŞEN, Selçuk University 

With increasing interest and emphasis today, health management education plays an important role in educational 

programs in developed countries Profits and management challenges stemming from the healthcare institutions and 

global competition requires that health institutions are delivered to professional health care managers. However, 

the adequacy of the training given in this field in order to be able to train professional health care managers is an 

important factor. In this study aiming to determine the adequacy level of health management education in Turkey, 

152 participants with undergraduate education in health management in various universities were reached and 

random sampling method was used. Participants questionnaire was applied and SPSS 20 statistical program was 

used for analysis of data. The obtained data were subjected to descriptive statistical analyzes, chi-square, t-test and 

ANOVA analyzes. According to this, there is a significant difference between the sufficiency of the health 

management education and the work situation in accordance with the health management education, educational 

status, the education university, and the unit / institution of work. There was also a significant difference in some 

of the statements regarding the adequacy of health management education compared to the age of participants. In 

addition, there was a significant relationship between the universities where the participants graduated and their 

employment status. 

Keywords: Health Management, Health Education, Vocational Training Adequacy 

TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİMİNİN YETERLİLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Günümüzde artan ilgi ve önemi ile sağlık yönetimi eğitimi, gelişmiş ülkelerdeki eğitim programlarında önemli bir 

rol oynamaktadır. Küresel rekabet, sağlık kurumlarının yapısından kaynaklanan kâr ve yönetim zorlukları, sağlık 

kurumlarının profesyonel sağlık yöneticilerine teslim edilmesini gerektirmektedir. Ancak profesyonel sağlık 

yöneticileri yetiştirebilmek için bu alanda verilen eğitimin yeterliliği önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'deki sağlık yönetimi eğitiminin yeterlilik düzeyinin ortaya konulması amaçlanan bu çalışmada, çeşitli 

üniversitelerde sağlık yönetimi alanında lisans eğitimi almış 152 katılımcıya ulaşılmış olup rastgele örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara anket uygulanmış ve verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik analizleri, ki-kare, t-testi ve ANOVA analizlerine tabi 

tutulmuştur. Buna göre sağlık yönetimi eğitiminin yeterliliği ile sağlık yönetimi eğitimine uygun bir işte çalışma 

durumu, eğitim durumu, eğitim alınan üniversite ve çalışılan birim/kurum arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Ayrıca sağlık yönetimi eğitiminin yeterliliğine ilişkin ifadelerin bazılarında katılımcıların yaş durumuna göre 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanı sıra katılımcıların eğitim aldıkları üniversiteler ile bir işte çalışıp 

çalışmama durumları arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Mesleki Eğitimin Yeterliliği 
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IMPACT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON INTENT TO LEAVE: A FIELD 

RESEARCH OF BANK EMPLOYEES 

Bünyamin Yasin ÇAKMAK, Sakarya University 

Tuncay YILMAZ, Sakarya University 

This study is aimed to determine the relationship between organizational cynicism and intention to leave job. 

Organizational Cynicism can be defined as an attitude involving belief that the organization is deprived of integrity 

and containing negative, humiliating behaviors. In recent studies on Organizational Cynicism, it is observed that 

the concept is considered as a problem that can cause negative effects and separation in job satisfaction, motivation 

and person-work harmonization processes. With that perspective, the process of collecting datas we used 

organizational cynicism scale which is developed by Brandes and at all(1999) and intention to leave job scale 

which is developed by Wayne and at all(1997). For analyzing datas SPSS 22.0 Quantitative Analyze Programme 

was used. In the study, it is tried to be determined how organizational cynicism has occurred and what kind of 

influence it has on employees(that banking sector employees who work intensely when they are in charge) while 

they are quitting their jobs. 

Keywords: Organizational Cynicism, Intention to Leave Job, Corporate Belonging 

ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKA 

ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Bu çalışma, Örgütsel Sinizm ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Örgütsel 

Sinizm, örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancını kapsayan ve örgüte karşı olumsuz, küçük düşürücü 

davranışları içeren bir tutum olarak tanımlanabilir. Son dönemlerde Örgütsel Sinizm üzerine yapılan çalışmalarda 

kavramın, iş tatmini, motivasyon ve kişi-iş uyumu süreçlerinde olumsuz etkilere ve işten ayrılmalara neden 

olabilecek bir problem olarak değerlendirildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın uygulama kısmında 

Brandes vd. (1999) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği ve Wayne vd.(1997) tarafından geliştirilen işten 

ayrılma niyeti ölçeği kullanılmış ve SPSS 22.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, yoğun iş 

temposunda görevini sürdüren bankacılık sektörü çalışanlarında, Örgütsel Sinizmin nasıl meydana geldiği ve işten 

ayrılmada ne tür bir etkiye sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Sinizm, İşten Ayrılma Niyeti, Kurumsal Aidiyet 
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THE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Osman BAYRAKTAR, İstanbul Ticaret University 

 Canan ATAÇ, İstanbul Ticaret University 

The ability of the internet to remove the distance, the ability to transfer large data influences many areas of life, as 

well as deeply affects industrial production and processes. High-tech manufacturing organizations feel these 

changes earlier. It is inevitable that organizations working with traditional technologies are exposed to this effect 

in parallel with the change of environmental structure. In this study it will be discussed first as the concept of 

Industry 4.0. Secondly, how human resources managers perceive this process in terms of human resources 

management will be investigated by five high-tech organizations operating in the Bursa region. In-depth 

interviewing will be used to gather information in the study. 

Keywords: Industry 4.0, Big Data, Internet of Objects, Smart Factories. 

ENDÜSTRİ 4.0'IN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİ 

İnternetin getirdiği mesafeyi aradan kaldırma imkanı, büyük verilerin anında transfer edilebilmesi hayatın birçok 

alanını etkilediği gibi sanayi üretimini ve süreçlerini de derinden etkilemiştir. İleri teknoloji ile çalışan üretim 

işletmeleri bu değişimleri daha erken hissetmektedir. Geleneksel teknolojiler ile çalışan işletmelerin de çevresel 

yapının değişmesine koşut olarak bu etkiye maruz kalmaları kaçınılmazdır. Bu bildiride önce Endüstri 4.0 olgusu 

kavram olarak ele alınacaktır. İkinci olarak Bursa bölgesinde faaliyet gösteren, ileri teknoloji ile çalışan beş 

işletmenin insan kaynakları yöneticilerinin bu süreci insan kaynakları yönetimi açısından nasıl algıladıkları 

araştırılacaktır. Araştırmada bilgi toplamak için derinlemesine mülakat yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Endüstri 4.0, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Fabrikalar. 
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A STUDY ON EXPLORING PROBLEMS OF STUDENTS AT KIRKLARELI 

UNIVERSITY 

Nihat Kamil ANIL, Kırklareli University 

 Gülnur ETİ İÇLİ, Kırklareli University 

 İlkem AYDIN, Kırklareli University 

The aim of this study is to identify the problems of students at Kırklareli University and to make suggestions to 

increase the university's presence to be demanded more by prospectus students. In accordance with this purpose, 

Student Problem Questionnaire developed by Gizir (2005) has been implemented with proportionate stratified 

sampling method to 1000 students who continue their education in faculties and vocational collages at Kırklareli 

University and 764 valid questionnaire were obtained with 76.4% response rate. Frequency analysis, t-test and 

ANOVA were used to analyze the data. According to findings, the main problems of Kırklareli University students 

were identified and solutions and suggestions were made at the end. 

Keywords: Student Problems, Kırklareli University, Academic Problems, Professional Anxiety, Social 

Relationships 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI 

PROBLEMLERİN KEŞFİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Bu çalışmanın amacı, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin problem yaşadıkları alanları belirleyebilmek ve 

Kırklareli Üniversitesi'nin daha çok tercih edilen bir üniversite olabilmesi için öneriler sunmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda Gizir (2005) tarafından geliştirilen Öğrenci Problem Anketi, 2016-2017 akademik yılı bahar 

döneminde üniversite fakülteleri, yüksekokul/meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden 1000 öğrenciye 

oranlı tabakalı örnekleme yöntemi ile uygulanmış ve %76.4 geri dönüş oranıyla 764 geçerli anket elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler, frekans analizi, t-testi ve ANOVA yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, 

Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin yaşadıkları temel problemler tespit edilmiş; bunların giderilmesi ve 

üniversitenin daha çok tercih edilebilmesi için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Öğrenci Problemleri, Kırklareli Üniversitesi, Akademik Problemler, Mesleki Kaygı, Sosyal 

İlişkiler 
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THE EFFECT OF GREEN PRODUCT ON CUSTOMER PURCHASING 

BEHAVIOUR: AN QUANTITATİVE RESEARCH ON SAKARYA UNIVERSITY 

STUDENTS 

Tuba ÇEVİK ERGİN, Sakarya University 

Sevim AKYILDIZ, Sakarya University 

Ayşe GEDİK, Sakarya University 

Doğancan ÇELİK, Sakarya University 

The changing world and time-challenging technological development serves humanity but they also led to depletion 

of natural resources and the destruction of ecological balance. Human beings who dreams of a more livable world 

forgot to give back what they have been taken from nature, and as a result of it they has faced many problems on 

a global scale. A growing number of environmental problems which reach an unavoidable dimentions cause human 

beings concern about the future. The raise of education level bring back segment who sensitive to environmental 

issues and it makes a trend to consume the products that can be recycled. Concepts such as green marketing, green 

product, green company, and green consumer have begun ones which we have met frequently in the recent century. 

Green products are known as products which are recycleable, harmless to the environment, non-polluting, less-

consuming of natural resources. Products that are recycleable without harming to the environment have been 

heading the list of topics to be followed by people. This affirmative tendency provides that consumers purchase 

green products reflecting to their daily lives. The aim of the research is to appear factors that determine the attitude 

towards the effect of green products on the purchasing and to compare these factors to demographical variables 

such as gender, income level, educational level of parents. In the research, it has been tried to determine the attitude 

towards the effect of green products on the purchasing by implementing a questionnaire on the students of Sakarya 

University. 

 

Keywords: Green Product, Purchasing Behaviour, University Students 

YEŞİL ÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: SAKARYA 

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA 

Değişen dünya ve zamana meydan okuyan teknolojik ilerlemeler insanlığa hizmet etmenin yanı sıra kaynakların 

tükenmesi ve ekolojik dengenin bozulmasına da neden olmuştur. Daha yaşanabilir bir dünya hayali kuran insan 

doğadan aldığını geri vermeyi unutmuş ve sonuç olarak küresel çapta birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Çevre 

sorunlarının giderek artması ve önlenemeyecek boyutlara ulaşması insanları gelecek konusunda kaygıya düşürmüş, 

eğitim seviyesinin de yükselmesi beraberinde çevresel sorunlara duyarlı bir kesimi ortaya çıkarmış ve geri 

dönüşümü mümkün olan ürünlere doğru yönelimi sağlamıştır. Yeşil pazarlama, yeşil ürün, yeşil işletme ve yeşil 

tüketici bu gibi kavramlar son yüzyılda sıkça karşılaştığımız kavramlar olmaya başladı. Yeşil ürünler doğaya geri 

kazandırılabilen, çevreye zarar vermeyen, kirletmeyen ve doğal kaynakları az tüketen ürünler olarak bilinir. 

Ürünlerin doğaya zarar vermeden geri dönüştürülebilir olması artık bireylerin dikkat ettiği konuların başında 

gelmektedir. Bu olumlu yönelim tüketicilerin günlük yaşamlarına da yansıyarak yeşil ürünleri satın almalarını 

sağlamıştır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yeşil ürüne yönelik farkındalık ve duyarlılığının satın alma 

davranışına etkisi araştırılmaktadır. Araştırmanın amacı, yeşil ürünün satın alma üzerine olan etkisine yönelik 

tutumu belirleyen faktörleri ortaya çıkarmak ve bu faktörlerin cinsiyet, gelir durumu, anne-babanın eğitim durumu 

gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılmasıdır. Araştırmada Sakarya Üniversitesi öğrencilerine uygulanan bir 

anket çalışması ile yeşil ürünün satın alma üzerine etkisine yönelik tutum faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Yeşil Ürün, Satın Alma Davranışı, Üniversite Öğrencileri  
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A STUDY ON CONSUMER RIGHTS KNOWLEDGE AND CONSCIOUS LEVEL 

TOGETHER WITH CONSUMER BEHAVIOURS OF HOUSEWIVES: AN 

EXAMPLE OF MERAM DISTRICT OF KONYA IN TURKEY 

Gülden GÖK, Selçuk University 

Ufuk ÖZEN, Selçuk University 

 

As it is known, housewives are essential consumers of families, especially in Turkey. They generally make 

shopping of daily life-sustaining goods and are decision makers of durable consumer goods in their families. 

Because of this, to decide knowledge level of housewives about Consumer Rights provided by Consumer 

Protection Law is important not only family economy but also global economy of the country. Say the least of it, 

expired product, defective product, etc cause waste of resources of both family and country. 

Housewives, bearing great social mobility, play effective role to spread fresh information to household. They are 

quick for getting new information about defective, fake or prohibited goods and disseminate it to their families as 

soon as they learn. As a result of this, it can be said that housewives reflect knowledge level of consumer rights of 

the family, because of this to decide knowledge level of housewives is extremely important for researchers. 

In this study, we tried to decide consumer rights knowledge level of housewives and to reveal factors behind their 

consumer behaviours. The sample of the study is 255 housewives living in Meram district of Konya City. Using 

face to face method, collected data was analysed via SPSS 17.0 program by using Ki-square test, Kruskal Wallis 

test, One way Anova test etc. The study revealed that the mean of consumer rights knowledge level of housewives 

is %48, the mean of consumer rights conscious level of housewives is %50, education level of housewives is an 

increasing factor of knowledge level, consumer who use credit card and instalment shopping have higher consumer 

rights knowledge level than others. 

Keywords: Housewives, Consumer Knowledge, Consumer Conscious, Consumer Behaviours 
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MARKETING ON CAR INDUSTRY 

Mukeremu ABUDURESULİ, Çankırı Karatekin University 

This article will wrote About marketing on car industry, The stock price and Car firms value is some period same 

direction up some period is get converse . the reasons of that type of trend will discussion. The quality mostly effect 

on the price on selling cars. The world famous models on cur industry will be compare on their marketing 

management rules. The speed on cars must be non danger; use little petrol can be go far fast or normal speed. The 

tire chemical structure will be effection on cars speed on summer season. The environment and cars production 

technique will match , Cold area using cars bring to not frozen system of motor system. Hot area not so think about 

freezing problems. 

Keywords: Marketing On Car Industry, Stock Price, Currency Exchange, International Models Of Cars, Quality 

and Technique, Current Rates, Borsa İstanbul 

ARABA PAZARLAMASI 

Bu makale araba pazarlamada önemli olan pazarlama noktaları ortaya konulur. Bu araştırmanın amacı hisse senedi 

ile Firma Değeri arasındaki ilişkileri önemli nokta olarak yazılır. Birge Firmanın toplam kalite kurumu, Teknikları 

Firma Değerinin yükselmesinde katkıda bulunur. Pazarlama ve Muşteri İhtiyacına Uygun arabalar üretilmesi 

fiyatının yüksek olmasına neden olabilir. Araba içsel mekanik kurumu ve en az petrol tüketen durumda en çabuk 

hız ile he tersiz sürebilmesi insanların daha çok celp gücünü sağlar. Araba çalkarın kuruluşu ve kullanılan 

hammaddelerin durumları yazın günü sıcakta arabaların ot almasına neden olacağı bir sebeptir....gibi araba 

kalitesine ilişkisi olan amiller araştırılacak . Arabaların Üretimleri iklim farklılığına uymalıdır. Örneğin soğuk 

devletlerde kullanacak arabaların motorları kolay buz tutmayacak tekniğe sahip olmalıdır. Sıcak ıklım de 

kullanacak arabaların çalkarı ve motorları sıcak olmaktan yangından saklanmalıdır. 

Anahtar Kavramlar: Araba Pazarlamasının İlkeleri, Hisse Senedi, Cari Oranlar, Döviz, Ulusal Araba Markaları 

Özellikleri, Arabada Kullanılan Teknik Özellikleri, Borsa İstanbul  
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THE USE OF COLORS IN PERCEPTION MANAGEMENT AND SUBLIMINAL 

ADVERTISING 

Murat Öz, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Mustafa Enes TEPE, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Medine ÖZKAYNAK, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Marketing has been improving itself and seeking new solutions along with the fluctuant consumer. It has been 

aimed to establish a bond between consumer and product via marketing techniques which feature senses. In this 

context, it is tried to prod costumers into action by using eyesight and colors used in areas like package, logo, brand 

etc. Subconscious of consumers are attempt to influenced though brand, logo, package and advertisements where 

colors used intensely thus firms aim to take competitive advantage in fierce competition environment. Marketers 

make products known in order to have consumer felt products as a need by sending stimulants to consumers. This 

study examines how colors used in order to influence consumers senses; sway their perception and subconscious. 

Keywords: Color, Subconscious, Advertisement, Perception 

ALGI YÖNETİMİNDE RENKLERİN KULLANIMI VE BİLİNÇALTI 

REKLAMCILIK 

Değişen tüketici ile birlikte pazarlama bilimi de kendini geliştirmekte ve yeni çözüm yolları aramaktadır. Duyuları 

ön plana çıkaran pazarlama teknikleri ile tüketiciler ile ürünler arasında bağ kurulmaya çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda ambalaj, logo, marka vb. alanlarda kullanan renkler ile görme duyusu kullanılarak tüketici harekete 

geçirilmeye çalışılmaktadır. Renklerin kullanıldığı marka, logo, ambalaj ve reklamlar ile tüketicilerin bilinçaltları 

etkilenmeye çalışılmakta ve bu sayede işletmeler rekabet alanında rakiplerinden daha fazla ön plana çıkmaya 

çalışmaktadırlar. Pazarlamacılar, reklamlarda tüketicilere uyarıcılar göndererek ürünü bilinir hale getirip ürünün 

ihtiyaç olduğunu hissettirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada tüketicilerin bilinçaltlarını yönlendirmede renklerin 

nasıl kullanıldıkları, algılarının nasıl yönlendirildikleri tüketici duygularının nasıl etkilenmeye çalışıldığı örneklerle 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Renk, Bilinçaltı, Reklam, Algı 
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PREDICTED PENAL RESULTS OF THE UNFAIR COMPETITION IN TURKISH 

COMMERCIAL CODE 

Nazmiye ÖZENBAŞ, Anadolu University  

In business activities, free competition has effects increasing productivity of enterprises, enhancing the quality of 

goods and services and prices-lowering. Making competition by disdaining or scandalizing someone, or using ideas 

produced by someone else is considered illegal to resort to such a road by counting it as "unfair competition". 

Unfair competition result in starting a private law suits but the legislator taking into account the severe 

consequences of unfair competition was also seen necessary to implement penal sanctions by anticipating these 

acts as crime. With this crime, unfair use is prevented according to the labour principle and it is aimed to prevent 

the use of inappropriate and unfair methods. In Article 62 of the Turkish Commercial Code, referring to all unfair 

competition actions listed in article 55 of the same law, it was stated that the factions who fulfil all these acts may 

be the subject of the unfair competition. Article 55 of Turkish Commercial Code lists the cases of unfair competition 

under six main titles. However, the unfair competition cases set forth under this article are not numerus clausus. 

Therefore, other acts or commercial practices that mislead and/or violate the bona fide principle between 

competitors, providers and customers will also constitute unfair competition, and are prohibited by the law. In this 

article, we discuss the legal regulations relating to the unfair competition within the Turkish Penal Code. At the 

same time, we try to illuminate the controversial points of the crime by probing the types and legal intervention 

conditions of competition. 

Keywords: Unfair Competition, Turkish Commercial Code, Turkish Criminal Code, Crime, Sanction 

HAKSIZ REKABETİN TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN CEZAİ 

SONUÇLARI 

Ticari faaliyetlerde serbest rekabetin işletmelerin verimliliğini arttırıcı, mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltici ve 

fiyatları düşürücü etkileri bulunmaktadır. Başkasını kötülemek, karalamak, başkasının üretmiş olduğu fikirleri 

kullanmak suretiyle rekabet yapılması "haksız rekabet" sayılarak bu yola başvurulması hukuka aykırı kabul 

edilmiştir. Haksız rekabet sonucu özel hukuk davaları açılabilir ancak, haksız rekabet fiillerinin ağır sonuçlarını 

dikkate alan kanun koyucu bu fiilleri suç olarak öngörüp ceza yaptırımları uygulanmasını da gerekli görmüştür. Bu 

suç ile emek ilkesi gereği, haksız yararlanma engellenmekte, uygunsuz ve haksız yöntemlerin kullanılmasının 

önlenmesi amaçlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 62. Maddesinde, aynı kanunun 55. maddesinde sayılan tüm 

haksız rekabet eylemlerine yollama yapılarak, tüm bu fiilleri gerçekleştiren faillerin haksız rekabet suçundan 

sorumluluğunun söz konusu olabileceği ifade edilmiştir. Türk Ticaret Kanununun 55. maddesinde haksız rekabet 

fiilleri altı ana başlık altında toplanmaktadır. Bununla birlikte, haksız rekabet durumları bu maddede sayılanlarla 

sınırlı değildir. Bu nedenle, rakipler, sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki iyi niyet ilkelerini yanıltıcı ve / veya ihlal 

eden diğer fiiller veya ticari uygulamalar da haksız rekabet oluşturur ve bu fiiler de yasalarca düzenlenmiştir. Bu 

makalede, Türk Ceza Kanunu'ndaki haksız rekabetle ilgili yasal düzenlemeleri tartışacağız. Aynı zamanda, 

rekabetin çeşitlerini ve yasal müdahale koşullarını araştırarak suçun tartışmalı noktalarını aydınlatmaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kavramlar: Haksız Rekabet, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Suç, Ceza 
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ANALYSIS OF THE STOCK RETURNS OF THE COMPANIES IN THE BIST 

SUSTAINABILITY INDEX WITH EVENT STUDY METHOD 

Raif PARLAKKAYA, Necmettin Erbakan University 

 Yasin CİHAN, Necmettin Erbakan University 

BIST Sustainability Index aims to provide a benchmark for companies with high performance on corporate 

sustainability and to increase the awareness, knowledge and practice on sustainability in Turkey. With the index, 

investors have the opportunity to invest in companies that adopt sustainability and corporate governance principles. 

For these purposes, the index was first published in 2014. This study examines the stock returns of companies that 

are included in the BIST Sustainability Index (XUSRD) for the first time in 2014, 2015 and 2016. For the first 

time, 15 companies in 2014, 14 companies in 2015, and 14 companies in 2016 were considered adequate and 

included in the BIST Sustainability Index. The event study method will be used to measure the impact of the 

companies' inclusion in the sustainability index on the stock return. In the study, the years 2014, 2015 and 2016 

will be evaluated separately and collectively. As a result of the study, it will be investigated whether the inclusion 

of the sustainability index is an effect on stock returns. 

Keywords: Sustainability Index, Event Study, Abnormal Return 

BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN HİSSE 

SENEDİ GETİRİLERİNİN OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) YÖNTEMİ İLE 

ANALİZİ 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı kurumsal sürdürülebilirlik açısından yüksek performans gösteren 

şirketlerin değerlendirilebilmesi ve Türkiye'de sürdürülebilirlik konusundaki bilinç, bilgi ve uygulamaların 

artırılmasıdır. Endeks ile yatırımcılar sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen şirketlere 

yatırım yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Bu amaçlarla endeks ilk defa 2014 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada hisse senetleri BİST'te işlem gören, 2014,2015 ve 2016 yıllarında ilk defa BİST Sürdürülebilirlik 

Endeksi (XUSRD) kapsamına alınan şirketlerin kapsama alınma ilanları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Bu bağlamda ilk defa 2014 yılında 15 şirket, 2015 yılında 14 şirket ve 2016 yılında 14 şirket 

yeterli görülerek BİST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilmiştir. Şirketlerin sürdürülebilirlik endeksine 

alınmalarının hisse senedi getirisi üzerindeki etkisini ölçebilmek için olay çalışması (event study) yöntemi 

kullanılacaktır. Çalışmada 2014,2015 ve 2016 yılları ayrı ayrı ve toplu olarak değerlendirilecektir. Çalışma 

sonucunda sürdürülebilirlik endeksi kapsamına alınmanın, hisse senedi getirilerine bir etkisi olup olmadığı 

araştırılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Sürdürülebilirlik Endeksi, Olay Çalışması, Anormal Getiri 
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BARTER SYSTEM AND ACCOUNTING IN THE SERVICES SECTOR 

Birsel SABUNCU, Pamukkale University 

Barter system, which is an exchange process, can accommodate all kinds of products and services. Barter system 

has a chance to transform services into tangible assets. Barter system refers to the use of credit for many goods and 

services without spending cash, and the goods and services that are requested by the service sector are available. 

The measurement of the value of the goods in the barter transactions related to the goods can easily be obtained 

while the measurement of the service in the barter transactions related to the services is not easy. The aim of this 

study is to increase the recognition of barter system, which is an alternative financing technique, in the Turkish 

business world, to draw attention to the application of the barter system in the service sector and to utilize it as an 

alternative financing technique by companies and to make it widespread. In this study, general information about 

barter system accounting is given, approaches related to valuation and accounting are examined in terms of a 

uniform accounting plan and Turkish Accounting Standards. 

Keywords: Barter, Service Sector, Barter Accountancy, Uniform Account Chart, Turkish Accounting Standards 

HİZMET SEKTÖRÜNDE BARTER SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Bir değiş tokuş işlemi olan barter sistemi içinde her türlü ürün ve hizmetin takası yer alabilmektedir. Barter 

sistemiyle hizmetlerini somut varlıklara dönüştürme şansını elde edilmektedir. Barter sistemi birçok mal ve hizmet 

için, nakit harcamadan kredi kullanılmasını ifade etmekte ve hizmet sektörünün talebi olan gerekli mal ve hizmetler 

temin edilebilmektedir. Mal ile ilgili barter işlemlerinde malın değerinin ölçümü kolaylıkla elde edilebilirken, 

hizmet ile ilgili barter işlemlerinde hizmetin ölçümü kolay olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, alternatif bir 

finansman tekniği olan barter sisteminin Türk işletme dünyası içinde tanınırlığını arttırmak, hizmet sektöründe de 

barter sistemi uygulamalarına dikkat çekmek, firmalar tarafından alternatif bir finansman tekniği olarak 

yararlanılması ve yaygınlaşması hususu önem arz etmektedir. Bu çalışmada, barter sistemi muhasebesi hakkında 

genel bilgiler verilmiş, Tekdüzen hesap planı açısından ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerleme, 

muhasebeleştirme konularıyla ilgili yaklaşımları incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Barter, Hizmet Sektörü, Barter Muhasebesi, Tekdüzen Hesap Planı, Türkiye Muhasebe 

Standartları 
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COSO'S CORPORATE RISK MANAGEMENT MODEL AND RISK 

MANAGEMENT IN PRIVATE BUDGET PUBLIC INSTITUTIONS 

Yasemin KÖSE, Bülent Ecevit University 

Fatih YURTKUR, Bülent Ecevit University 

Changes in corporate risk management have a significant impact on globalization after World War II. Factors such 

as technological developments, large-scale companies, complexity of business processes, free circulation of capital 

have also complicated the risks that companies may face. In 1992, the Internal Control Integrated Framework was 

published by the Committee for Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) in line with the 

developments and needs in this context. The Commission published the corporate risk management model in 2004 

by developing the risk assessment section of the framework it published in 1992. This model aims to guide the 

firms in defining, measuring and measuring the risks they may encounter in the course of their activities. Today, 

most risk management practices are based on the COSO Enterprise Risk Management (ERM) model. In this study, 

risk management topics are explained in COSO ERM model and private budget public institutions. 

Keywords: COSO'nun Kurumsal Risk Yönetim Modeli 

COSO'NUN KURUMSAL RİSK YÖNETİM MODELİ VE ÖZEL BÜTÇELİ KAMU 

KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ 

Kurumsal risk yönetimiyle ilgili değişikliklerde II. Dünya savaşından sonra yaşanan küreselleşmenin önemli etkisi 

bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, büyük ölçekli şirketler, iş süreçlerinin karmaşıklaşması, sermayenin serbest 

dolaşımı gibi faktörler şirketlerin karşılaşabileceği riskleri de karmaşık hale getirmiştir. Bu bağlamda yaşanan 

gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) tarafından 1992 yılında İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve yayınlanmıştır. Komisyon 1992 yılında yayınladığı 

çerçevenin risk değerlendirme bölümünü geliştirilerek 2004 yılında kurumsal risk yönetimi modelini yayınlamıştır. 

Bu model firmaların faaliyetleri sürecinde karşılaşabilecekleri risklerin tanımlaması, tespit edilmesi ve ölçülmesi 

konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde risk yönetim uygulamalarının çoğu COSO ERM 

(Enterprise risk Management) modelini temel almaktadır. Bu çalışmada COSO ERM modeli ve özel bütçeli kamu 

kuruluşlarında risk yönetimi konuları açıklanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Risk Matrisi, Risk Yönetimi, COSO ERM 
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CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AND AUDIT QUALITY: A 

RESEARCH IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

Gülhan SUADİYE, Mustafa Kemal University 

The aim of this study is to empirically investigate the impact of the corporate governance practices on audit quality. 

For this purpose, the dataset are gathered from the companies that were traded on the Star market of Istanbul Stock 

Exchange, covering the period 2010-2015. In this study, multiple regression model is constructed by choosing 

some good corporate governance practices which those commonly used in the literature as independent variables 

and the audit quality as a dependent variable. The model is analyzed using the logistic regression method. The 

analysis results indicate that the institutional ownership has statistically significant and positive effect on audit 

quality; while the board independence, CEO duality managerial ownership have significantly negative effect on 

audit quality. Empirical results also show that business complexity have also significantly and negatively impact 

on audit quality 

Keywords: Corporate Governance Practices, Audit Quality, Istanbul Stock Exchange 

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE DENETİM KALİTESİ: BORSA 

İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA 

Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesi üzerindeki etkisini ampirik olarak 

incelemektir. Bu amaçla çalışmada 2010-2015 yılları arasında Borsa İstanbul'un yıldız pazarında işlem gören 

firmaların verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada literatürde yaygın olarak kullanılan bir takım iyi kurumsal 

yönetim uygulamalarını bağımsız değişken; denetim kalitesini de bağımlı değişken seçerek çoklu regresyon modeli 

oluşturulmuştur. Söz konusu model lojistik regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda kurumsal sahipliğin denetim kalitesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde; yönetim 

kurulundaki bağımsız üye sayısı, CEO ikilemi ile yönetsel sahipliğinin ise denetim kalitesi üzerinde istatistiksel 

açıdan yine anlamlı ancak negatif yönde etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlar ayrıca iş 

karmaşıklığının da denetim kalitesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı fakat negatif yönde etkisi olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Kavramlar: Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Denetim Kalitesi, Borsa İstanbul 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PRODUCTION METHODS OF IRON / STEEL 

AND EXPORTS, ADDED VALUE AND THE POLICY TO REDUCE CARBON 

EMISSION 

Yasin BIYIK, İstanbul Teknik University 

Lerzan ÖZKALE, İstanbul Teknik University 

Production methods of iron and steel may vary from one country to the other. Despite its high import dependency 

for raw material supply, Turkey has been able to become a worldwide producer based on its competitive advantage 

by varying production and trade policies, factors such as industrial efficiency and closeness to the markets demand 

for steel products is very strong. However shrinkage created by latest global economic crisis and developments in 

China cause serious changes in final product as well as raw material market. The sustainability of this situation has 

become a hotly debated issue in the industry. In addition to progressing domestic and foreign demand structure, 

developments in the raw material market, concern of energy efficiency and pressures such as carbon emission 

reduction policy invigorate the discussion. In this study we try to see the relationship between the industrial 

production method and profitability. According to analysis results, increase of blast furnace ratio in the industry is 

an effective driving force for increasing exports and industrial profitability. In parallel with this increase, it is 

projected that CO2 pricing policies will not cause distinct distortion over the industry objective under certain limits. 

Keywords: Iron-Steel Production Methods, Raw Material Markets, Competitiveness, Export, Profitability, CO2 

Emission 

DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE İHRACAT, KATMA 

DEĞER VE KARBON EMİSYONU AZALTMA POLİTİKALARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Ülkeler arasındaki demir çelik üretimi yöntem olarak farklılaşabilmektedir. Türkiye hammadde tedariki açısından 

büyük ölçüde dışa bağımlı olmasına rağmen, endüstriyel verimlilik ve yoğun çelik talebinde bulunan ülkelere yakın 

mesafede olması gibi çeşitli üretim ve ticaret politikası kaynaklı faktörler ile birlikte rekabet avantajı kazanarak 

dünya çapında bir üretici haline gelebilmiştir. Ancak son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizin yaratmış 

olduğu daralma ve Çin merkezli gelişmeler hem nihai ürün hem de hammadde pazarında önemli değişiklikler 

yaratmış ve endüstri içerisinde bu durumun sürdürülebilirliği yoğun tartışılan bir konu haline gelmiştir. Gelişen 

yurtiçi ve yurtdışı talep yapısı, hammadde pazarındaki gelişmeler, enerji verimliliği kaygısı ve CO2 azaltılması 

yönündeki politika baskılarına ek olarak ihracatı arttırma hedefleri dikkate alındığında, endüstriyel üretim 

yöntemleri dağılımının endüstriyel kârlılığı arttırma fırsatları ve riskleri açısından ne ifade ettiği bu çalışmada 

sorgulanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, endüstride yüksek fırın oranındaki artış ihracat ve endüstriyel 

kârlılık artışı için etkin bir itici güçtür. Bu artışa paralel olarak, CO2 fiyatlama politikalarının da belirli bir ölçüye 

kadar endüstri hedeflerinde belirgin bir sapma yaratmayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Demir-Çelik Üretim Yöntemleri, Hammadde Piyasaları, Rekabetçilik, İhracat, Karlılık, 

CO2 Emisyonu 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       201 

 

THE IMPACT OF AGRICULTURE AND SERVICE SECTOR ON INCOME 

INEQUALITY IN TURKEY: ASYMMETRIC CAUSALITY ANALYSIS 

Reyhan CAFRI, Çankırı Karatekin University 

In order to enhance social welfare, it is very important to bring the level of income to a more equitable level. 

However, it is emphasized that income inequality has increased considerably in many countries, especially in 

developed countries. It is generally expected that the share of industry and service sector will increase and the share 

of agriculture sector will decrease as development level of countries increase. It is also claimed that the income 

inequality decreases as the share of modern sectors increases in an economy, because employment shifts from 

traditional sectors to high efficiency sectors. Nonetheless, it is claimed that the main reason for the increase in 

income inequality is the shift of the economies from industrial sector to service sector. It is suggested that the 

service and retail trade sectors cause a polarization in wage distribution as a result of creating lower wage jobs 

instead of higher wage jobs. However, there is no consensus in the literature for the effect of the agricultural sector 

on income inequality. As the agricultural sector in Turkey has made a significant contribution to GDP and the 

services sector has been claimed to lead to an increase in income inequality, this study aims to examine the impact 

of the added value of both agricultural and service sectors on income inequality through asymmetric causality and 

impact-response analyzes. 

Keywords: Income Inequality, Agriculture and Service Sector, Asymmetric Causality 

TÜRKİYE'DE TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNÜN GELİR EŞİTSİZLİĞİNE 

ETKİSİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ 

Toplumsal refahın arttırılabilmesi için gelirin daha adil bir düzeye getirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Ancak, 

gelir eşitsizliğinin başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede önemli ölçüde arttığı vurgulanmaktadır. 

Genellikle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artması ile birlikte sanayi ve hizmet sektörünün payının artması, tarım 

sektörünün payının ise azalması beklenilmektedir. Zaman içerisinde tarım dışı olan modern sektörlerin 

ekonomideki payının artması ile işgücünün geleneksel sektörlerden yüksek verimli sektörlere doğru geçmesi 

sonucunda gelir eşitsizliğinin azaldığı savunulmaktadır. Bununla birlikte, literatürde gelir eşitsizliğinin artmasının 

başlıca nedenleri arasında ekonomilerin sanayiden hizmetler sektörüne doğru kaymasının olduğu iddia 

edilmektedir. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinin, ekonomide yeni işler ortaya çıkarması ile yüksek ücretli 

işlerden çok, düşük ücretli istihdam yaratması sonucunda ücret dağılımında bir kutuplaşmaya neden olduğu ileri 

sürülmektedir. Tarım sektörünün gelir eşitsizliği üzerine etkisi için ise literatürde bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Türkiye'de tarım sektörünün GSYH'ye önemli ölçüde katkı yapan bir sektör olmasından ve gelir 

eşitsizliğinin artmasına neden olduğu iddia edilen hizmetler sektöründen hareketle çalışmada; hem tarım hem de 

hizmet sektörünün katma değerlerinin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini asimetrik nedensellik ve etki-tepki 

analizleri ile incelemek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Gelir Eşitsizliği, Tarım ve Hizmet Sektörü, Asimetrik Nedensellik 
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THE INTERACTION OF MONEY AND FISCAL POLITICALS: THE NEW 

CONCENSUS 

Asuman KOÇ YURTKUR, Bülent Ecevit University 

Developments in macroeconomic policy since the 1990s have turned fiscal policy off, both theoretically and 

practically, while monetary policy is at the forefront. The monetary policy adopts inflation targeting by focusing 

on the adjustment of the interest rate as the main policy instrument, and the use of the monetary policy is the subject 

of inflation targeting. At this point, the question of why monetary policy has become so effective becomes 

important, and the role of fiscal policy needs to be investigated by repositioning the fiscal policy. Arestis and 

Sawyer (2004) refer to fiscal policy as an important instrument to be used in macroeconomic policy at this point, 

and criticize the choice of short-term real interest rates as the sole policy tool. In this study, the fiscal policy in the 

framework of New Consensus (New Neoclassical Synthesis) is dealt with in the light of the fact that 

macroeconomic policy can provide successful results as well as the monetary policy as well as the fiscal policy. 

The role and position of the fiscal policy in the current "new consensus" theoretical framework, which is seen as a 

powerful tool to balance important changes in the aggregate demand level, is being discussed. 

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, New Concencus. 

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİLEŞİMİ MESELESİ: YENİ UZLAŞI 

Makroekonomi politikasında 1990'lı yıllardan itibaren yaşanan gelişmeler, hem teorik açıdan hem de uygulama 

açısından para politikasını ön plana çıkarırken maliye politikasını devre dışı bırakmaktadır. Para politikası ana 

politika aracı olarak faiz oranının ayarlanmasına odaklanarak enflasyon hedeflenmesini benimsemekte ve 

enflasyon hedeflemesi için para politikasının kullanılması söz konusu olmaktadır. Bu noktada para politikasının 

neden bu denli etkin hale geldiği sorusu önemli hale gelmekte ve maliye politikasına yeniden yer verilerek maliye 

politikasının rolünün araştırılması gerekmektedir. Arestis ve Sawyer (2004) bu noktada maliye politikasından 

makroekonomi politikasında kullanılacak önemli bir araç olarak bahsetmekte ve tek politika aracı olarak kısa 

dönemli reel faiz oranlarının seçilmesini eleştirmektedirler. Bu çalışmada makroekonomik politikanın başarılı 

sonuçlar verebilmesinin para politikasının yanı sıra maliye politikasına da yer vermekten geçtiği düşüncesinden 

hareketle Yeni Uzlaşı (Yeni Neoklasik Sentez) çerçevesinde maliye politikası ele alınmaktadır. Toplam talep 

düzeyindeki önemli değişmeleri dengelemek için güçlü bir araç olarak görülen maliye politikasının mevcut "yeni 

uzlaşı" teorik çerçevesindeki yeri ve önemi tartışılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Para Politikası, Maliye Politikası, Yeni Uzlaşı 
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THE EFFECTS OF INNOVATION CAPABILITIES ON EXPORT 

PERFORMANCE OF EXPORTER COMPANIES IN MANİSA 

Ahmed Yusuf SARIHAN,  Bandırma Onyedi Eylül University 

Mustafa TEPECİ, Manisa Celal Bayar University 

The purpose of this study is to explore the effects of exporting firms' innovation capabilities on export performances 

in Manisa province. Analysis based on the data collected through surveys from 141 exporter company managers 

show that innovation capabilities dimensions are behavioral, product-process, marketing and strategic innovation 

capabilities. The dimensions of export performance are financial export performance, strategic export performance 

and export satisfaction. The managers evaluated the export performance of businesses at somewhat successful. 

Product- process, behavioral and marketing innovation capabilities have been found to have an effect on enhancing 

export performance of companies. Suggestions to increase export are presented to the researchers and managers of 

exporting or willing to export companies. 

Keywords: Innovation, Export, Innovation Capabilities, Export Performance. 

MANİSA İLİNDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN YENİLİK YETENEKLERİNİN 

İHRACAT PERFORMANSLARINA ETKİLERİ 

Bu çalışmanın amacı, Manisa'da ihracat yapan işletmelerin yenilik yeteneklerinin ihracat performansları üzerindeki 

etkilerini belirlemektir. Manisa'da ihracat yapan 141 işletme yöneticisinden anket yoluyla toplanan verilerle yapılan 

analizlerde; işletmelerin yenilik yeteneklerinin davranış, ürün-süreç, pazarlama ve stratejik yenilik boyutlarından 

oluştuğu saptanmıştır. İhracat performansı boyutlarının ise finansal ihracat performansı, stratejik ihracat 

performansı ve ihracat tatmini şeklinde oluştuğu görülmektedir. Yöneticiler işletmelerin ihracat performanslarını 

belli oranda başarılı olarak değerlendirmektedirler. Çalışmada yenilik yetenekleri boyutlarından, ürün-süreç, 

davranış ve pazarlama yeniliği yeteneklerinin işletmelerin ihracat performansını artırıcı etkiye sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Araştırmacılara ve ihracat yapan veya yapmayı planlayan işletmelerin yöneticilerine bu çalışma ile 

ihracatı artırmak konusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Yenilik, İhracat, Yenilik Yetenekleri, İhracat Performansı 
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DETERMINING THE FACTORS AFFECTING EXPORTS IN FURNITURE 

INDUSTRY 

Alper AYTEKİN, Bartın University 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Fatma SÖNMEZ ÇAKIR, Bülent Ecevit University 

Consumption is forecasted to grow by 2.7% in real terms worldwide. The fastest growing region continues to be 

Asia and Pacific, in 2016 according to furniture exporting, Vietnam has the fastest growing, although China has a 

decrease. In the last five years, the increase of imports in the US (from US$ 23 billion in 2010 to about US$ 32 

billion in 2016) was the main engine of growth in international trade of furniture. In 2016, Turkey exported 

furniture to more than 170 countries through 204 customs points. Despite the troubles in 2016, total export volume 

was 2.5 billion dollars and for 2017, an increase of 20% is targeted. The aim of the study is to determine the factors 

affecting the export performance in the furniture industry and to present the findings to the academicians, the 

company managers and decision makers in the related sector. In this sense, the majority of Turkey's exports, which 

have an important place in exports, make up the question of studying the results of questionnaire surveys on 182 

companies in Inegol, which exports in particular. The 7-point Likert scale measured elements of the literature-

based variables, and the indices of the variables were calculated by factor analysis. Variables that are effective on 

firm export performance were tried to be determined by regression through calculated indices. 

Keywords: Furniture Sector, Determiners of Export Performance, Regression, Factor Analysis 

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İHRACATI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLEYİCİLERİ 

Mobilya tüketiminde 2017 yılında dünya genelinde %2,7 oranında büyüme olacağı öngörülmektedir. Asya ve 

Pasifik en hızlı büyüyen bölgeler olmaya devam etmesine rağmen 2016 yılda mobilyada Çin'in ihracatının azalması 

ve Vietnam'ın en hızlı büyümesi dikkat çekicidir. Son 5 yıl içinde ABD'deki mobilya ithalatı artışı 23 milyar 

dolardan 32 milyar dolara çıkarak bu sektördeki büyümenin ana kaynağı durumundadır. Türkiye ise 2016'da 204 

gümrük noktası aracılığıyla 170'ten fazla ülkeye mobilya ihracatı yapmıştır. 2016 yılındaki sıkıntılara rağmen 

toplam ihracat hacmi 2,5 milyar dolar olmuştur ve 2017 yılında ise %20'lik bir artış hedeflenmektedir.  

Çalışmanın amacı, mobilya endüstrisinde ihracat performansını etkileyen faktörlerin tespiti ve elde edilen 

bulguların akademisyen, ilgili sektördeki firma yöneticilerine ve karar vericilere sunabilmektir. Bu anlamda, 

Türkiye'nin ihracatında önemli yeri olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren çoğunluğu İnegöl'de olan ve 

özellikle ihracat yapan 182 firmaya yapılan anket uygulaması sonuçları çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Literatür temelli belirlenen değişkenlerin unsurları 7'li Likert ölçeği ile ölçülmüş, faktör analiziyle değişkenlere ait 

endeksler hesaplanmıştır. Hesaplanan endeksler üzerinden firma ihracat performansında etkili olan değişkenler 

regresyonla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Mobilya Sektörü, İhracat Performansı Belirleyicileri, Regresyon, Faktör Analizi 
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ANALYSIS OF FOREIGN TRADE STRUCTURE OF TR32 REGION 

Dilek ŞAHİN, Cumhuriyet University 

Gülnihal TORAMANLI, İstanbul Medipol University 

It is made Classification of Statistical Region Units in countrywide with the decision of Council of Ministers in 

2002 in order to Turkey's regional development policies to be compatible with the European Union's regional 

development policies. When classification is made, in 12 region as Level-1, 26 region as Level-2 and 81 region in 

level-3 is determined. TR32 is a Level-2 region covering Aydın, Denizli and Muğla. In this study, firstly the 

economic view of the TR32 region was revealed. Then, foreign trade structure of the region were analyzed. In this 

context, it was about informed the trade volume of the region, the sectoral composition of foreign trade and the 

countries that is trades with using the 2009-2016 period data. 

Keywords: TR32 Region, Foreign Trade, Sectoral Export. 

TR32 BÖLGESİ DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ 

Türkiye'nin bölgesel kalkınma politikalarının Avrupa Birliği bölgesel kalkınma politikaları ile uyumlu olabilmesi 

için 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. 

Sınıflandırma yapılırken, Düzey-1 olarak 12 bölge, Düzey-2 olarak 26 bölge ve Düzey-3 olarak da 81 bölge 

belirlenmiştir. TR32; Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bir Düzey-2 bölgesidir. Bu çalışmada, ilk olarak 

TR32 bölgesinin ekonomik görünümü ortaya konulmuştur. Daha sonra, bölgenin dış ticaret yapısı analiz edilmiştir. 

Bu kapsamda, çalışmada 2009-2016 dönemi verileri kullanılarak bölgenin ticaret hacmi, dış ticaretin sektörel 

bileşimi ve ticaret yaptığı ülkeler hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: TR32 Bölgesi, Dış Ticaret, Sektörel İhracat 
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AN ASSESSMENT OF NEW CRITERIA FOR PROMOTION TO ASSOCIATE 

PROFESSOR POSITION IN THE FIELD OF LEGAL STUDIES 

Mustafa AVCI, Anadolu University 

Legal texts need to be drafted clearly and comprehensibly in order to avoid varieties of interpretation. Legal rules 

cannot be ambiguous or unclear, but they should be comprehended clearly and easily. These are sine qua non for 

legal certainty and legal security, which are irrevocable conditions of the rule of law and principles of rules of the 

administrative law. The criteria for application to the position of associate professor constitute a legal text, as one 

of the general regulatory procedures of the administration. The existing criteria prioritize the quantity rather than 

the quality of academic research. The worst is that the criteria are formulated in a complicated and ambiguous way. 

The requirements expected from candidates are formulated very shortly without further and detailed explanations. 

To put it shortly, the criteria for application to the position of associate professor must be redesigned and 

reformulated to ensure that people that contribute more to science gets promoted more properly. 

Keywords: Academic Title, Examination for Associate Professorship, Requirements of Application for Associate 

Professorship, Regulation on the Examination for Associate Professorship, Candidate for Associate Professor 

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE HUKUK TEMEL ALANI DOÇENTLİK BAŞVURU 

KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hukuk metinlerinin son derece açık, anlaşılır ve yoruma çok büyük ölçüde gerek kalmayacak şekilde tanzim 

edilmesi gerekir. Hukuk kuralları belirsiz ve muğlak olmamalı, net ve kolay bir şekilde anlaşılabilir olmalıdır. Bu 

durum hukuk devletinin vazgeçilmez gereklerinden ve idare hukukunun temel özelliklerinden olan hem hukukî 

belirlilik hem de hukukî güvenlik ilkelerinin olmazsa olmaz bir şartıdır. Doçentliğe başvuru kriterleri, idarenin 

genel düzenleyici işlemi niteliğinde bir hukukî metin olarak; akademik çalışmaların niteliğinden çok sayısına 

öncelik tanıyan ve aynı zamanda bundan da büyük bir sorun olarak son derece karmaşık ve muğlaktır. Doçent aday 

adaylarında aranan kriterlerin neler olduğuna ilişkin yapılan düzenlemelerin son derece kısa olduğu, kriter ve 

durumların çoğunu açıklamaktan uzak ve yetersiz olduğu görülmektedir. Kısacası doçentlik başvuru kriterleri 

bilime daha fazla katkıda bulunan kişilerin doçent olmasını sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir. 

Anahtar Kavramlar: Akademik Unvan, Doçentlik Sınavı, Doçentlik Başvuru Şartları, Doçentlik Sınav 

Yönetmeliği, Doçent Adayı 
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IMPROVEMENTS THE MOVABLE SECURITY IN COMMERCIAL 

TRANSACTIONS CODE BRINGS 

Hediye BAHAR SAYIN, Anadolu University 

Security of business enterprise has been arranged in Turkish legislation by 1447 numbered The Security of Business 

Enterpirse Code ("TİRK"). This Code allows properties subject to security to be pledged with a single security 

contract as a whole. As of characteristics, security of business enterprise is a mortgage transaction without delivery. 

With this paper, tradesman uses the components of business enterprise without delivering them to the pledgee. This 

Code which entered into force in 1972, was unable to meet the current needs. Thus a grounded amendment came 

to the agenda and draft of The Movable Security in Commercial Transactions Code was accepted in the General 

Council of Turkish Grand National Assembly on 20.10.2016, The Code will replace TİRK when it comes into 

force on 01.01.2017. The Code aims to extend the use of movable security right without delivery as an assurance, 

to extend the scope of movables subject to security to provide publicity in the movable security and to present 

alternative ways while transferring security to money. The Code brings many amendments and changes to the 

agenda. This study aims to make a comparable study between the changes brought by 6750 numbered The Movable 

Security in Commercial Transactions Code and TİRK. 

Keywords: Business Enterprise, Security, Movable 

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

Ticari işletme rehni, Türk Hukuku'nda 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ("TİRK") 

ile düzenlenmiştir. Bu Kanun, ticari işletmenin, kural olarak teslimli rehne tabi olan malvarlığı unsurlarının, bir 

bütün halinde tek bir rehin sözleşmesiyle rehnedilmesine olanak sağlar. Ticari işletme rehni niteliği itibariyle bir 

teslimsiz rehin işlemidir. Bu sayede tacir ticari işletmenin unsurlarından bunları rehin alana teslim etmeksizin bir 

teminat teminat aracı olarak yararlanılmıştır. 1972 yürürlüğe giren kanun, günümüz ihtiyaçlarına cevap 

verememeye başlamıştır. Bu sebeple ilgili Kanun'da köklü bir değişiklik yapılması gündeme gelmiş ve bu amaçla 

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı, 20.10.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. 

Kanun, 01.01.2017'de yürürlüğe girerken TİRK'i yürürlükten kaldıracaktır. Kanunun amacı, teslimsiz taşınır rehin 

hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, 

taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle 

finansmana erişimi kolaylaştırmaktır. Kanun pek çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu çalışma 

kapsamında, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun getirdiği yeniliklerin TİRK ile karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Ticari İşletme, Rehin, Taşınır 
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BOARD OF DIRECTORS OF JOINT STOCK COMPANY & PRAXIS OF EQUAL 

TREATMENT RULE 

Hediye BAHAR SAYIN, Anadolu University 

Turkish Commercial Code Art. 357 regulates that shareholders are subject to equal treatment under equal 

conditions in Turkish company law that deals with incorporated companies. This principle is a fundamental and 

guiding principle for the organs starting from the preparation of an article of association to the launching of the 

company and the next processes. The general assembly and the board of management are the organs who are in 

charge of this principle as a rule in accordance with the corporate law. The board of management which manages 

and represents the company is obliged to act in compliance with the equal treatment principle along with loyalty, 

trust and accuracy rules while fulfilling its duties. The board of management specifically has to comply with the 

equal treatment principle in the right to receive and analyze information, payment of share prices, distribution of 

dividends and in the transactions between the company and the shareholder. Various sanctions may apply against 

the board for unequal transactions. 

Keywords: Equal Treatment Rule, Joint Stock Company 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU VE EŞİT İŞLEM İLKESİ UYGULAMASI 

TTK m. 357 ile Türk anonim şirketler hukukunda pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi olacağı düzenleme 

altına alınmıştır. Bu ilke, anonim şirketlerde şirket sözleşmesinin hazırlanmasından şirketin faaliyete geçmesine ve 

ondan sonraki süreçte organlara yön veren temel bir ilkedir. Eşit işlem ilkesi temel bir ilke olduğundan, ilkenin 

muhataplarının kural olarak genel kurul ve yönetim kuruludur. Şirket yönetimini ve temsilini yerine getiren 

yönetim kurulu, görevlerini yerine getirirken yaptığı işlemlerde sadakat, güven ve doğruluk kuralı ile birlikte eşit 

işlem ilkesine de uygun davranma yükümlülüğü altındadır. Yönetim kurulu özellikle; bilgi alma ve inceleme hakkı, 

pay bedellerinin ödenmesi, kâr dağıtımı, şirket ve pay sahibi arasındaki işlemlerde eşit işlem yükümlülüğüne uygun 

davranmalıdır. Eşit olmayan işlemler nedeni ile yönetim kuruluna karşı çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. 

Anahtar Kavramlar: Anonim Şirket, Eşit İşlem İlkesi 
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DETERMINATION OF CRITICAL SUPPLIER SELECTION CRITERIA FOR 

INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING: A QUALITATIVE 

RESEARCH IN THE AVIATION INDUSTRY 

Dilek ERDOĞAN, Anadolu University 

Nuray TOKGÖZ, Anadolu University 

Today, businesses are heavily resorting to outsourcing for reasons such as lowering costs in the area of information 

technology (IT), increasing the quality of IT products / services, quick access to modern technology and increasing 

productivity. One of the main determinants of IT outsourcing success is that the right vendor has been identified. 

The purpose of this study is to determine the critical evaluation criteria used in the selection of outsourcing suppliers 

for information technologies. The research focuses on the aviation sector, which is heavily resorted to outsourcing 

in IT products/services. For this purpose, interviews were conducted with 15 IT managers from different companies 

operating in the aviation sector and the data of this study were collected. The data of this study were collected by 

interviewing 15 IT managers from different companies operating in the aviation sector. Content analysis was 

applied to the collected data by using Nvivo11 program. As a result of the analysis, the supplier selection criteria 

that are critical in the IT field are classified under three themes: IT product / service characteristics, supplier 

characteristics and relational characteristics. The results of the study show us that quantitatively measurable criteria 

as well as more intangible and difficult to measure criteria such as flexibility, trust, previous and existing supplier 

relationships play a decisive role in the supplier decision. 

Keywords: IT Outsourcing, Supplier Evaluation, Aviation Management 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA KRİTİK TEDARİKÇİ 

SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA 

Günümüzde işletmeler bilgi teknolojileri (BT) alanında maliyetlerin düşürülmesi, BT ürün/hizmetlerinin 

kalitesinin artırılması, modern teknolojiye hızlı bir şekilde ulaşım, verimliliği artırmak gibi nedenlerden dolayı dış 

kaynak kullanımına yoğun olarak başvurmaktadırlar. BT dış kaynak kullanımının örgütlerin amaçları 

doğrultusunda başarı ile sonuçlanmasının temel belirleyicilerinden birisi ise tedarikçi seçiminin doğru yapılmış 

olmasıdır. Bu çalışmanın amacı bilgi teknolojileri dış kaynak kullanımı tedarikçilerinin seçiminde kullanılan kritik 

değerlendirme kriterlerinin belirlenmesidir. Araştırma BT konularında dış kaynak kullanımına yoğun olarak 

başvurulan havacılık sektörüne odaklanmıştır. Bu amaçla havacılık sektöründe faaliyet gösteren farklı 

işletmelerden 15 BT yöneticisiyle görüşme yapılarak araştırmanın verileri toplanmıştır. Toplanan verilere Nvivo11 

programından faydalanılarak içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda BT alanında kritik olan tedarikçi 

seçim kriterleri BT ürün/hizmetine ilişkin özellikler, tedarikçiye ilişkin özellikler ve ilişkiye özgü özellikler olmak 

üzere üç tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçları bize BT tedarikçisine karar verilirken niceliksel 

olarak ölçülebilen kriterlerin yanı sıra esneklik, güven, söz konusu tedarikçi ile yaşanan deneyimler gibi daha soyut 

ve ölçülmesi zor olan kriterlerin de belirleyici rol oynadığını göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Seçimi, Havacılık Yönetimi 
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IN DEVELOPMENT TAX AWARENESS TO TURKISH PEOPLE SPECIFIC 

TAXES EDUCATION 

Erdem DİBEK 

Taxes are a constitutionally mandatory duty of citizenship which directly or indirectly affects all sections of society and which, 

as stated in Article 73 of our Constitution, The state's existence and continuity depends on these tax revenues collected. Adequate 

and steady tax collection may cause both prosperity and freedom of the present and future generations to be distressed. In this 

respect, it is necessary to avoid attitudes and behaviors which are not only crimes but also the means of usurpation of the rights 

of future generations, such as not to declare taxes fully, to establish a healthy tax awareness, to adopt the taxation system of all 

sections of the society and to increase the habit of paying voluntarily. This pattern of behavior is defined in the literature as tax 

awareness. Despite the importance of tax awareness, it is not wrong to say that it is not emphasized enough in our society. It is 

not possible to say that there is much improvement in the process in which the National Ministry of Education attempts to 

increase the tax awareness of citizens by including the tax incidence in both the Ministry of Finance and the Ministry. For this 

reason, while working in the developed countries such as USA, Germany and France is accepted as definite as the death of the 

tax, in our country we still try to understand why the importance of taxation in human life is in the last order, so that the negative 

situation is resolved. The socio-psychological framework specific to the Turkish people will be searched for and an attempt will 

be made to suggest solutions. With this study; It will be tried to determine whether the tax issues should be perceived as a 

culture of the taxpayers in order to provide high quality service to the citizens of the compulsory education age in order to 

provide high quality services to the citizens of the compulsory education age and that tax issues are not adequately explained 

in the primary school curriculum since the Republic. The socio-psychological framework specific to the Turkish people who 

spends; How should the relevant departments of our universities acquire our history as a whole and that it is not only inspiration 

but also an inspiration that brings together the lessons of history and the main principles of our knowledge and know-how, 

together with the knowledge age of us and the age? Should be drawn with scientific researches that seek answers to such 

questions. 

Keywords: Tax, Awareness of Tax, Tax Education 

VERGİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRK İNSANINA ÖZGÜ VERGİ 

EĞİTİMİ 

Vergiler toplumun tüm kesimlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve anayasamızın 73. Maddesinde belirtildiği gibi 

anayasal olarakta yükümlü kılınan bir vatandaşlık görevidir. Devletin varlığı ve devamlılığı toplanan bu vergi gelirlerine 

bağlıdır. Yeterli miktarda ve sürekli vergi toplanamaması hem mevcut hemde gelecek kuşakların refah ve özgürlüğünün 

sıkıntıya düşmesine neden olabilecektir. Bu bakımdan vergi kaçırmak, vergisini tam olarak beyan etmemek gibi sadece suç 

olmayan aynı zamanda gelecek nesillerin haklarının gaspı anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınılması, sağlıklı bir vergi 

bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimlerince benimsenip gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması 

gerekmektedir. Bu davranış kalıbı literatürde vergi bilinci olarak tanımlanmıştır. Vergi bilincinin bahsedilen önemine karşın 

toplumuzda yeterince vurgulanmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hernekadar gerek maliye bakanlığı gerekse de Milli 

eğitim bakanlığı vergi olgusuna yer vererek vatandaşların vergi bilinci artırmaya çalışsada gelinen süreçte pek bir iyileşme 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple çalışmada ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ekonomilerde vergi olgusu 

ölüm kadar kesin kabul edilirken ülkemizde hala insan yaşamında vergi olgusunun önem derecesinin neden son sıralarda 

olduğunu anlamaya çalışarak söz konusu olumsuz durumun giderilmesinde "Türklere vergi bilinci nasıl kazandırılır?" sorusuna 

Türk insanına özgü sosyo-psikolojik çerçevede cevap aranarak çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.  Bu çalışmayla; başta 

zorunlu eğitim çağındaki çocuklara devletin vatandaşına kaliteli hizmet sunabilmesi için bireylerin vergilerini doğru bir şekilde 

ödemesi gerektiği ve verginin bir kültür olarak algılanması gerektiği gibi vergi konularınının kendi tarihi ve kültürel 

penceremizden özellikle Cumhuriyet'ten bu yana ilköğretim müfredatında yeterince anlatılıp anlatılmadığının tespiti yapılmaya 

çalışılacaktır. Bahsi geçen Türk insanına özgü sosyo-psikolojik çerçeve; üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin tarihimize bir 

bütün olarak sahip çıkan ve ondan sadece ilham değil aynı zamanda ders çıkartan bir anlayışla, tarihi bilgi ve birikimlerimizin 

ana ilkelerinin bilişim çağıyla buluşturulduğu, bize ve çağa uygun bir öğrenim, araştırma ve eğitim nasıl olmalıdır? gibi sorulara 

cevap arayan bilimsel araştırmalarla çizilmelidir. 

Anahtar Kavramlar: Vergi, Vergi Bilinci, Vergi Eğitimi 
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THE REASONS OF RELUCTANCES OF TAXPLAYERS AGAINST VALUE 

ADDED TAX: INVESTIGATION OF RETAIL SALES SLIP AGAINST TAKING 

RELUCTANCE TAXPAYERS 

Gülcan ÖREN 

Recep YÜCEDOĞRU, Bülent Ecevit University 

The taxpayers' perception of taxation affects tax and tax payment processes which are a social phenomenon. It ıs not wrong to 

say that even though are a wide variety, of taxes within our tax system, indirect taxes are more effective in terms of impact on 

real people's Daily lives. Value Added Tax(VAT) applied in indirect tax since 1985 in our country is different from other taxes 

in terms of the share of tax revenues because of the number of taxpayers and the large base of tax. According to the 2017 data 

published by the Revenue Administration, we see that VAT is in the first place in terms of the share of total tax revenues and 

the number of active taxplayers when compared to other taxes. From this point of view, VAT is much better understood fort the 

public budget. Tax compliance is the timely, complete and voluntary fulfilment of tax liability by taxpayers. One of the objective 

of the tax policy of all states, including our country, is to ensure tax compliance an increase tax revenues on this. Ensuring 

compliance in VAT, which has a large share in tax revenues, will have a significant increase in tax revenues and will also affect 

the decline of the informal economy. However, it is a fact our country VAT is not prevalent in terms of compliance. In particular, 

it is observed that retail sale of goods and services delivering VAT, or arranging or demanding them demanding them, is not 

common in our society. When we examined the literature, we did not find any specific research on the causes of this behaviour. 

When we consider the above- mentioned literature gap and importance of working, we aimed to find out the attitudes and 

behaviors of taxplayers aganist taxation in VAT and the reasons, affecting the taxpayers' habits of purchasing retail sales or 

invoices which are indicative of these attitudes and behaviors. Our work consists of three parts. In the first, the location of VAT 

in our tax system will be explained in general. In the second part, the tax compliance done in the world and our country will be 

evaluated in the literatüre and the economic, social and demographic reasons affecting the taxplayers' compliance with the VAT 

and the taxpayers' habits of purchasing retail sales receipts or invoices will be discussed. In the third chapter, a theoretical model 

will be introduced to explain the behaviour of VAT taxplayers in purchasing retail sales. 

Keywords: VAT, Tax Compliance, VAT Compliance, Retail Sales  

KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE MÜKELLEFLERİN VERGİYE KARŞI 

GÖNÜLSÜZLÜKLERİN NEDENLERİ: MÜKELLEFLERİN PERAKENDE SATIŞ 

FİŞİ ALMAYA KARŞI GÖNÜLSÜZLÜKLERİNİN İNCELENMESİ 

Mükelleflerin vergiyi algılama şekilleri sosyal bir olgu olan vergi ve vergiyi ödeme işlemlerini etkilemektedir. Her ne kadar 

vergi sistemimiz içinde çok çeşitli vergiler bulunsa da, gerçek kişilerin günlük hayatlarında etki bakımından dolaylı vergilerin 

daha etkin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ülkemizde de dolaylı vergiler içerisinde 1985'ten beri uygulanan Katma 

Değer Vergisi (KDV), gerek mükellef sayısı bakımından gerekse de geniş bir vergi tabanına sahip olması nedeniyle vergi 

gelirleri içinde payı bakımından diğer vergilerden farklılık göstermektedir. Gelir İdaresi tarafından yayınlanan 2017 verilerine 

göre KDV verileri diğer vergiler ile karşılaştırıldığında toplam vergi gelirleri içindeki payı ve faal mükellef sayıları bakımından 

KDV birinci sırada yer aldığını görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında KDV'nin kamu bütçesi için önemli çok daha iyi 

anlaşılmaktadır.  Vergi uyumu, vergi yükümlülüğünün mükellefler tarafından zamanında, eksiksiz ve gönüllü olarak yerine 

getirilmesidir. Ülkemizde dahil olmak üzere tüm devletlerin vergi politikası amaçlarından biri vergi uyumunu sağlamak ve bu 

sayede vergi gelirlerini artırmaktır. Vergi gelirleri içinde büyük paya sahip olan KDV'de uyumu sağlamak, vergi gelirlerinde 

önemli bir artış sağlayacağı gibi kayıt dışı ekonominin azalmasına da etki edecektir. Buna rağmen KDV'de ülkemizde vergiye 

uyum davranışının yaygın olmadığı bir gerçektir. Özellikle, KDV'nin doğuşunu sağlayan mal ve hizmet teslimlerinde perakende 

satış fişi veya düzenlemek ya da bunları talep etme davranışının toplumumuzda yaygın olmadığı gözlemlenmektedir. Vergi 

literatürünü incelediğimizde ise bu davranışın nedenleri üzerine yapılmış spesifik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yukarıda 

bahsedilen literatür boşluğu ve çalışmanın önemini göz önünde bulundurduğumuzda çalışmamız KDV'de mükelleflerin vergiye 

karşı göstermiş oldukları tutum ve davranışları ve bu tutum ve davranışların göstergesi olan mükelleflerin perakende satış fişi 

veya fatura alma alışkanlıklarını etkileyen nedenlerin bulunması amaçlanmıştır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde genel olarak KDV'nin vergi sistemimiz içindeki yeri açıklanacaktır. İkinci bölümde dünyada ve ülkemizde yapılan 

vergi uyumu literatür çalışmaları değerlendirilecek ve bunlardan yola çıkarak mükelleflerin KDV'ye uyumunu ve mükelleflerin 

perakende satış fişi ya da fatura alma alışkanlıklarının etkileyen ekonomik, sosyal ve demografik nedenler tartışılacaktır. 

Üçüncü bölümde ise KDV mükelleflerinin perakende satış fişi almam davranışını açıklamak üzere sunulacak olan teorik model 

tanıtılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: KDV, Vergi Uyumu, KDV Uyumu, Perakende Satış Fişi, Fatura  
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FINANCIAL FRAGILITY, FIRM GROWTH AND PROFITABILITY: A PANEL 

STUDY ON SELECTED BIST FIRMS 

Hüseyin Alperen ÖZER, Gebze Technical University 

Mesut KARAKAŞ, Gebze Technical University 

There is a common presumption for the existence of a strong link between firm growth and its traditional 

determinants such as age, profitability and internal finance conditions. In this study, we differ from previous studies 

assessing the role of exchange market pressure (EMP) and the banking sector fragility (BSF) on the firm growth. 

Our dataset was composed of 232 Turkish manufacturing firms listed in Borsa Istanbul (BIST), for the period from 

2003q1 to 2017q1. The empirical results indicate that: i) EMP, BSF, Age and indebtedness of firms have a negative 

impact on firm growth. ii) The profit opportunities of the firms expand as the firm grows, but EMP and BF affect 

the profitability of the firms negatively. All in all, our results give rise to some important policy implications on 

the macro-financial conditions that Turkish firms encounter. 

Keywords: Firm Growth, Exchange Market Pressure, Banking Sector Fragility, Panel Data Analysis 

FİNANSAL KIRILGANLIK, FİRMA BÜYÜMESİ VE KÂRLILIK: SEÇİLMİŞ BIST 

FİRMALARI ÜZERİNE BİR PANEL ÇALIŞMASI 

Firma büyümesi ile yaş, kârlılık ve iç finans koşulları gibi geleneksel belirleyiciler arasında kuvvetli bir bağın 

varlığı için ortak bir varsayım bulunmaktadır. Bu çalışma, döviz piyasası baskısının (EMP) ve bankacılık sektörü 

kırılganlığının (BSF) firma büyümesindeki rolünü değerlendiren daha önceki çalışmalardam farklıdır. Veri setimiz, 

2003Q1 - 2017Q1 döneminde Borsa İstanbul'da (BİST) listelenen 232 Türk imalat firmasından oluşmaktadır. 

Ampirik sonuçlar şunları göstermektedir: i) Firmaların ÇYP, BSF, Yaş ve borçlulukları firma büyümesi üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir. ii) Firmalar büyüdükçe firmaların kâr imkanları genişlerken, EMP ve BSF firmaların 

kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Neticede, sonuçlarımız, Türk firmalarının karşılaştığı makro-finansal koşullar 

üzerine bazı önemli politika etkileri doğurmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Firma Büyümesi, Döviz Piyasası Baskısı, Bankacılık Sektörü Kırılganlığı, Panel Veri 

Analizi 
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THE EVALUATION OF PROPERTY TAXES FOR TAX JUSTICE IN TURKEY 

Hülya KABAKÇI KARADENİZ, Pamukkale University 

In Turkey tax payers pay a property tax on the wealth they have. These are the real estate tax and the motor vehicles 

tax. In our work, it will be argued that the taxation of different amounts of real estate and motor vehicles with 

similar economic value does not conform to the horizontal and vertical equality principles in taxation. In first 

chapter theoretical explanation of the principles of horizontal and vertical justice in taxation are examined. In 

second chapter the current tax rates and the correlation between wealth values and paid wealth taxes will be 

calculated. The relationship between real estate tax and motor vehicle tax will also be compared to some other 

countries. The paper will end with proposals that align with the principles of vertical and horizontal justice, which 

take consider to wealth values for a fairer Turkish tax system. 

Keywords: Wealth Tax, Motor Vehicle Tax, Real Estate Tax, Justice Principles in Taxation 

TÜRKİYE'DE SERVET VERGİLERİNİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRLMESİ 

Türkiye'de kişiler sahip oldukları servetler üzerinden servet vergisi ödemektedir. Bu vergiler emlak vergisi ve 

motorlu taşıtlar vergisidir. Çalışmamızda, benzer ekonomik değer taşıyan emlak ve motorlu taşıtların birbirinden 

farklı miktarlarda vergiye tabi olmalarının vergilemede yatay ve dikey eşitlik ilkelerine uyup uymadıkları 

tartışılacaktır. Çalışmanın il bölümünde vergilemedeki yatay ve dikey adalet ilkelerinin teorik olarak ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde güncel vergi oranları ile servet değerleri ve ödenen servet vergileri arasındaki ilişki 

ortaya konacaktır. Emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi oran ve değerleri diğer bazı ülkelerle de 

karşılaştırılacaktır. Çalışmamız daha adil bir Türk vergi sistemi için servet değerlerini dikkate alan dikey ve yatay 

adalet ilkelerine uyan öneriler ile sona erecektir. 

Anahtar Kavramlar:  Servet Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Vergilemede Adalet İlkeleri 
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EVALUATION OF LAW NO. 5302 ON SPECIAL PROVINCIAL 

ADMINISTRATION IN CONSIDERATION OF THE EUROPEAN CHARTER OF 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 

Şeniz ANBARLI BOZATAY, Çanakkale Onsekiz Mart University 

Mehmet DARICI Çanakkale Onsekiz Mart University 

The most important and far-reaching effect of globalization is the ever-increasing significance of local 

governments. Strong local administrative units are considered indispensable in all of the developed countries. In 

developing countries, however, the efforts are mostly focused on the improvement and strengthening of local units. 

The intended strengthening efforts can only be made if local administrative units are given administrative and 

financial autonomy. From this viewpoint, the Council of Europe published a document entitled "the European 

Charter of Local Self-Government" to achieve the previously set goals and planned standardization. The condition 

of special provincial administrations in view of this document is the primary concern of the present study. Special 

provincial administrations refer to public legal entities which have administrative and financial autonomy and are 

established to satisfy the local collective needs of provincial population and whose members of decision-making 

body are appointed by election. In this study, Law No. 5302 on Special Provincial Administration is evaluated in 

terms of administrative and financial autonomy and in view of the European Charter of Local Self-Government. 

Keywords: Law No. 5302 on Special Provincial Administration, European Charter of Local Self-Government 

Autonomy, Administrative Autonomy, Financial Autonomy 

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU'NUN AVRUPA YEREL YÖNETİMLER 

ÖZERKLİK ŞARTI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Küreselleşme olgusunun tüm dünyayı kapsayan etkilerinden en önemlisi, yerel yönetimlerin giderek daha fazla 

önem kazanması olmuştur. Tüm gelişmiş ülkelerde güçlü yerel yönetim birimleri idari yapıların vazgeçilmez 

unsurları olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin durumu ise daha çok bu 

birimlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarında izlenmektedir. Sözü edilen güçlendirme, yerel 

birimlerin gerek idari gerekse mali anlamda özerkliğe sahip olması ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda 

Avrupa Konseyi, başarı ve standardizasyonu yakalayabilmek amacıyla "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" 

adlı belgeyi yayımlamıştır. Bu belge karşısında Türkiye'de il özel idarelerinin durumu, çalışmanın ana temasıdır. 

İl özel idareleri, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade etmektedirler. 

Çalışmada 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı karşısında idari ve mali 

özerklik bağlamında ele alınarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. Özerklik, İdari 

Özerklik, Mali Özerklik 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       215 

 

PANEL DATA ANALYSIS OF THE THEORY OF COST STICKINESS: A 

RESEARCH ON COMPANIES LISTED ON THE BORSA İSTANBUL 

Hakan YAZARKAN, Ordu University 

Alperen M. YİĞİT, Ordu University 

 Murat GÖK, Ordu University 

The concept of cost behavior is a term used to describe how any factor of cost will react to changes in an operating 

volume. According to the traditional cost behavior theory, costs change symmetrically with the activity volume. 

However, many recent studies have shown that this important presupposition is not always true. According to these 

studies, costs increases more with elevation of the activity volume than decreases when the activity levels of the 

company falls. Costs behave asymmetrically namely sticky. Accordingly, the main purpose of this study is to show 

whether this situation, which is expressed as "cost stickiness", is valid for Borsa İstanbul (BİST) companies. Panel 

Data Analysis was used in the study and financial statements of 116 companies operating in BİST continuously 

between 1997 and 2015 were utilized. According to results of the analyzes, it has been determined that the cost-

stickiness theory is valid for all models (cost drivers). 

Keywords: Cost, Cost Stickiness, Cost Behavior 

MALİYET YAPIŞKANLIĞI TEORİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE TEST 

EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Maliyet davranışı kavramı, bir işletmenin faaliyet hacminde meydana gelecek değişimlere karşı herhangi bir 

maliyet unsurunun nasıl tepki vereceğini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Geleneksel maliyet davranışı 

teorisine göre, maliyetler faaliyet hacmiyle simetrik olarak hareket ederler. Ancak son yıllarda yapılan birçok 

çalışma bu önemli ön kabulün her zaman doğru olmadığını göstermiştir. Buna göre maliyetler faaliyet hacmi 

artışında aynı büyüklükteki faaliyet hacmi azalışına göre daha fazla artmaktadır. Bir nevi yapışkan bir davranış 

sergilemektedirler. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı "maliyet yapışkanlığı" olarak ifade edilen bu 

durumun Borsa İstanbul (BİST) şirketleri için geçerli olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada Panel Veri 

Analizi kullanılmış ve 1997-2015 yılları arasında BİST'te kesintisiz olarak faaliyet gösteren 116 şirketin mali 

tablolarından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüm modeller (maliyet unsurları) için maliyet 

yapışkanlığı teorisinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Maliyet, Maliyet Yapışkanlığı, Maliyet Davranışı 
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BASIC INFORMATION REGARDING THE BANKING SECTOR: CANKIRI 

INSTANCE 

Mehmet Ali DEMİR, Çankırı Karatekin University 

In this study, basic information regarding the banking sector peculiar to Cankiri province between the years of 

2012-2016 has been analyzed based on ratio analyses method. Main results of the article may be summarized as 

follows: Even though the number of the active banks has remained fixed, their branch number has been increased. 

Also the number of the staff that is working in those banks has been consistently increased between early 2012 and 

late 2015. The consistency has been observed between the money deposit that the banks have and amount of the 

credits that they have provided. The difference between the amount of the average credit and amount of the average 

deposit per person is seen to increase ever. 

Keywords: Cankiri, Banking, Deposit, Credit 

BANKACILIK SEKTÖRÜNE AİT TEMEL BİLGİLER: ÇANKIRI ÖRNEĞİ 

Bu çalışmada, 2012-2016 yılları arasında bankacılık sektörüne ait temel bilgiler Çankırı ili özelinde oran analizi 

yöntemi ile incelenmektedir. Makalenin başlıca sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Son 2 yılda faaliyet gösteren 

banka sayıları sabit kalmasına rağmen şube sayılarında artış gerçekleşmiştir. Banklarda çalışan personel sayısı 

2012 yılından 2015 yılı sonuna kadar düzenli olarak artış göstermiştir. Bankaların sahip olduğu toplam mevduat 

ve kredi miktarları arasında olumlu bir ilişki gözlemlenmiştir. Kişi başına ortalama kredi miktarı ile kişi başına 

ortalama mevduat miktarı arasındaki fark sürekli artmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Çankırı, Bankacılık, Mevduat, Kredi 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       217 

 

PROBLEMS OF THE CHAMBERS AS PROFESSIONAL ACCOUNTING BODIES 

AND ITS SOLUTION PROPOSALS: A CASE OF WESTERN BLACK SEA 

REGION PROVINCES 

Metin KILIÇ, Karabük University 

Ünal ARSLAN, Sinop University 

Chambers of professional accountants had been founded by The Law No. 3568 and lived a fast development and 

institutionalization process. Chambers of professional accountants which have legal entity and public institution 

status, have made a significant contribution to progress of accounting profession in Turkey. The chambers, which 

have great importance for the profession, face several problems while maintaining their operations. The purpose 

of this study is to determine these problems of chambers of professional accountants and solutions proposals which 

are suggested by presidents of the chamber for these problems. For this purpose, pre-prepared questions which are 

related to problems of the chambers asked six presidents who represents Western Black Sea Region and obtained 

the solution proposals which are developed by the presidents, with standardized open ended interview approach. 

Results were presented as interpreted. 

Keywords: CCPA, TÜRMOB, Chambers of Professional Accountants, Chambers Presidents 

MUHASEBE MESLEK ÖRGÜTÜ ODALARININ GÜNÜMÜZDE YAŞADIĞI 

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ 

ÖRNEĞİ 

3568 sayılı yasa ile temelleri atılan muhasebe meslek odaları, hızlı bir kuruluş ve kurumsallaşma süreci 

geçirmişlerdir. Tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğindeki muhasebe meslek odalarının Türkiye'de muhasebe 

mesleğinin gelişmesinde önemli katkısı bulunmaktadır. Meslek açısından büyük önemi olan odalar faaliyetlerini 

gerçekleştirirken birtakım sorunlar da yaşamaktadır. Hazırlanan çalışma muhasebe meslek odalarının sorunlarını 

ve bu sorunlara oda başkanlarının çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Batı Karadeniz 

Bölgesi'ndeki muhasebe meslek odalarını temsil eden altı oda başkanına, odaların sorunlarıyla ilgili önceden 

hazırlanmış sorular yöneltilmiş ve ifade edilen sorunlara oda başkanlarının geliştirdikleri çözüm önerileri, 

standartlaşmış açık uçlu görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Sonuçlar yorumlanarak sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: SMMMO, TÜRMOB, Muhasebe Meslek Odaları, Oda Başkanları 
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COMPARING ADMINISTRATOR SKILLS: ISLAM AND WESTERN 

LITERATURE 

Sertaç ERCAN, Karabük University 

İbrahim IŞITAN, Karabük University 

The research investigates the similarities and differences between the administrator skills set forth by Katz and 

leading scholars of the Islamic world Ghazali, Farabi, Suhreverdi and Nizamul Mülk. In the research, the concepts 

put forward by Katz (1974) and the works written by the above scholars in the 10th century were examined by 

content analysis method. It has been seen that in the examinations made, both the West and the Islamic literature 

emphasize that managers should have similar skills. However, in the Islamic literature, it has been found that some 

moral and spiritual skills are given special importance. 

Keywords: Administrator, Administrator Skills, Islam, Western 

YÖNETİCİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İSLAM VE BATI 

LİTERATÜRÜ 

Araştırma, Batı literatüründe yaygın kabul görmüş, Katz tarafından ortaya konan yönetici becerileri ile İslam 

dünyasının önde gelen ilim adamları olan Gazali, Farabi, Sühreverdi ve Nizamül Mülk'ün ortaya koyduğu yönetici 

becerileri arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştırmaktadır. Araştırmada Katz (1974) tarafından ortaya konan 

kavramlar ile yukarıda isimleri geçen ilim adamlarının yaklaşık 10. yüzyılda yazmış oldukları eserler içerik analizi 

yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan incelemelerde gerek Batı gerekse İslami literatürde yöneticilerin benzer 

becerilere sahip olmaları gerektiği vurgulandığı görülmüştür. Bununla birlikte İslami literatürde bazı ahlaki ve 

manevi becerilere ayrıca önem verildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Yönetici, Yönetici Becerileri, İslam, Batı 
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COMPARISON OF THE DIVERSIFICATION STRATEGIES OF BUSINESS 

GROUPS IN TURKEY IN TERMS OF LEVELS OF DIVERSIFICATION AND 

LISTING ON THE STOCK EXCHANGE: OLD AND NEW PERIOD BUSINESS 

GROUPS 

Ahmet İLHAN, Bayburt University 

Business groups in the large companies section have become one of the issues that attracts great attention in the field of 

organization and management in recent years. This is because business groups are the organizational structures that emerged 

and developed along with the process of industrialization in which economic transformation was experienced. In this context, 

the year 1980, which is acknowledged as the turning point for Turkey in the economic, social and political terms and as the year 

when liberal policy started to be practiced, was taken as a basis for the study. In this study, the business groups that emerged 

before and after 1980 in Turkey were compared in terms of their levels of diversification, one of the aspects of diversifications 

strategies they applied. Accordingly, level of diversification is a condition that is associated with the diversification in the 

business groups being unrelated to each other. In the study, the level of diversification was analyzed with the business groups 

being active in more than one sector. In this study, an examination was made to find out if there is any difference between the 

old (those founded before 1980) and new period (those founded after 1980) business groups in terms of the levels of 

diversification based on the diversification strategies they applied, and a comparison was made. However, it is aimed to analyze 

the presence of a significant relationship between the old and new period business groups in terms of the numbers of companies 

listed on the stock exchange, and to make the comparison thereof. Firstly, in 2016 Istanbul Chamber of Industry (ISO) was 

included in the analysis after determining the business groups that have more than one company in the ranking of the 500 largest 

industrial enterprises in Turkey. Accordingly, the fact that 9 old period business groups founded before 1980 and 20 new period 

business groups founded after 1980 have more than one company in the ranking of the 500 largest industrial enterprises was 

taken as a basis and determined. Since adequate information about one of the new period business groups could not be reached, 

the number of new period business group was taken as 19 in the examination. An information form of all the business groups 

included in the research was formed. In this information form, basically the information about the following was included; (1) 

the total number of companies connected to the business groups, (2) the number of sectors in which the business groups are 

active, and (3) the number of companies of business groups listed on the stock exchange. Descriptive statistics tests of various 

variables in regard to the 9 old period and 19 new period business groups were made according to the purpose of the research 

and the criteria determined. According to the result of Mann-Whitney U test made accordingly, there was a significant difference 

between the old and new period business groups in terms of the numbers of companies listed on the stock exchange (2-tailed; 

p 0.05 Asymp. Sig. 0.94) and company numbers (p > 0.05 Asymp. Sig. 0.94-0.299). However, it is found that within the 

framework of the findings obtained from the research, as a result of the comparison of the old and new period business groups 

in terms of the number of companies listed on the stock exchange, old period business groups (23.72 mean rank) have more 

companies listed on the stock exchange than the new period business groups (10.13 mean rank). Likewise, it is detected that in 

the examination of the old and new period business groups according to their company numbers, old period business groups 

with a mean rank of 16.83 have more company numbers than the new period business groups with a mean rank of 13.39. Based 

on another finding, however, when the old and new period business groups were compared according to their sector numbers, 

old period business groups (14.67 mean rank) operated in more sectors than the new period business groups (14.42 mean rank). 

In line with the findings obtained, the old period business groups had a higher level than the new period business groups in 

terms of the level of diversification based on diversification strategies, company number, the number of companies listed on 

the stock exchange. Based on this finding, it is possible to say that old period business groups have a higher level of 

diversification, new period business groups have relatively lower levels of diversification. At this point, the old and new period 

business groups differentiate. 

Keywords: Business Groups, Diversification Strategies, Sector Number, Company Number, Companies Listed On 

the Stock Exchange 
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A NEW PARADIGM AGAINST TO EQUALITIES AND CLIMATE CHANGE: 

GREEN GROWTH 

Arman Zafer YALÇIN, Balıkesir University 

Wealth, occured results of economic growth and development, sharing international and interior have been became 

one of the most serious discussion topics from past to nowadays. Are the reduction of inequalities and stability 

spontaneous events that In the later stages of growth and development as Simon Kuznets noted in the 1950s? What 

concrete lessons can we draw on long-term evolution of capital, income and wealth? Why enormous growth of 

production and consumption in the world led to fatal problems such as global warming and climate change? is there 

a linear relationship between growth and development process and environmental pollution? Are theresustainable 

solutions to economic growth that will not lead to environmental pollution? The purpose of this paper is questioning 

the paradigm of today's economic growth and instead of today's paradigm of economic growth It is scientifically 

based on the necessity of the growth paradigm called green growth. 

Keywords: Economic Growth, Green Growth, Green New Deal 

EŞİTSİZLİKLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YENİ BİR PARADİGMA: 

YEŞİL BÜYÜME 

İktisadi büyüme ve kalkınma sonucu oluşan zenginliğin ülkeler arası ve ülke içindeki kesimler arasında paylaşımı, 

geçmişten günümüze en ciddi tartışma konularından biri olmuştur. Simon Kuznets'in 1950'li yıllarda belirttiği gibi 

büyüme ve kalkınma sürecinin ilerleyen dönemlerinde eşitsizliklerin azalması ve istikrar kendiliğinden gerçekleşen 

bir olgu mudur? Gelirin, servetin ve sermayenin sanayi devriminden bu yana uzun vadeli evrimine dair somut hangi 

dersleri çıkarabiliriz? Dünyada üretim ve tüketimin bu muazzam büyümesi sonucunda neden küresel ısınma ve 

iklim değişikliği gibi ölümcül sorunlar ortaya çıktı? Söz konusu büyüme ve kalkınma süreci ile çevre kirliliği 

arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Çevre kirliliğine yol açmayacak ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir 

kılacak çözümler mevcut mudur? Bildirinin amacı, yukarıda sorduğumuz sorular ışığında günümüz ekonomik 

büyüme paradigmasının sorgulanması ve bunun yerine yeşil büyüme olarak adlandırılan büyüme paradigmasının 

gerekliliğinin bilimsel olarak temellendirilmesidir. 

Anahtar Kavramlar: Ekonomik Büyüme, Yeşil Büyüme, Yeşil Yeni Düzen 
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INVESTIGATION OF PUBLIC RELATIONS PRACTICES IN TURKISH PUBLIC 

ADMINISTRATION 

Yahya AKKAYA, Bartın University 

Özkan AVCI, , Bartın University 

Public relations, which can be defined as a management function that helps create and maintain mutual 

communication, understanding and maintenance between a business and the target group, is now regarded as an 

important application in public administration as much as it is in the private sector. In order to interact with 

contemporary people in a careful and regular manner, the administration responds to the requests of the people by 

the applications of the people in relation to the requests of the inspection and openness. In this context, the Central 

Government Organization Research Project (MEHTAP) report prepared in 1962 and the Public Administration 

Research Project (KAYA) report published in 1991 emphasized the development of public relations in public 

institutions. The Prime Ministry Communication Center (BİMER), which was established in 2006, is the most 

important development in relation to public relations in Turkish public administration. In this study, the 

applications of the relations with the public in the management institutions, especially the Prime Ministry 

Communication Center (BİMER), will be examined. 

Keywords: Turkish Public Administration, Public Relations, Public Relations Practices 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ 

İNCELENMESİ 

Bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim 

fonksiyonu olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkiler artık özel sektörde olduğu kadar kamu yönetimi alanında 

da önemli bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Günümüz insanı ile dikkatli ve düzenli bir şekilde etkileşime 

geçmek, haberleşmek gereğinden yola çıkarak, yönetim halkın denetim ve açıklık isteklerine halkla ilişkiler 

uygulamaları ile karşılık vermektedir. Bu bağlamda 1962 yılında hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma 

Projesi (MEHTAP) raporu ve 1991 yılında yayınlanan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) raporunda kamu 

kuruluşlarında halkla ilişkilerin geliştirilmesi vurgulanmıştır. Son dönemde 2006 yılında kurulan Başbakanlık 

İletişim Merkezi (BİMER) Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler konusunda görülen en önemli gelişmelerdendir. 

Bu çalışmamızda başta Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) olmak üzere merkezden yönetim kuruluşları ve 

yerinden yönetim kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamaları incelenecektir. 

Anahtar Kavramlar: Türk Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları 
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DOES ENTREPRENEUR DEFEAT HIS FATE: EFFECTIVENESS OF FATALISM 

ON THE ENTREPRENEURSHIP 

Kamil ORHAN, Pamukkale University 

The enrichment of nations and the proliferation of this wealth to spread to the whole nation is one of the important 

agenda items of the social science community that the head of the economy attracted. In the direction of the 

academic, philosophical pioneers of the issue, policy makers are trying to pass on their economic political practices. 

Entrepreneurship has also been effectively defended over time by Cantillon, Say, Schumpeter, von Thiinen, 

Menger, Misses, and Hayek. In the beginning, debate and research based on whether or not entrepreneurship was 

effective left its place in the 21st century with work focusing on entrepreneurial people. The question "Is 

entrepreneurship important for a society and economy?" is no longer discussed. Instead, it is being investigated 

how entrepreneurship can be supported and developed. Although entrepreneurship training is taken in terms of 

Turkey, it is also a separate issue that the entrepreneurship does not come to the desired levels. In our work, it will 

be investigated whether fatalism constitutes an obstacle to entrepreneurship. Girişimci Potansiyeli Belirleme 

Envanteri (GPBE), which was translated in to Turkish culture by Orhan (2017) which was originally deveoped by 

Santos, Caetano and Curral (2014) (Entrepreneurial Potential Assessment Inventory -EPAI) and a fatalism scale 

(Kadercilik Eğilimi Ölçeği) originally deveoped by Orhan (2017). Data from 1374 individuals were collected. The 

data were analyzed through various statistical package programs. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship, Potential, Fatalism 

GİRİŞİMCİ KADERİNİ YENER Mİ: GİRİŞİMCİLİĞE KADERCİLİĞİN ETKİSİ 

Ulusların zenginleşmesi ve bu zenginliğin refaha dönüşerek bütün ulusa yayılabilmesi, başını ekonominin çektiği 

sosyal bilimler topluluğunun, önemli gündem maddelerinden birisidir. Konunun akademik, felsefi öncülerinin 

işaret ettiği doğrultuda politika yapıcılarda iktisadi politik uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. 

Girişimcilik de bu anlamda Cantillon, Say, Schumpeter, von Thiinen, Menger, Misses, Hayek tarafından, zaman 

içerisinde alanyazında etkin bir şekilde savunulmuştur. Başlangıçta girişimciliğin etkili olup olmayacağına 

dayanan tartışma ve araştırmalar, 21.yüzyılda yerini girişimci kişiler üzerinde odaklanan çalışmalara terk etmiştir. 

Artık "Girişimcilik bir toplum ve ekonomi için önemli midir?" sorusu tartışılmamaktadır. Bunun yerine 

girişimciliğin nasıl desteklenebileceği ve geliştirilebileceği araştırılmaktadır. Türkiye açısından girişimcilik 

eğitimleri alınmasına rağmen istenen seviyelerde girişimin açığa çıkmaması da ayrı bir çalışma konusudur. 

Çalışmamızda, kadercilik olgusunun girişimciliğin açığa çıkmasına bir engel teşkile edip etmediği araştırılacaktır. 

Çalışmada Orhan tarafından (2017) geliştirile Kadercilik Eğilimi Ölçeği ve orijinali Santos, Caetano ve Curral 

(2014) tarafından geliştiirlmiş Entrepreneurial Potential Assessment Inventory'nin (EPAI) yine Orhan (2017) 

tarafından Türkçeye kazandırılan Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Ölçeği (GPBE) kullanılmıştır. 1374 kişiden 

veri toplanmıştır. Veriler çeşitli istatistiksel paket programlar aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, Girişimcilik Potansiyeli, Kadercilik 
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INVESTIGATION IN THE CLASSICAL FINANCIAL PERSPECTIVE OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND TAX COMPLIANCE 

Mehmet TUNÇER, Karadeniz Technical University 

Yasemin ARIMAN, Karadeniz Technical University 

As is known, public expenditures are made to meet social needs and are generally financed by tax revenues. 

Providing financing to meet these societal needs is related to the amount of tax revenues collected. At this point, 

tax incomes that can be collected in one country shed light on the amount of goods and services to be provided by 

the public. Some of the envisaged tax revenues from the collection can not be collected due to various reasons. 

One of these reasons is the low compliance of the taxpayers. At first glance, taxpayers' perception of low tax 

compliance is the effect on the amount of public goods and services. However, this does not mean that the amount 

of public expenditure will not have an effect on taxpayers' tax compliance. In other words, it does not mean that 

there will not be an opposite effect. So much so that previous studies; It has been determined that the public goods 

and services that are offered will have an impact on the tax compliance behavior of the taxpayers if they have 

gained support from the taxpayers. In this study, the feasibility of the existence of a possible relationship between 

public expenditure and tax compliance will be assessed from a classical fiscal perspective. 

Keywords: Public Expenditure, Tax Compliance, Classical Finance 

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KLASİK 

MALİYE PERSPEKTİFİNDE İNCELENİLEBİLİRLİĞİ 

Bilindiği üzere kamu harcamaları toplumsal ihtiyaçların karşılanması için yapılmakta ve genel olarak vergi gelirleri 

ile finanse edilmektedir. Bu toplumsal ihtiyaçları karşılayacak finansmanın sağlanması toplanan vergi gelirlerinin 

miktarı ile ilgilidir. Bu noktada bir ülkede toplanılabilecek vergi gelirleri kamu tarafından sağlanacak mal ve 

hizmetlerin miktarına ışık tutmaktadır. Toplanması öngörülen vergi gelirlerinin bir kısmı çeşitli nedenlerden ötürü 

toplanamamaktadır. Bu nedenlerden biri mükelleflerin vergi uyumunun düşük olmasıdır. İlk bakışta mükelleflerin 

vergi uyumunun düşük olmasının, kamusal mal ve hizmetlerin miktarı üzerinde etkisi olacağı algısı oluşmaktadır. 

Ancak bu, kamu harcamaları miktarının mükelleflerin vergi uyumu üzerinde bir etkisinin olmayacağı anlamına 

gelmemektedir. Başka bir ifadeyle ters yönlü bir etkinin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Öyle ki daha önce 

yapılan çalışmalarda; sunulan kamusal mal ve hizmetlerin, mükelleflerin desteğini kazanmış olması durumunun 

mükelleflerin vergi uyumu davranışı üzerinde bir etki meydana getireceği tespit edilmiştir. Bu çalışmada kamu 

harcamaları ile vergi uyumu arasında olası bir ilişkinin varlığının kurulabilirliği klasik maliye perspektifinde 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Kamu Harcamaları, Vergi Uyumu, Klasik Maliye 
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KKTC DEMOKRASİSİNİN SAMUEL HUNTINGTON’IN “TWO TURNOVER 

TEST” MODELİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nedret ÇAĞLAR, Süleyman Demirel University 

 Tuğçe BAYRAM, Bülent Ecevit University 

KKTC Demokrasisinin Samuel Huntington’ın “Two Turnover Test” Modeli Doğrultusunda Değerlendirilmesi 

isimli çalışmanın amacı, KKTC’de yapılmış olan genel seçimler üzerinden, siyasal sistemin meşruluğunu ve 

demokrasinin pekişmesini ölçmektir. Bu ölçüm için Samuel Huntington’ın İki El Değiştirme Testi olarak Türkçeye 

çevrilen Two Turnover Test’i kullanılmıştır. Seçim yolu ile iktidarın adil ve barışçı yollardan iki kere değişiminin 

temel olduğu bu teste göre KKTC tarihinde yapılmış olan seçimler tablo haline getirilerek incelenmiştir. Testin 

gerekleri doğrultusunda yapılan bu inceleme neticesinde olumlu bir sonuca ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: KKTC, Two Turnover Test, Seçim, Demokrasi 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       225 

 

SPATIALIZATION OF NEOLIBERAL ORDER: BRANDING CITIES 

Hülya EŞKİ UĞUZ, Selçuk University 

Enes YALÇIN, Selçuk University 

Since the 1980s, and the ascendency of neoliberal ideology, the idea that places should be competitive 

has become naturalised into contemporary understandings of cities. Specifically, in context of 'city 

branding' the paradigm of 'image production' has been established as an entrepreneurial strategy for city 

development. In this process, the geographical, economic, gastronomic, cultural and historical values of 

the cities were highlighted and labeled and the differences of the cities were emphasized. Although place 

branding does not occur in all cities, in our opinion, urban areas are increasingly being commodified in 

different ways and at different rates. This, however, is not a mere coincidental outcome of capitalism but 

a key means whereby it is able to reproduce itself through the creation of new investment opportunities 

within the city. The study is about this non-random relationship. In this context this study aim to explain 

how neoliberalism shapes cities with the brand city strategy and ın other words, how created space for 

himself. 

Keywords: Branding City, Neoliberalism, Image Production 

NEOLİBERAL DÜZENİN MEKANSALLAŞMASI: MARKA KENTLER 

Neo-liberal ideolojinin yükselişi ile birlikte 1980'lerden beri mekanların rekabetçi olması düşüncesi çağdaş kent 

anlayışına içkin kılınmış, özellikle, "marka kentler" bağlamında 'imaj üretimi' paradigması kentsel kalkınmada 

girişimci bir strateji olarak kurulmuştur. Bu süreçte kentlerin sahip olduğu coğrafi, ekonomik, gastronomik, 

kültürel, tarihi değerler ön plana çıkarılarak etiketlenmiş ve kentlerin farklılıkları vurgulanmıştır. Kanımızca her 

ne kadar tüm şehirlerde gerçekleşmese de kentlerin markalaşması, kentsel alanların giderek farklı şekillerde ve 

farklı oranlarda metaya dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Aslında kentlerin markalaşması ile tanık olduğumuz 

durum insanların bir yere ilişkin anlamlı buldukları şeylerin (endüstri, tarih, binalar, yazın, çevre), zaman içinde 

kullanılarak azaltılmakta, bitirilmekte veya tüketilmekte olduğudur. Bununla birlikte belirtilmelidir ki bu, 

kapitalizmin sadece tesadüfi bir sonucu değil, aynı zamanda, kent içinde yeni yatırım fırsatları yaratarak kendisini 

yeniden üretebilmek için kullandığı önemli bir araçtır. Çalışma tesadüfi olmayan bu ilişki üzerine olup neoliberal 

politikaların "marka kent" stratejisi ile kentleri nasıl şekillendirdiğini bir diğer deyişle kendisi için nasıl mekan 

yarattığını açıklamayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kavramlar: Marka Kentler, Neoliberalizm, İmaj Üretimi 
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THE EFFECT OF BONUS ISSUES ANNOUNCEMENTS ON STOCK PRICES OF 

COMPANIES LISTED AT THE BIST100 INDEX 

Mehmet YOLCU, Bülent Ecevit University 

Feride ÖZTÜRK, Bülent Ecevit University 

The effect of bonus issues has been the subject of finance literature for a long time. However, the empirical 

literature on the effect of bonus issues on stock prices is mixed at best and far from being conclusive. This study 

aims to investigate the stock price reaction to information release of bonus issues of selected listed companies in 

the Borsa Istanbul100 index (BIST100). A sample of 33 bonus issues announced by BIST100- listed companies 

from 2007 to 2016 was selected pertaining to different sectors. The study employed the market model- event study 

approach with an event window of 26 days (15 days prior to bonus issues announcement and 10 days after the 

announcement) and bonus issues announcement date. To assess the stock price response to the bond issue, 

significance of cumulative abnormal returns were tested. The results of the study indicated that bonus issues 

announcement had negative impact on stock prices days prior to the announcement, positive impact on the 

announcement day and the following several days  and several days prior and after the announcement. 

Keywords: Event Study, BIST100, Bonus Issues, Abnormal Returns 

BİST100 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI 

HABERLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Bedelsiz sermaye artırımının hisse senedi fiyatları üzerine etkisi uzun yıllardır finans literatürü konusu olmaktadır. 

Literatürde bedelsiz sermaye artırımının,  hisse senedi fiyatları üzerine etkisini inceleyen ampirik çalışmaların 

sonuçları karma olmakla beraber, henüz bu konuda bir konsensüse ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı Borsa 

İstanbul100 (BİST100) endeksinde yer alan şirketlerin bedelsiz sermaye artımı haberlerinin bu şirketlerin hisse 

senede fiyatlarının tepkisini belirlemektir. Çalışmada, 2007-2016 yılları arasında çeşitli sektörlerde faaliyet 

gösteren şirketlere ait 33 adet bedelsiz sermaye artırımı haberi kullanılmıştır. Piyasa modeli-olay incelemesi 

yaklaşımının kullanıldığı çalışmada, olay penceresi 26 gün (bedelsiz sermaye artımı haberinin açıklanmasından 

önceki 15 gün ve bedelsiz sermaye artırımı haberinin açıklanmasından sonraki 10 gün) olarak belirlenmiştir. Hisse 

senedi fiyatlarının bedelsiz sermaye artırımı haberlerine tepkisini belirmek için kümülatif normal üstü getirilerin 

anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Çalışmanın sonuçları; bedelsiz sermaye artırımı haberlerinin, haberin 

açıklanmasından önceki günlerde hisse senedi fiyatları üzerinde negatif, haberin açıklandığı gün ve onu takip eden 

birkaç günde ve haberin açıklanmasından önceki ve sonraki birkaç günde ise pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kavramlar: Olay İncelemesi, BİST100, Bedelsiz Sermaye Artırımı, Normal Üstü Getiri 
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THE IMPACTS OF THE FACTORS AFFECTING THE PURCHASING 

BEHAVIORS ON THE CONSUMER PREFERENCES, A RESEARCH ON THE 

PARTICIPATION BANKING INSTRUMENTS, THE EXAMPLE OF KARAMAN 

PROVINCE 

HASAN GEDİK, KTO Karatay University 

Mehmet Akif ÇETİN, KTO Karatay University 

The consumer market is shaped day by day according to the demands, and new markets are formed in this direction. With regard 

to this situation, which is determined by the tendencies of the consumers, producers present products in a way that the personal 

expectations and needs are in the foreground. It is the same for participation banking products and services in the financial 

sector. The tendencies of the customers are parallel with the purchasing behaviors in this market and are effective in the phase 

of obtaining the final outcome and making the decision. In our thesis study, which is related to the subject, the reflections of the 

impacts of the factors affecting the purchasing behaviors on the consumer preferences in participation banking products were 

researched. In this regard, a survey was conducted in Karaman on 258 people, who had the high potential of being among the 

customers of the participation banks. With this survey, the reasons for the customers to prefer participation banking and the 

decision mechanisms that led them to this preference were addresses. Data were analyzed using SPSS statistics program pack. 

The effects on individuals' personal, economic, psychological, social and cultural tendencies and their purchasing ways have 

been measured. As a result of that, the data were evaluated comparatively. As a result of the research, it is seen that establishing 

a close relationship with the customer, in general, is among the important factors that affect the purchasing preferences of the 

customer psychologically. At this point, the interest shown to the customer by the personnel of the bank and the reliable 

information presented are within this category. It has been observed that the easy access to the branches of the participation 

bank, the ease of operation through the internet banking and exemption from the expenses affect the demand for the participation 

banking products positively in general terms. As the result of the hypotheses, it has been concluded that the presenting correct 

and clear information, which are among the factors that have an effect on the individual consumer decision-making mechanism, 

accelerates the demands. 

Keywords: Purchasing Behavior, Participation Banking, Marketing 

SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ 

TERCİHLERİNE ETKİSİ: KATILIM BANKACILIĞI ARAÇLARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

Tüketici piyasası gün geçtikçe talepler ile şekillenmekte ve bu doğrultuda yeni pazarlar oluşturulmaktadır. Üreticiler tüketici 

eğilimleri ile belirlenen bu durum karşısında ürünleri kişisel beklentiler ve ihtiyaçlar ön planda olacak şekilde arz etmektedir. 

Finans sektörü içerisinde yer alan katılım bankacılığı ürün ve hizmetleri içinde aynı durum söz konusudur. Tüketici eğilimleri 

bu piyasada yer alan satın alma davranışları ile paralel olup nihai sonuç ve karar aşamasında etkilidir. Bu çalışmanın amacı, 

satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici tercih noktasında etki durumunun katılım bankacılığı ürünlerine olan 

yansımasını araştırmaktır. Müşterilerin katılım bankacılığını tercih sebepleri ve onları bu duruma yönlendiren karar 

mekanizmalarını incelemektir. Bu doğrultuda Karaman ilinde katılım bankası müşterileri arasında yer alma potansiyeli yüksek 

258 kişiyle 01-28 Haziran 2017 tarihleri arasında anket çalışması yapılmıştır. SPSS istatistik program kullanılarak veriler analiz 

edilmiştir. Bireylerin kişisel, ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel eğilimleri ile bunların satın alma biçimlerine etkisi 

ölçülmüştür. Bunun sonucunda veriler karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda genel olarak müşteri ile yakın 

ilişki kurulması müşterinin psikolojik olarak satın alma tercihlerine etki eden önemli faktörler arasında yer aldığı sonucunu 

göstermektedir. Bu noktada banka personelinin müşteriye karşı ilgili olması, güvenilir bilgi verilmesi bu kategoride yer 

almaktadır. Katılım bankacılığı şubelerine ulaşımın kolay olması, internet bankacılığı üzerinden işlem kolaylığı ve masraf 

alınmaması genel anlamda katılım bankacılığı ürünlerine olan talebi pozitif yönlü etkilediği gözlemlenmiştir. Bireysel olarak 

tüketici karar mekanizmasında olumlu etki yapan faktörlerin dürüst ve açık bilgi verilmesi talepleri yukarı yönlü çekmekte 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Satın Alma Davranışı, Katılım Bankacılığı, Pazarlama 
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TCMB BEKLENTİ ANKETİ İLE FAİZ ORANI ARASINDAKİ NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİ 

Gizay DAVER; Bülent Ecevit University 

Merve KARACAER ULUSOY, Yıldırım Beyazıt University 

Bu çalışma kapsamında, 2011.05-2017.01 dönemi verileri kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası(TCMB) beklenti anketiyle gözlemlenen politika faiz oranlarıyla, açıklanan bileşik politika faiz oranları 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyle nedensellik ilişkisini tespit etmek amacı ile çeşitli ekonometrik analizler 

uygulanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle değişkenlere ait serilerin analize uygunluğunu test etmek amacıyla 

(Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra seriler 

arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmiş ve herhangi bir uzun dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır. Son 

olarak, seriler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi tespit etmek amacı ile Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiş ve 

bu testin sonucunda beklenti anketi faiz oranlarıyla politika faiz oranı arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü 

nedensellik ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir. 
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THE EFFECT OF CORPORATE IMAGE ON INDIVIDUAL BANKING'S 

FINANCIAL OUTPUT 

Murat YAVUZ, Ondokuz Mayıs University 

Elif ENSARİ ALPAY, Ondokuz Mayıs University 

 Mustafa EMİR, Karadeniz Teknical University 

In this study, the effect of corporate attractiveness related to the bank image in the minds of bank customers in the 

high-income segment group and satisfaction as a result of the services provided to bank customers on bank 

profitability was analysed. Within this scope, a survey was carried out by way of interviewing on the above 

mentioned group of customers of a bank which is active in Turkey. Factor analysis, correlation analysis and 

regression analysis were carried out to test the data obtained in the study. The study revealed that the bank image 

was more significant compared to satisfaction with the service quality of the bank and profitability increased not 

in accordance with satisfaction with the bank services, but with corporate attractiveness. 

Keywords: Individual Banking, Corporate Image, Corporate Attractiveness 

KURUM İMAJININ BİREYSEL BANKACILIK FİNANSAL ÇIKTILARINA ETKİSİ 

Bu çalışmada, üst gelir grubu müşteri segmenti grubunda yer alan banka müşterilerinin zihinlerindeki banka 

imajından doğan kurumsal çekiciliğin ve bankanın müşterilerine sağladığı hizmetlerden doğan memnuniyetin 

banka karlılığına olan etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankanın araştırmaya 

konu olan müşterilerine, karşılıklı görüşme sağlanarak, anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin test 

edilmesi amacıyla faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 

banka imajının; bankanın sağladığı hizmet kalitesine duyulan memnuniyete göre daha önemli olduğu; ayrıca, 

karlılığın banka hizmetlerinden duyulan memnuniyete göre değil, kurumsal çekiciliğe göre arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Bireysel Bankacılık, Kurum İmajı, Kurumsal Çekicilik 
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ANALYSIS OF THE SYRIAN REFUGEES POLICIES OF TURKEY AND THE 

EUROPEAN UNION THROUGH THE CONTEXT OF POLITICAL AREA 

TRANSFORMATION BY INTERNATIONAL MIGRATION 

Zafer AKBAŞ, Düzce University 

Veysel BABAHANOĞLU, Düzce University 

Ahmet Hüsrev ÇELİK, Düzce University 

Şahin ÇAYLI, Düzce University 

It is a war and conflict environment in which the demonstrations launched for the freedom of the opposite side in 2011 were 

attempted to be suppressed by the Assad regime in a bloody manner, where the living spaces were in place, millions of people 

were forced to leave from their homes, hundreds of thousands were killed and tens of thousands were either wounded or crippled. 

The process in Syria will not be enough to tell. The Syrian society, whose territorial plans were seperated, was started a civil 

war on diplomatic, political, economic and military interests were made. In the next steps of this process, both regional and 

global actors became active and war began to take place in Syria. Thus, the events that started in Syria in 2011 deeply affected 

the world politics and started to transform the political shape by causing the moving of migration waves to redesign the domestic 

and foreign policies of the countries. Syrian citizens have been forced to leave their countries in the face of all those events. 

Firstly the Syrians who migrated to neighboring countries, mainly Turkey and Jordan, in later stages. tried to migrate to Europe 

with the aim of achieving a better standard of living. Thousands of drama have been experienced during migration movements 

due to the closing of European Syrian refugee gates. Europe has left Syrian refugees to death. In the face of all this, the country 

that offers the most support to Syrian refugees is undoubtedly Turkey despite all its difficulties. The aim of this study is to 

analyze the migration policy of Syria originating from Turkey and the EU to the Syrian asylum-seekers by considering the 

political arena in the context of transforming the political field. The secondary aim of the study is to determine the reflections 

of the migration policies of the EU in terms of Turkey in the membership process. 

Keywords: Migration Policy, Turkey and EU, Syria, Political Transformation 

ULUSLARARASI GÖÇÜN SİYASAL ALANI DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜĞÜ 

BAĞLAMINDA TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SURİYELİ 

SIĞINMACILARA DÖNÜK GÖÇ POLİTİKALARININ ANALİZİ 

2011 yılında muhalif kanadın özgürlükleri için başlattığı gösterilerin Esad rejimi tarafından kanlı bir şekilde bastırılmaya 

çalışıldığı, yaşam alanlarının yerle bir edildiği, milyonlarca insanın zorla yerinden yurdundan edildiği, yüz binlerce insanın 

öldürüldüğü, on binlerce insanın ise ya yaralandığı ya da sakat kaldığı bir savaş ve çatışma ortamı Suriye'deki süreci anlatmaya 

yeterli gelmeyecektir. Toprakları üzerinde bölünme planları yapılan Suriye toplumu ayrıştırılarak üzerinde diplomatik, siyasi, 

ekonomik ve askeri çıkar planlarının yapıldığı bir iç savaş başlatılmıştır. Bu sürecin ilerleyen safhalarında hem bölgesel hem 

de küresel aktörler devreye girmiş, Suriye'de vekâlet savaşları yaşanmaya başlanmıştır. Böylelikle 2011'de Suriye'de başlayan 

olaylar dünya siyasetini de derinden etkilemiş ve yaşanan göç dalgaları ülkelerin iç ve dış politikalarını yeniden dizayn 

etmelerine neden olarak siyasal alanı dönüştürmeye başlamıştır. Tüm bu yaşananlar karşısında Suriyeli vatandaşlar ülkelerini 

terk etmek zorunda bırakılmıştır. Öncelikle kitleler halinde Türkiye ve Ürdün başta olmak üzere komşu ülkelere göç eden 

Suriyeliler, daha sonraki aşamalarda daha iyi bir yaşam standardı yakalayabilmek maksadıyla Avrupa'ya göç etmeye 

çalışmışlardır. Avrupa Suriyeli sığınmacılara kapıları kapatması nedeniyle göç hareketleri esnasında binlerce dram yaşanmıştır. 

Avrupa adeta Suriyeli sığınmacıları ölüme terk etmiştir. Tüm bunlar karşısında Suriyeli sığınmacılara en fazla desteği sunan 

ülke ise şüphesiz tüm zorluklarına rağmen Türkiye olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı Suriye menşeli uluslararası göçü 

siyasal alanı dönüştürücülüğü bağlamında ele alarak, Türkiye ve AB'nin Suriyeli sığınmacılara karşı geliştirmiş oldukları göç 

politikalarını analiz etmektir. Ayrıca çalışmanın ikincil amacı AB'nin göç politikalarının üyelik sürecinde bulunan Türkiye 

açısından yansımalarını tespit etmektir. 

Anahtar Kavramlar: Göç Politikası, Türkiye ve AB, Suriye, Siyasal Dönüşüm 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

PIPELINES FOR CENTRAL ASIAN TURKISH REPUBLICS AND TURKEY 

Fatih ÇELİK, Ahi Evran University 

Gazi POLAT, Ahi Evran University 

Ümit YAPICI, Ahi Evran University 

As the need for energy increases globally, it becomes crucial that Turkey has a great advantage due to its 

geographical location, which is a bridge between energy resources and markets. The most important advantage of 

Turkey is that 70% of the oil and natural gas deposits in the world are located in neighboring or very close countries. 

As far as Turkey's energy policies and the extent of the involvement in the global energy market is concerned, it 

will have a direct impact on the economic grow than development of the Central Asian Turkic Republics, which 

have a significant amount of raw energy resources. Moreover, It is a fact that both energy supplier countries and 

Turkey will benefit from the transport of natural gas and petrolium to Europe in terms of political and economic 

gains. The end of the oil and natural gas agreements that Turkey signed in the long term in 2020 has brought the 

issue of whether Turkey will be a transit country or a hub country in the future. Our work consists of three parts. 

The first part corresponds to oil and natural gas pipelines currently operating, the second part is oil and natural gas 

pipelines planned to be constructed, and the third part includes general evaluations and proposals for Turkey to 

become a central (hub) country in the natural gas-oil trade. 

Keywords: Energy, Economic Growth and Development,  Petroleum, Natural Gastransit and Central Country 

PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATLARININ ORTA ASYA TÜRK 

CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN EKONOMİK ÖNEMİ 

Gün geçtikçe enerjiye olan ilginin artması, enerji kaynakları ve pazarları arasında adeta köprü olan Türkiye, coğrafi 

konumu nedeniyle büyük bir avantaja sahiptir. Türkiye'nin en önemli avantajı dünyadaki petrol ve doğalgaz 

yataklarının %70'inin kendisine komşu veya çok yakın ülkelerde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin 

bu önemli küresel pazarda geliştireceği enerji politikaları ve oynayacağı roller hem kendisi hem de bu enerji 

zenginliklerine sahip ülkeler olan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasına doğrudan 

etkisi olacaktır. Aynı zamanda bu doğal gaz ve petrolün Avrupa'ya taşınmasında hem enerji arzı sağlayıcı ülkeler 

hem de Türkiye siyasi ve ekonomik kazanımlar elde etmektedirler. 2020 yılında Türkiye'nin uzun vadeli imzalamış 

olduğu petrol ve doğaz gaz anlaşmalarının sona ermesi, Türkiye'nin sonraki süreçte transit bir geçiş ülkesi mi 

olacağını ya da merkez (hub) bir ülkemi olacağı konusunu gündeme getirmiştir. Çalışmamız üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde şuanda faaliyette olan petrol ve doğal gaz boru hatları, ikinci bölümde faaliyete 

geçecek olan ve yapılması planlanan petrol-doğal gaz boru hatları, üçüncü bölümde ise Türkiye'nin doğalgaz-petrol 

ticaretinde (hub) merkez ülke konumuna gelebilmesi için genel değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Enerji, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Petrol Doğal Gaz, 

Transit Geçiş ve Merkez Ülke 
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FROM FOREIGN STUDENTS TO INTERNATIONAL STUDENTS: 

INTERNATIONAL STUDENTS IN NATIONAL STUDIES AND AN 

EVALUATION FROM POLITICAL PERSPECTIVE 

Kamil DEMİRHAN, Bülent Ecevit University 

This study aims at analyzing national researches about international students and evaluating the importance of this matter from 

political perspective. The matter of foreign students or international students is evaluated in relation to human mobility increased 

by the globalization. It is expected that international students can contribute to the internationalization of universities, enhance 

the international networks and cooperation, and improve the quality of education. The number of international students in the 

world is about 5 million. In Turkey, this number is more than 100.000, in 2017. Therefore, international students are seen as an 

important potential for countries. First part of this study, clarifies the concepts of foreign students and international students, 

and it gives general information about the foreign students, regulations and historical process. The second part finds out which 

academic field focuses on the matter of foreign students in terms of national studies, what are the topics of these studies, research 

problems, methods and results. The last part evaluates the importance of the matter of foreign/international students as a new 

social differentiation category from political aspect. Researches including the terms of foreign students, foreign origin students 

and international students in their contents and indexed in the databases of Ulakbim and Google Scholar, are categorized 

according to the studies' academic field, research problem, context and method. The results of this study, finds out that these 

terms are not discussed enough and the difference between the terms of foreign students and international students is not 

regarded in Turkey although international organizations like OECD or UNESCO use these concepts in relation to each other. 

This study explained that the use of both of the terms is better instead of using the term of international students including 

foreign students. In the evaluation of national researches, it is seen that the most of the studies about this matter are realized by 

educational sciences. Reviewed studies address the importance of the internationalization of universities, getting more economic 

benefits from this international student market and enhancing economic and cultural relations with other countries. These studies 

try to identify the problems of international students and find solutions. The number of studies in the literature focusing on the 

matter from political perspective is so limited. Therefore, there is a gap in the literature about the evaluation of the relationships 

between international students and local students (and society) which relations are changing due to the categories of social 

differences (different religion, ethnicity, culture and political relations among countries). In this context, there is a need to 

researches focusing the issue from political perspective and consisting of different research designs regarding many-sided 

structure of social relations. 

Keywords: Foreign Students, İnternational Students, University, Social Differentiation, Otherness 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE: 

ULUSAL ALANYAZINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE SİYASAL AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bu çalışmanın amacı uluslararası öğrencilerle ilgili ulusal alanyazındaki çalışmaları incelemek ve konunun siyasal açıdan 

önemini değerlendirmektir. Yabancı uyruklu ya da uluslararası öğrenciler konusu küreselleşmeyle birlikte artan insan 

hareketliliğiyle bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Uluslararası öğrencilerin üniversitelerin uluslararasılaşmasına, uluslararası 

ağların ve işbirliklerinin gelişmesine ve eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dünyada uluslararası 

öğrencilerin sayısı 5 milyona yakındır. Türkiye'de bu rakam 2017 yılı itibariyle 100 binin üzerindedir. Dolayısıyla, uluslararası 

öğrencilerin ülkeler için önemli bir potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada ilk bölümde yabancı uyruklu öğrenci 

ve uluslararası öğrenci kavramları netleştirilmekte; yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genel durum, mevzuat ve tarihsel süreç 

hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde, ulusal alanyazında yabancı uyruklu öğrenciler konusuna yoğunlaşan akademik 

alan, bu konunun ele alınış biçimi, sorunsallar, araştırma yöntemleri ve sonuçları tespit edilmektedir. Son bölümde, yabancı 

uyruklu/uluslararası öğrenciler konusunun yeni bir toplumsal farklılık kategorisi olarak siyasal açıdan önemi üzerinde 

durulmaktadır. Çalışmada içeriğinde yabancı öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci ve uluslararası öğrenci kelimeleri geçen Ulakbim 

ve Google Akademik veri tabanlarından ulaşılabilen araştırmalar akademik alan, araştırma sorunsalı, kapsam ve yöntem 

bakımından sınıflandırılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yabancı uyruklu ve uluslararası öğrenci kavramlarının 

üzerinde yeteri kadar durulmadığını, OECD ya da UNESCO gibi uluslararası kuruluşların bu kavramları birbiriyle bağlantılı 

bir şekilde kullanmasına karşın Türkiye'de bunlar arasındaki farkın pek fazla dikkate alınmadığını söylemek mümkündür. 

Çalışmada, Türkiye'de uluslararası öğrenci kavramını yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacak şekilde kullanmak yerine her 

iki kavramın birlikte kullanımının faydalı olabileceği vurgulanmıştır. Alanyazın değerlendirmesinde, Türkiye'deki akademik 

çalışmaların çoğunlukla eğitim bilimleri alanında olduğu tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalar, uluslararası öğrenciler 

konusunda üniversitelerin uluslararasılaşmasının önemi, uluslararası öğrenci piyasasından daha fazla pay alma, diğer ülkelerle 

ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme konularına işaret etmektedir. Çalışmalarda uluslararası öğrencilerin sorunları tespit 

edilmeye çalışılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Alanyazında siyasal perspektiften konuyu ele alan çalışmaların 

sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, bu öğrencilerin toplumsal olarak oluşturdukları farklılık kategorilerine (farklı inanç, ırk, 

kültür, ülkeler arası siyasal ilişkiler) bağlı olarak yerleşik öğrencilerle (ve toplumla) aralarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi 

konusunda alanyazında bir eksiklik olduğu söylenebilir. Bu çerçevede alanyazında siyasal açıdan konuyu inceleyen ve 

toplumsal ilişkilerin çok taraflı yapısını dikkate alan farklı araştırma tasarımlarına dayanan çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Anahtar Kavramlar: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Uluslararası Öğrenciler, Üniversite, Toplumsal Farklılık, Ötekilik  
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TURKEY'S RANKING IN UNDP HUMAN DEVELOPMENT INDEX FROM PAST 

TO PRESENT 

Cihan Selek Öz, Sakarya University 

Cavit Çolakoğlu, Artvin Çoruh University 

Elif Kodan, Sakarya University 

United Nations Development Program (UNDP) ranks countries based on human development levels since 1990. 

Criteria such as gross national product per capita, level of average length of life and education are taken into account 

in this ranking. The aim of this study is to analyze Turkey's standings in the index from past to present. It is observed 

in the study that Turkey's ranking has followed a fluctuating course, and being 71st among188 countries in 2016, 

it is in the high human development category. 

Keywords: United Nations Development Program, Human Development, Human Development Index 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UNDP İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİNDE 

TÜRKİYE'NİN DURUMU 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından beri her yıl düzenli olarak dünya ülkelerini insani 

gelişmişlik seviyelerine göre sıralamaktadır. Bu sıralamayı yaparken kişi başına düşen GSMH，ortalama ömür ve 

eğitim seviyesi gibi kriterleri esas almaktadır. Bu çalışmanın amacı UNDP İnsani Gelişmişlik Endekslerinde 

Türkiye'nin konumunu geçmişten günümüze analiz etmektir. Çalışmada Türkiye'nin sıralamalardaki yerinin dalgalı 

bir seyir izlediği，2016 İnsani Gelişmişlik Raporunda ise 188 ülke arasında 71. sırada yer alarak yüksek insani 

gelişmişlik kategorisinde yer aldığı görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişmişlik Endeksi, İnsani Gelişme 
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ECONOMIC ANALYSIS OF CARBON TAX 

Asuman Koç Yurtkur, Bülent Ecevit University  

 Fatih Yurtkur, Bülent Ecevit University 

Today, environmental problems are among the most important problems that are addressed at both national and 

international level. The fact that environmental problems reach serious dimensions necessitates the internalization 

of negative externalities that arise from the perspective of countries. At this point, efforts are being made to reduce 

the harmful effects of the gases which are significantly affected by environmental pollution such as fossil fuels 

(coal, petroleum, natural gas, etc.) with various economic instruments (regulation, fees, taxation and trading of 

pollution rights etc.). Carbon taxation, which aims to solve the problem of global warming caused by greenhouse 

gases increasing every day in the atmosphere, is a sales and emission tax based on the amount of carbon contained 

in these fossil fuels consumed in order to decrease the emission of carbon dioxide (CO2). The carbon tax first 

applied in Finland in 1990 to the world was then spread to other European countries with the participation of 

Scandinavian countries. In Turkey, studies on carbon tax continue with the projects carried out under the voluntary 

carbon market. In this study, the causality relationship between carbon tax, carbon emissions and economic growth 

for 25 European countries with carbon taxation is being investigated. 

Keywords: Carbon Tax, Economic Growth, Panel Causality Analysis 

KARBON VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ 

Günümüzde çevre ile ilgili problemler hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ele alınan en önemli sorunlar 

arasında yer almaktadır. Çevresel sorunların ciddi boyutlara ulaşması, ülkeler açısından ortaya çıkan olumsuz 

dışsallıkların içselleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada çeşitli ekonomik araçlarla (regülasyonlar, harçlar, 

vergiler ve kirlilik haklarının ticareti vb.) fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz vb.) gibi çevre kirliliğine önemli 

düzeyde etkide bulunan gazların zararının azaltılması çalışmaları gündemde yer almaktadır. Atmosferde her geçen 

gün miktarı artan sera gazlarının neden olduğu küresel boyuttaki ısınma sorununa çözüm bulmak amacı taşıyan 

karbon vergisi, artan karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltmak amacıyla tüketilen bu fosil yakıtların içerdiği 

karbon miktarına bağlı olarak alınan bir satış ve emisyon vergisidir. Dünya'da ilk olarak Finlandiya'da 1990 yılında 

uygulamaya konulan karbon vergisi daha sonra İskandinav ülkelerinin katılımı ile diğer Avrupa ülkelerine 

yayılmıştır. Türkiye'de ise karbon vergisi ile ilgili çalışmalar gönüllü karbon piyasası kapsamında yürüttüğü 

projelerle devam etmektedir. Çalışmada karbon vergisi uygulaması olan 25 Avrupa ülkesi için karbon vergisi, 

karbon emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Karbon Vergisi, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik Analizi 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       235 

 

EFFECT OF COMMUNICATION ON THE STRATEGY IMPLEMENTATION 

AND PERFORMANCE: A SURVEY OF TURKISH BANKING SECTOR 

Ahmet DİKEN, Necmettin Erbakan University 

Şükran GÖKCE, Necmettin Erbakan University 

Ebru ERTÜRK, Necmettin Erbakan University 

Research shows that the most important factor to distinguish successful businesses from unsuccessful ones in 

competitive markets is the effective strategy implementation process. There are many factors that influence this 

process, both in private and in public sector. Among these factors, communication is the most emphasized. When 

the financial sector is addressed in this context, the impact of communication on the strategy implementation 

process will positively contribute to the competitive power of the market.  The aim of the study measures how 

communication in the Turkish banking sector affects the success of strategy implementation and its contribution to 

performance. Depending on this purpose, the Bank is the main body of 52-fifty-bank defined as different types of 

banks in Turkey according to the data and rankings of the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) 

and has a banking license. Among these are Private Deposit Money Banks, Foreign Deposit Money Banks , 

Participation Banks and Public Participation Banks (27). Primary data obtained through structured questionnaires 

were analyzed using descriptive and inferential statistics. 

Keywords: Strategy, Strategy Implementation, Communication 

İLETİŞİMİN STRATEJİ UYGULAMA VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: 

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Araştırmalar rekabetçi pazarlarda başarılı işletmeleri başarısız olanlardan ayıracak en önemli 

faktörün etkin strateji uygulama süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Gerek özel gerekse kamu sektöründe bu 

sürece etki eden birçok faktör vardır. Bu faktörler içerisinde üzerinde en çok durulanı ise iletişimdir. Finans sektörü 

bu bağlamda ele alındığında iletişimin strateji uygulama süreci üzerindeki etkisi örgütün pazardaki rekabet gücüne 

olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışmanın amacı, Türkiye'de bankacılık sektöründe iletişimin strateji uygulama 

başarısını nasıl etkilediği ve bunun sonuçlarının performansa olan katkısını ölçmektir. Bu amaca bağlı olarak, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verileri ve sıralamasına göre Türkiye'de yasalarla farklı 

biçimlerde tanımlanmış ve bankacılık izni olan 52-elliiki- banka ana kütle olup, bunlar içerisinden Özel Mevduat 

Bankaları, Türkiye'de Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları ve Kamu Katılım Bankaları (27 

tanesi) ile çalışma yürütülmüştür. Yapılandırılmış anket yoluyla elde edilen birincil veriler betimsel ve çıkarımsal 

istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Strateji, Strateji Uygulaması, İletişim 
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AN INVESTIGATION ON HOTEL ORGANIZATIONS TO DETERMINE THE 

EFFECTS OF PROCEDURAL JUSTICE PERCEPTION OF EMPLOYERS ON 

PSYCHOLOGICAL CAPITAL 

Ertuğrul DÜZGÜN, Gümüşhane University 

Mehmet YEŞİLTAŞ, Girne Amerikan University 

Attitudes towards employees' organizations are vital to achieving organizational goals. Unfair practices that 

employees have encountered in their organizations will have significant effects on employee performance. It is 

believed that there may be reductions in the level of psychological capital due to the hesitation that employees have 

experienced regarding the fairness of organizational decisions that concern them. The aim of the research in this 

context is to reveal the impact of the procedural justice perception on the psychological capital (self-sufficiency, 

hope, optimism and endurance), which affects employees' attitudes towards their organizations both positively and 

negatively. In order to achieve this aim, research will be conducted on the employees in five star hotels in Belek 

region of Antalya province. To measure procedural justice will be used organizational justice scale developed by 

Moorman (1991) and to measure psychological capital will be used scale developed by Luthans et al. (2007). 

Keywords: Procedural Justice, Organizational Justice, Psychological Capital 

ÇALIŞANLARDAKİ PROSEDÜR ADALETİ ALGISININ PSİKOLOJİK SERMAYE 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OTEL İŞLETMELERİNDE 

BİR UYGULAMA 

Örgütlerdeki en önemli varlık olan çalışanların örgütlerine karşı sergiledikleri tutumlar örgütsel amaçlara ulaşma 

konusunda hayati önem taşımaktadır. Çalışanların örgütlerinde karşılaşmış oldukları adaletsiz uygulamaların 

çalışanın performansında önemli etkileri olacaktır. Çalışanların kendilerini ilgilendiren örgütsel kararların adil 

olarak alınıp alınmadığı konusunda yaşamış oldukları tereddütler yüzünden psikolojik sermaye düzeylerinde 

azalmalar olabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan araştırmanın amacı, çalışanların örgütlerine karşı tutumlarını 

gerek olumlu gerekse olumsuz yönden etkileyen prosedür adaleti algısının psikolojik sermaye (öz-yeterlilik, umut, 

iyimserlik ve dayanıklılık) üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Antalya ili Belek 

bölgesindeki beş yıldızlı otellerdeki işgörenlere yönelik araştırma yapılacaktır. Prosedür adaletini ölçmeye yönelik 

olarak Moorman (1991) tarafından geliştirilen örgütsel adalet ölçeği, psikolojik sermayeyi ölçmek içinse Luthans 

vd. (2007) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Prosedür Adaleti, Örgütsel Adalet, Psikolojik Sermaye 
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THE IMPACT OF VIOLENCE PREVENTIVE CLIMATE ON THE POSITIVE 

AND NEGATIVE WORK BEHAVIOR OF EMPLOYEE: A RESEARCH AT THE 

UNIVERSITY HOSPITAL 

Metin REYHANOGLU, Mustafa Kemal University 

Özden AKIN, Mustafa Kemal University 

The aim of the study is to analyze the impact of violence preventive organizational policies and practices on 

employee' performance. Additionally, role of organizational constraints, conflicts and happiness/unhappiness of 

employee were examined. Employee' performance was analyzed in two dimensions, Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) as positive behavior and Counterproductive Behavior (CWB) as negative behavior. A path 

analysis was conducted by using Structural Equation Model. The research has been applied to permanent staff and 

nurses working in a University Hospital. As a result of the analysis, the model is generally founded meaningful. 

Unlike the literature, organizational constraints affect OCB positively because the population is a health sector. 

Findings will be the basis for further research. 

Keywords: Violence Preventive Climate, Organizational Constraints, Well-Being, Organizational Citizenship 

Behavior, Counterproductive Work Behavior 

ŞİDDET ÖNLEYİCİ İKLİMİN ÇALIŞANIN OLUMLU VE OLUMSUZ İŞ 

DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ARAŞTIRMA 

Çalışmanın amacı, şiddet önleyici örgütsel politikalar, prosedürler ve uygulamaların çalışan performansına olan 

etkisini ölçmektir. Bu ilişkide örgütsel kısıtlar, çatışma ve çalışanın mutlu/mutsuz olma durumlarının rolü 

incelenmiştir. Çalışan performansı, olumlu davranış olarak Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) ve olumsuz 

davranış olarak Üretken Karşıtı Davranışlar (ÜKD) şeklinde iki boyutta ele alınmıştır. Bu amaç çerçevesinde 

oluşturulan modelde, Yapısal Eşitlik Modeli yöntemiyle yol analizi yapılmıştır. Araştırma, bir Üniversite 

Hastanesinde çalışan kadrolu sağlık memuru ve hemşirelere uygulanmıştır. Analiz sonucunda, amaç çerçevesinde 

çizilen model genel olarak anlamlı bulunmuştur. Literatürden farklı olarak evrenin sağlık sektörü olmasından 

dolayı örgütsel kısıtlılıkların ÖVD'nı olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bulgular daha sonraki yapılacak 

araştırmalar için temel teşkil etmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Şiddet Önleyici İklim, Örgütsel Kısıtlılıklar, Mutluluk, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, 

Üretken Karşıtı Davranışlar 
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OVERVIEW OF BUSINESS FIELD STUDIES WITHIN THE SCOPE OF 

"INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMICS AND 

BUSINESS": A CONTENT ANALYSIS 

Alp Eren KAYASANDIK, Ondokuz Mayıs University 

Fevziye KALIPÇI ÇAĞIRAN, Ondokuz Mayıs University 

Arzu ALACALAR ÇAKIR, Ondokuz Mayıs University 

This paper aims to present a content analysis of Business field studies for International Journal of Management 

Economics and Business that started its life in Bülent Ecevit University in 2005. Therefore, articles beginning from 

the first volume coded by their year, author sum/title, publication language, department, research method and 

authors' universities, then a frequency and categorical analysis were carried out. Be found out that the 233 articles 

of the total 433 were published in Business field and more than half them were in Management and Organization 

department. Almost all of the studies were published in Turkish and it is seen that two thirds of them were prepared 

by more than one author. Following the general evaluation of the business field in Turkey, suggestions have been 

presented. 

Keywords: Business, Content Analysis, Frequency Analysis, Categorical Analysis 

İŞLETME ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA "ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT 

VE İŞLETME DERGİSİ" BAĞLAMINDA BAKIŞ: BİR İÇERİK ANALİZİ 

Bu çalışma, 2005 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yayın hayatına başlayan Uluslararası Yönetim İktisat ve 

İşletme Dergisi'ni İşletme alanı özelinde inceleyerek içerik analizi sunmayı amaçlamaktadır. Bunun için, ilk 

sayıdan itibaren yapılan çalışmalar; yıllarına, yazar sayısı/unvanına, yayın dili, bilim dalı, araştırma yöntemine ve 

yazarların görev yaptığı üniversitelere göre kodlanıp frekans ve kategorik analizleri yapılmıştır. Toplam 433 

makalenin, 233'ü İşletme alanında ve bunların yarıdan fazlası da Yönetim ve Organizasyon bilim dalında 

yayınlanmıştır. Çalışmaların tamamına yakınının yayın dili Türkçe olup üçte ikisinin birden fazla yazarla yapıldığı 

görülmektedir. Türkiye'deki işletme alanının genel değerlendirilmesinin ardından öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: İşletme, İçerik Analizi, Frekans Analizi, Kategorik Analiz 
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STRATEGIC ALLIANCES IN AVIATION INDUSTRY: AN EFFICIENCY 

ANALYSIS USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

Burak KESKİN, Çankırı Karatekin University 

Strategic alliance is defined as the act of two or more companies producing product or service together, acting in 

the direction of common interests for the sale of manufactured products or services. Today, especially those 

companies operating in the aviation industry seem to have established such strategic partnerships in order to adapt 

more rapidly to changing global conditions. In this study, a comparative efficiency analysis was carried out for the 

strategic alliances which established in aviation industry. Additionally to basic Data Envelopment Analysis (DEA), 

Assurance Region approach was also applied to the decision making units and the interpretations of the findings 

were made with a different point of view in the light of this approach. 

Keywords: DEA, Asurance Region, Aviation, Efficiency Analysis 

HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR: VZA İLE BİR 

ETKİNLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI 

İki ya da daha çok şirketin birlikte ürün veya hizmet üretmesi, üretilen ürün veya hizmetlerin satışında ortak çıkarlar 

doğrultusunda hareket etmesi stratejik ortaklık (strategic alliance) olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle 

havacılık endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin değişen küresel şartlara daha hızlı uyum sağlamak adına bu 

tarz stratejik ortaklıklar kurdukları görülmektedir. Bu çalışmada havacılık sektöründe kurulmuş olan stratejik 

ortaklıklar üzerinde karşılaştırmalı bir etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karar birimlerine geleneksel 

Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemine ilave olarak Güven Bölgesi Yaklaşımı (Assurance Region) uygulanmış 

ve elde edilen bulguların yorumları bu yaklaşım ışığında farklı bir bakış açısı ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: VZA, Güven Bölgesi Yaklaşımı, Havacılık, Etkinlik Analizi 
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EVALUATION OF THE CUSTOMER AND SALES ORIENTATIONS OF SALES 

REPRESENTATIVES ACCORDING TO SALARY TYPES AND SALES 

TRAININGS 

Önder KETHÜDA, Düzce University 

Yusuf BİLGİN, Bartın University 

Sales representatives engage in getting in touch with customer, making presentations, dealing with objections and 

closing sales in the retailing sector. While fulfilling these tasks sales representative might be either selling 

orientated which means to prioritize closing the sales rather than meeting customer needs and desires, or customer 

orientated which means to prioritize meeting customer needs and desires over closing the sales. One of these two 

approaches is to let the sales representative save the day by making a quick sale; while the other may result in 

establishing a long-term relationship with the customer. The aim of this paper is to analyze the customer and selling 

orientations of sales representatives working in retail stores according to their salary types and sales trainings. In 

research, convenience sampling method was used and the data were obtained from 238 sales representatives by 

face-to-face survey technique. The data were analyzed by the SPSS 18.0 package program. As a result of the 

analysis, it has been found that sales representatives working for fixed salary+bonuses are more customer oriented 

than others who work for fixed salary or run their own stores. In addition, sales representatives trained for 10 hours 

or more were found to be more customer oriented than other sales representatives. From these findings, it can be 

said that the sales representatives fulfills their duties in the sales process focusing just not closing the sales but also 

focusing on the customer satisfaction and lifetime value results from the sales training, regardless of the salary 

payment type. In this direction, retail stores willing to engage in the customer lifetime value are recommended to 

train their sales representatives on selling and customer orientation. 

Keywords: Personal Selling, Customer Orientation, Customer Orientation, Retail stores, Duzce 

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN MÜŞTERİ VE SATIŞ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ 

ŞEKİLLERİNE VE SATIŞ EĞİTİMLERİNE GÖRE ANALİZİ 

Perakendecilik sektöründe satış temsilcisi, müşteri ile ilişki kurma, sunumu yapma, itirazları ele alma ve satış 

kapama görevlerini icra etmektedir. Satış temsilcisi bu görevleri yerine getirirken müşteri ihtiyaç ve isteklerini 

karşılamayı ikinci plana bırakıp ürün satmaya (satış yönlülük) veya ürün satışını ikinci plana düşürüp müşteriyi 

anlama ve ihtiyaçlarını tam tatmin edecek ürüne yönlendirmeye (müşteri yönlülük) odaklanabilir. Bu iki 

yaklaşımdan birisi satış temsilcisinin hızlı bir satış gerçekleştirerek günü kurtarmasına ve diğeri ise müşteri ile 

uzun süreli ilişki kurulmasını netice verebilir. Bu araştırmanın amacı, perakende işletmelerinde çalışan satış 

temsilcilerinin müşteri ve satış yönlülüklerini satış eğitimleri ve maaş şekillerine göre analiz etmektir. Araştırmanın 

evreni, Düzce ilinde perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin satış temsilcileri oluşturmaktadır. 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri 238 satış temsilcisinden yüz yüze anket 

tekniğiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 

sonucunda, maaş+prim şeklinde çalışan satış temsilcilerinin sabit maaşla çalışanlara ve kendi iş yerini işletenlere 

göre daha fazla müşteri yönlü oldukları belirlenmiştir. Buna ek olarak, 10 saat ve üzeri satış eğitimi almış olan satış 

temsilcilerinin diğer satış temsilcilerine göre daha müşteri yönlü oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle, satış temsilcilerinin sadece satışı kapatmaya odaklı değil, bunun yanında müşteri memnuniyetine ve 

yaşam boyu değerine odaklı olarak satış sürecindeki görevlerini yerine getirmelerinin maaş ödeme şeklinden 

bağımsız olarak satış eğitiminden kaynaklandığı söylenebilir. Bu doğrultuda, müşteri yaşam boyu değerini artırmak 

isteyen perakende işletmelerine satış temsilcilerini satış ve müşteri yönlülük konusunda eğitmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Kişisel Satış, Müşteri Yönlülük, Satış Yönlülük, Perakende Mağazaları, Düzce  
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INVESTIGATION OF PERCEPTION ON SOCIAL ASSISTANCE AND 

SOLIDARITY FOUNDATION'S ACTIVITIES RELATED TO DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS: THE CASE OF ÇİLİMLİ 

Faruk Kerem ŞENTÜRK, Düzce University 

Mehmet UZUN, Düzce University 

The main purpose of this study is to identify the awareness of the local people about the aid, central aid, project supports carried 

out by the Social Assistance and Solidarity Foundation and their benefit status and perceptions of whether it is beneficial or not. 

Quantitative research method is preferred in this research and a descriptive research model is used and survey technique is used 

as data collection technique. Within the scope of the research, the fields of activity of Social Assistance and Solidarity 

Foundation are determined, activities carried out under the activity fields are listed, and a scale is developed for the getting 

information, utilization and satisfaction of these activities. However, demographic questions which are thought to influence the 

level of interest in the activities mentioned are also asked about; such as the number of children, monthly income, social security 

status, where information is provided about the activities of the foundation, and whether the activities of the foundation are 

distributed fairly. Participants are asked to answer their views on the activities mentioned at two levels (know/not know, take/not 

take, find useful/not find useful). The responses obtained are analyzed according to the multiple response analysis. The research 

universe is made up of local people who reside in the province of Çilimli.  Since reaching the whole universe is not possible, 

sampling is preferred and by applying the formula "n= N.t2.p.q / d2.(N-1)+t2.p.q" the number of samples is determined as 263. 

Easily sampling method is chosen as sampling method and survey questionnaire is applied to local people who wanted to 

participate in the research. According to the results of the research, the most referenced sources for getting information about 

the activities of the foundation are neighbors and televisions. The perception of the people about whether the activities of the 

foundation are performed fairly is low. Participants support the belief that Syrian settlers are favored. It is been detected that 

although the public has information on aid and central aids, people have low level knowledge about project support. It can be 

stated that the participants are highly satisfied with the aid and project support realized by the foundation. 

Keywords: Social Assistance, Foundations, Social Assistance and Solidarity Foundation, Çilimli 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK ALGININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ: 

ÇİLİMLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Bu çalışmanın temel amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen yardımlar, merkezi yardımlar ve 

proje desteklerinin bölge halkı tarafından bilinirliği, faydalanma durumu ve faydalı olup-olmadığına yönelik algılarını tespit 

etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, betimsel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama 

tekniği olarak da anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 

faaliyet alanları belirlenmiş, faaliyet alanları altında gerçekleştirilen faaliyetler listelenmiş ve bu faaliyetlere yönelik bilgi sahibi 

olma, faydalanma ve memnun olma durumlarına yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Bununla birlikte bahsi geçen faaliyetlerle 

ilgilenme düzeyine etki edebileceği düşünülen çocuk sayısı, aylık gelir, sosyal güvence durumu, vakıf faaliyetlerine yönelik 

nereden bilgi sağlandığı, vakıf faaliyetlerinin adaletli dağılıp dağılmadığına yönelik demografik sorular da sorulmuştur. 

Katılımcılardan belirtilen faaliyetlere ilişkin görüşlerini iki düzeyde (biliyorum/bilmiyorum, aldım/almadım, faydalı 

buluyorum/faydalı bulmuyorum) cevaplaması istenmiştir. Elde edilen cevaplar çoklu yanıt analizine göre analiz edilmiştir. 

Araştırma evrenini Çilimli ilçesinde ikamet eden yerel halk oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılamayacağı için örneklem 

yoluna gidilmiş ve "n= N.t2.p.q / d2.(N-1)+t2.p.q" formülü uygulanarak örneklem sayısı 263 olarak belirlenmiştir. Örnekleme 

yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş ve araştırmaya katılmak isteyen yerel halka anket çalışması uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre vakıf faaliyetlerine yönelik bilgi almakta en çok başvurulan kaynaklar komşular ve televizyondur. 

Vakfın gerçekleştirdiği faaliyetlerin adaletli olduğuna yönelik algı düşük düzeydedir. Suriyeli yerleşimcilerin kayırıldığı 

düşüncesi katılımcılar tarafından desteklenmektedir. Yapılan yardımlar ve merkezi yardımlar konusunda halk bilgi sahibi iken 

proje destekleri konusunda düşük düzeyde bilgi sahibi olduğu tespit edilmiştir. Vakfın gerçekleştirdiği yardımlar ve proje 

destekleri konusunda ise katılımcıların yüksek düzeyde memnun olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Kavramlar: Sosyal Yardımlar, Vakıflar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çilimli  
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MODERATION EFFECT OF PERCEIVED CONSUMER EFFECTIVENESS IN 

HEALTH CONSCIOUS LIFE STYLES, DIETS AND ENVIRONMENTAL 

CONSCIOUS BEHAVIOUR 

Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ, İstanbul University 

Merve YANAR GÜRCE, İstanbul Gedik University 

Consumers can be important supporters of a much more sustainable World by choosing foods that are both healthy 

and produced respecting environmental and social responsable standarts. As it is seen in the literature, there is a 

relationship between the concepts of healthy diets, lifestyles and environmental conscious consumption and 

consumers are becoming more conscious about their healths and all over the environment day to day. According 

to this the current study examines the moderating role of perceived consumer effectiveness in the relationship 

between environmental conscious behaviour and health conscious lifestyles, diets. The data will be collected from 

face to face questionnaire from participants and to test the moderation effect, moderated regression analyses and 

structural equation modelling will be conducted for the relationships between variables. 

Keywords: Keywords: Perceived Consumer Effectiveness, Health Conscious Life and Diet, Environmental 

Conscious Behaviour, Moderation Effect 

ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİNİN ÇEVREYE DUYARLI DAVRANIŞ, 

SAĞLIK BİLİNCİNE SAHİP YAŞAM TARZI VE BESLENME ÜZERİNDEKİ 

DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 

Günümüzde tüketiciler hem sağlıklı hem de çevresel ve sosyal sorumluluk anlayışı ile üretilen besinleri seçerek 

daha sürdürülebilir dünyanın önemli birer destekçileri olabilmektedirler. Literatürde görüldüğü gibi, sağlıklı 

besinler, yaşam stilleri ve çevreye duyarlı tüketim arasında bir ilişki bulunmaktadır ve tüketiciler de günden güne 

kendi sağlıkları ve çevresel konular için daha fazla endişe duymaya başlamışlardır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 

çalışma, çevreye duyarlı davranış ve sağlık bilincine sahip yaşam stili ve beslenme arasındaki ilişkide algılanan 

tüketici etkinliğinin düzenleyici rolünü araştırmaktadır. Çalışmanın verileri katılımcılardan yüz yüze anket yoluyla 

elde edilecek ve değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmek için ise, düzenleyici regresyon analizi ve yapısal eşitlik 

modellemesi yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Tüketici Etkinliği, Sağlık Bilincine Sahip Yaşam Stili Ve Beslenme, Çevreye 

Duyarlı Davranış, Düzenleyici Etki 
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GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND REVERSE LOGISTICS AS 

REPOSITIONING STRATEGY IN MARKET 

Murat Öz, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Mustafa Enes TEPE, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Medine ÖZKAYNAK, Karamanoğlu Mehmetbey University 

Changing environmental conditions compel enterprises redefine and position themselves and oblige them to follow 

new routes in order to get competitive advantages. In this regard, supply and distribution chains, logistics operations 

and market standings of enterprises are significant areas where to get competitive advantages. Enterprises feature 

environment, generate solutions to environment and their market standings through sustainable and competitive 

green supply chain method. Environment, interests particularly all parties in society, makes recycling of wastes 

(reverse logistics) and its management obligatory to take critical precautions. Green supply chain applications 

provide favorable opportunities to enterprises in protecting environment and executing activities for benefit of 

society in order to create social image. 

Keywords: Green Supply, Reverse Logistics, Environment, Market Standing 

PAZARDA YENİDEN KONUMLANMA STRATEJİSİ OLARAK YEŞİL TEDARİK 

ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TERSİNE LOJİSTİK 

Değişen çevre koşuları işletmelerin kendilerini yeniden tanımlamalarını ve konumlandırmalarını zorunlu kılmakta 

ve işletmeler rekabet üstünlüğü elde etmek için yeni yollar aramaktadırlar. Bu bağlamda işletmelerin tedarik ve 

dağıtım zincirleri, lojistik operasyonları ve pazar konumları rekabet üstünlüğünün elde edilebileceği önemli 

alanlardandır. Sürdürülebilir ve rekabetçi olan yeşil tedarik zinciri yöntemiyle işletmeler çevreyi ön plana 

çıkarmakta, çevreye ve pazar konumlarına uygun çözümler üretmektedirler. Toplumun tüm paydaşlarını yakından 

ilgilendiren konulardan olan çevre, atıkların geri dönüşümü (tersine lojistik) ve yönetimi, ciddi önlemlerin 

alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Yeşil tedarik zinciri yöntemi uygulamaları işletmelere çevreyi korumada ve 

toplumsal imaj oluşturarak toplum yararına faaliyet gerçekleştirmede olumlu imkanlar sağlamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yeşil Tedarik, Tersine Lojistik, Çevre, Pazar Konumu 
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THE EFFECTS OF FOOTBALL TEAMS' BRAND EQUITY ON THE 

FORMATION OF BEHAVIORAL LOYALTY OF THEIR FANS: AN 

EVALUATION OF THE BIG THREE FANS 

Ferhat KESKİN, Çankırı Karatekin University 

Emre Şahin DÖLARSLAN, Çankırı Karatekin University 

The relationship between consumer based brand equity and fidelity formation has been the subject of many studies in marketing 

literature. The results of related studies between brand equity and loyalty formations are not only an important dimension of 

brand equity of loyalty formation (eg, Keller, 1993; Yoo and Donthu, 2001), but also the influence of loyalty formation on 

brand equity (eg Taylor et al., 2004). However, it is possible to say that there are a limited number of studies evaluating the 

relationship between brand equity and loyalty formation, especially in the framework of the sport industry (eg Biscaia et al., 

2016). Although the results obtained from the studies do not consider the components constituting the brand equity as a whole, 

they affirm the influence of certain dimensions on the formation of brand loyalty (eg, Yıldız et al., 2012). The scope of this 

study, it is specifically aimed to evaluate the effects of the dimensions forming the team brand equity. Also it will be evaluated 

on the behaviors of the supporter exhibited in relation to the team. In order to take into consideration the differences between 

football clubs, it was aimed to show whether they are different for Beşiktaş, Fenerbahçe and Galatasaray which are the major 

three clubs of Turkey. The research model created within these objectives has been tested the scope of the data obtained from 

438 university students who are supporters of Beşiktaş, Fenerbahçe and Galatasaray. Questionnaire method is used to collect 

the data for this study, the convenience sampling method was applied conditionally to reach the fans supporting the big three. 

Analysis by using IBM SPSS 20 statistical package program, stepwise regression analysis was performed. The results of the 

general research model in which all the fans are involved show that the brand equity components that are influential in the 

formation of behavioral loyalty of the fans are internalization, social interaction, stadium, concessions and brand mark (logo). 

The evaluation of big three, it is resulted in; social interaction, head coach and commitment in Beşiktaş; concessions and brand 

mark in Fenerbahçe; social interaction and team history in Galatasaray; has affect formation of behavioral loyalty which is 

component of brand equity. 

Keywords: Team Brand Equity, Behavioral Loyalty, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Football Clubs  

FUTBOL TAKIMLARININ MARKA DEĞERİNİN TARAFTARLARIN 

DAVRANIŞSAL SADAKATİ OLUŞUMUNA ETKİSİ: 3 BÜYÜKLER AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME 
Tüketici temelli marka değeri ve sadakat oluşumu arasındaki ilişki pazarlama literatüründe birçok çalışmanın konusu olmuştur. 

Marka değeri ve sadakat oluşumu arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmaların sonuçları, sadakat oluşumunun marka değerinin 

önemli bir boyutu olmasının (örn., Keller, 1993; Yoo ve Donthu, 2001) yanı sıra marka değerinin sadakat oluşumu üzerindeki 

etkisini (örn, Taylor vd., 2004) ortaya koymaktadır. Bununla beraber özellikle spor endüstrisi çerçevesinde marka değeri ve 

sadakat oluşumu arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu söylemek mümkündür (örn, Biscaia vd., 

2016). Çalışmalardan elde edilen sonuçlar marka değerini oluşturan unsurların bir bütün olarak değerlendirmese de belirli 

boyutlarının marka sadakati oluşumu üzerindeki etkisini onaylamaktadır (örn., Yıldız vd., 2012). Bu çalışma kapsamında 

spesifik olarak takım marka değerinin oluşturan boyutların ve yine spesifik olarak herhangi bir markadan ziyade desteklenen 

takım ile ilgili sergilenen taraftar davranışları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Futbol kulüpleri 

arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması amacıyla da, Türkiye'nin önde gelen kulüpleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe 

ve Galatasaray için farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu amaçlar dahilinde oluşturulan araştırma 

modeli, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı olan 438 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler kapsamında test 

edilmiştir. Anket yöntemi ile veri toplanan bu araştırmada, kolayda örneklem metodu, 3 büyükleri destekleyen taraftarlara 

ulaşabilmek amacıyla koşullu olarak uygulanmıştır. Analizlerde IBM SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmış, aşamalı 

(stepwise) regresyon analizi yapılmıştır. Tüm taraftarların yer aldığı genel araştırma modeli sonuçları, taraftarların davranışsal 

sadakat oluşumunda etkili olan marka değeri bileşenlerinin içselleştirme, sosyal etkileşim, stadyum, imtiyazlar ve marka işareti 

(arma-logo) olduğu ortaya koymuştur. 3 büyük takım taraftarları için yapılan değerlendirme de ise Beşiktaş'ta sosyal etkileşim, 

teknik direktör ve bağlılık, Fenerbahçe'de ayrıcalıklar ve marka işareti, Galatasaray'da ise sosyal etkileşim, ayrıcalıklar ve takım 

tarihinin davranışsal sadakat oluşumuna etki eden marka değeri bileşenleri sonuçlarına varılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Takım Marka Değeri, Davranışsal Sadakat, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Futbol Kulüpleri   
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HAZELNUT PRICES AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF COMPANIES AND THE MODERATE EFFECT OF 

FOREIGN EXCHANGE RATE ON THIS RELATIONSHIP 

Murat BERBEROĞLU, Artvin Çoruh University 

Uğur UZUN, Artvin Çoruh University 

Various agricultural activities cannot be done at Turkey's East Blacksea as the result of rainy and rough 

geographical structure. Therefore, in this area the tea and hazelnut is grown as suitably for this area. Especially 

most hazelnut of worldwide is grown in these region and it is high important for the economy of this region. in the 

past, Fiskobirlik was effective to pricing hazelnut's base price but now it has been pricing by free market as a 

harvest amount. Notwithstanding that every year the prices are different, this differences is an argument subject 

about how it effects on firms' financial performance. From this point of view in this study, it is tried to examine the 

impact of hazelnut's price on financial performance of firms that operate hazelnut industry. In the study, it is 

examined firms, which operate at hazelnut industry from within top 1000 Industrial Enterprises, which is member 

of Istanbul Chamber of Industry (ISO). In this direction it is used the technique of econometric and statistical 

analysis. 

Keywords: Hazelnut, Financial Performance, East Blacksea Area 

FINDIK FİYATLARI İLE ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ VE DÖVİZ KURUNUN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ 

MODERATÖR ETKİSİ 

Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölümünün coğrafi yapısının engebeli olması ve iklim şartlarının çok yağışlı olması 

çeşitli tarımsal faaliyetlerin yapılmasını engellemektedir. Dolayısıyla Bölgenin yapısına uygun olarak çay ve fındık 

üretimi yapılmaktadır. Özellikle fındık Dünya üzerinde en çok bu bölgede yetişmektedir ve bölge ekonomisi için 

çok önemlidir. Geçmişte fındık taban fiyatlarının belirlenmesinde Fiskobirlik etkili olurken günümüzde fiyatlar 

rekolteye göre serbest piyasada belirlenmektedir. Fiyatlar her yıl değişik olmakla birlikte bu değişiklikliğin 

firmaların finansal performansını nasıl etkilediği tartışma konusu olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada 

fındık fiyatlarının findık alanında çalışan firmaların finansal performanslarına etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada İstanbul Sanayi Odası (İSO) 1000 firmaları içerisinden faaliyet alanı fındık üzerine olan firmalar 

incelemeye alınmıştır. Bu doğrultuda istatistiki ve ekonometrik analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Bu çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından 2017 yılında 2016.S50.02.11 

proje numarası ile desteklenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Fındık, Finansal Performans, Doğu Karadeniz 
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THE EFFECT OF THE CHANGE OF AUDIT FIRM ON TENDENCY THE 

INDEPENDENT AUDITORS' VIEW WITH THE CHANGE IN PROFITABILITY: 

ISTANBUL STOCK EXCHANGE BANKING SECTOR RESEARCH 

Sedat COŞKUN, Manisa Celal Bayar University 

While auditing takes place in different forms such as internal auditing, accounting auditing and tax auditing in 

enterprises, today, changing competition conditions and increasing multinational investments have resulted in a 

universal dimension. In particular, companies, especially those whose stocks are bought and sold in stock markets, 

can be accountable internationally, investors have to subject their financial statements to independent testing in 

order to reach persuasive, yet truthful, transparent and reliable financial information. The main objective of 

independent auditing is to demonstrate the financial status of the entity in accordance with the basic criteria set by 

international standards. In the study to be audited according to independent auditing standards of banks' data of 

2007-2016 years in the financial sector in Istanbul Stock Exchange are examined. The main purpose of the study 

is to determine whether there is a relationship between the opinions of the independent auditors formed after the 

independent audit and the change in the profitability of the audit to the audit firm change. As a result of the study, 

according to the sector average, if there is a view other than a positive opinion, there is not a convincing result that 

the banks have preferred the audit firm change. 

Keywords: Auditor's Opinion, Profitability, Change of Audit Firm, Banking Sector 

BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞLERİ İLE KARLILIKTAKİ DEĞİŞİMİN DENETİM 

FİRMASI DEĞİŞTİRME EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI 

Denetim, işletmelerde iç denetim, muhasebe denetimi ve vergi denetimi gibi farklı şekillerde gerçekleşmekle 

birlikte günümüzde değişen rekabet koşulları ve çok uluslu yatırımların artması sonucu evrensel bir boyut 

kazanmıştır. Özellikle hisseleri borsalarda alınıp satılan işletmeler başta olmak üzere şirketler uluslararası alanda 

hesap verilebilir, yatırımcıyı ikna edici, aynı zamanda gerçeğe uygun, şeffaf ve güvenilir finansal bilgilere 

ulaşabilmeleri için mali tablolarını bağımsız denetim sürecinden geçirmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bağımsız 

denetimin temel hedefi, uluslararası standartlarla belirlenmiş temel kriterleri dikkate alarak işletmenin gerçeğe 

uygun şekilde finansal durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada bağımsız denetim standartları uygulamalarına göre 

denetime tabi tutulan Borsa İstanbul mali sektörde bulunan bankaların 2007-2016 yıllarındaki verileri 

incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı bağımsız denetim sonrası oluşan bağımsız denetçi görüşleri ile işletme 

karlılığındaki değişimin denetim firması değişikliği arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Çalışma 

sonucunda sektördeki ortalama verilere göre, olumlu bir görüş dışında bir görüş olması durumunda bankaların 

denetim firması değişikliği tercihinde bulunduklarına dahil ikna edici bir sonuç bulunamamıştır. Araştırma 

sonucunda sektörde karlılık azalması ile denetim firması değişikliği arasında tam bir ilişki olduğu da tespit 

edilememiştir. 

Anahtar Kavramlar: Denetçi Görüşü, Karlılık, Denetim Firması Değişikliği, Bankacılık Sektörü 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       247 

 

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF DEPOSIT MONEY BANKS 

WITH ENTROPY BASED MAUT METHOD 

Rıdvan YÜKSEL, Dumlupınar University 

Gülnur KEÇEK, Dumlupınar University 

In this study, it has been tried to evaluate the performances of public and private banks in our country with multi-

criteria decision making methods. The banks located in this group operating in Turkey and having data; Balance 

sheet items, asset quality, liquidity, profitability, income - expenditure structure and ratios selected from activity 

ratios were determined as criteria. Criteria used for performance measurement were obtained from banks' activity 

reports for 2016. Firstly weights of the criteria were determined by entropy method. The obtained criterial weights 

were ranked by evaluating their performances using the Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) method. The most 

important ratio according to the criterion weights is "Credits at subordinate (net) / Total Credits and Credits". Ziraat 

Bank is the first among the public deposit banks and Akbank is the first among the private deposit banks. Overall 

ranking Ziraat Bank is the, Akbank took place in the second row. 

Keywords: Entropy Method, Multi-Criteria Decision Making, MAUT, Financial Performance, Criteria 

MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ 

TABANLI MAUT YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren Kamu sermayeli ve özel sermayeli bankaların performanslarının çok 

kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesine çalışılmıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren bu grupta yer alan 

ve verileri bulunan bankaların; bilanço yapıları, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir – gider yapısı ve faaliyet 

rasyolarından seçilen oranlar kriter olarak belirlenmiştir. Performans ölçümünde kullanılan kriterler bankaların 

2016 faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Öncelikle Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde 

edilen kriter ağırlıkları MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) yöntemiyle performansları değerlendirilerek 

sıralama yapılmıştır. Kriter ağırlıklarına göre en önemli oranlar "Takipteki krediler (net)/ Toplam krediler" ve 

"Alacaklar oranı" olmuştur. Genel sıralama sonucunda kamu sermayeli mevduat bankaları içerisinden Ziraat 

Bankası birinci, özel sermayeli mevduat bankalarından Akbank ilk sırada bulunmaktadır. Genel sıralamada ise 

Ziraat Bankası birinci, Akbank ise ikinci sırada yer almıştır. 

Anahtar Kavramlar: Entropi Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, MAUT, Finansal Performans, Kriter 
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A RESEARCH ON EVALUATION OF BUSINESS WORLD'S EXPECTATIONS 

FROM ACCOUNTING EDUCATION 

Selin COŞKUN, Manisa Celal Bayar University 

Ayşe KIR, Manisa Celal Bayar University 

Sedat COŞKUN, Manisa Celal Bayar University 

One of the most important keys to success and competitive advantage in today's business world is to have educated, 

trained and qualified workforce. To gain the necessary qualifications to the workforce is one of the main tasks of 

giving vocational education universities.In the accounting education given in the accounting departments of the 

vocational schools, it is aimed to train the professional accounting professionals who are needed by the business 

world and vocational education is carried out in this direction. The students acquiring the knowledge, skills and 

attitudes required by the profession and keeping up with the scientific, technological changes and developments of 

the time both allows to achieve the goals of the universities and also is able to meet the expectations of the business 

world.For this reason, first of all it is important to know the expectations of the employers and the characteristics 

of the needs of the market, the content and the quality of the education to be given at the universities in order to be 

able to train the qualified personnel that the business world needs and at the same time can adapt to the changing 

environmental conditions. In the study, it is aimed to determine the expectations of accounting professions, working 

in the public accountancy offices of the independent accountants and public accountants in Manisa, from the 

students trained in accounting education and the accounting profession. In this direction, questions were asked to 

the members of the profession through face-to-face interviews and the answers and statistics were analyzed and 

the results were interpreted. 

Keywords: Accounting Education, Accounting Profession 

İŞ DÜNYASININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Günümüzün iş dünyasında başarılı olabilmenin ve rekabet avantajı elde edebilmenin en önemli anahtarlarından biri 

eğitimli; yetişmiş ve kalifiye iş gücüne sahip olabilmektir. İş gücüne gereken nitelikleri kazandırmak mesleki 

eğitim veren üniversitelerin temel görevleri arasında yer almaktadır.  Meslek yüksekokulu muhasebe bölümlerinde 

verilen muhasebe eğitiminde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli muhasebe meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

amaçlanmakta ve bu doğrultuda mesleki eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mesleğin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve davranışları kazanması ve zamanın bilimsel, teknolojik değişme ve gelişmelerine ayak uydurabilmesi, 

hem üniversitelerin hedeflerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamakta, hem de iş dünyasının beklentilerini 

karşılayabilmektedir. Bu nedenle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda değişen çevre koşullarına uyum 

sağlayabilecek nitelikli elemanları yetiştirebilmek amacıyla öncelikli olarak işverenlerin beklentilerinin ve 

piyasanın ihtiyaç duyduğu özelliklerin bilinmesi, üniversitelerde verilecek eğitimin içerik ve niteliği açısından 

önem taşımaktadır. Çalışmada, Manisa'daki serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlik bürolarında 

çalışan meslek mensuplarının muhasebe eğitiminden ve muhasebe meslek eğitimi almış öğrencilerden 

beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda meslek mensuplarına yüz yüze görüşme yoluyla sorular 

yöneltilerek alınan cevaplar ile istatistiki analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Mesleği 
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THE ROLES OF HABITS AND INSTINCTS IN FORMATION OF INSTITUTIONS 

IN VEBLEN'S ANALYSIS 

Hüsnü BİLİR, Aksaray University 

The institutional economics emphasizes that both social, historical, cultural factors and habits, instinct, norms and 

institutions have important roles in formation and shaping of human behaviour. This point is especially apparent 

in Veblen's analysis which approaches culture in the context of institution and defines institution as "generally 

accepted habits of thought and behavior"; and considers habit and instinct as a starting point of institutions and 

culture. This paper aims to underline the role of habit and instinct in the process of formation of institutions and 

demonstrate the evolutionary perspective in Veblen's integrated analysis with anthropological, sociological and 

economic aspects. 

Keywords: Institutional Economics, Thorstein Bunde Veblen, Institutions, Habits, Instincts 

VEBLEN'İN ANALİZİNDE ALIŞKANLIK VE İÇGÜDÜLERİN KURUMLARIN 

OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ 

Kurumcu iktisat, insan davranışının yönlendirilmesinde ve şekillenmesinde hem toplumsal, tarihsel ve kültürel 

unsurların, hem de alışkanlıkların, içgüdünün, normların ve kurumların önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. 

Bu husus, kültürü kurum bağlamında ele alarak, kurumu "belirli bir dönemde yaygın olarak kabul edilen düşünce 

ve davranış alışkanlıkları" şeklinde tanımlayan ve alışkanlık ve içgüdüyü, kurum ve kültürün başlangıç noktası 

olarak telakki eden Veblen'in analizinde bilhassa belirgindir. Bu çalışmanın amacı da, antropolojik, sosyolojik ve 

iktisadi veçheleriyle birlikte bütünleşik bir analiz ortaya koyan Veblen'in analizinde, kurumların ortaya çıkış 

sürecinde alışkanlık ve içgüdünün oynadığı rolü vurgulayarak, Veblen'in analizindeki evrimci bakış açısını gözler 

önüne sermektir. 

Anahtar Kavramlar: Kurumcu İktisat, Thorstein Bunde Veblen, Kurumlar, Alışkanlıklar, İçgüdüler 
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THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF NEW 

THREATS 

Murat SİLİNİR, Batman University 

The European Union is a transnational project that has emerged to destroy the chronic hostilities that were taking 

place in Western civilization. This political, economic and cultural project has made interesting progress until the 

new millennium. During the Cold War, the EU has been under an ideological and military clampdown. The end of 

the Cold War has been a forceful and hopeful development for the European Union. The climate that occurred after 

the terrorist attacks of September 11, 2001, negatively affected the European Union. Especially, problems such as 

radical religious terrorist attacks, immigration and refugee flows have dragged the European Union into a difficult 

multi-dimensional crisis. Is the crisis temporary or permanent? It is very critical how the crisis will affect the future 

of the EU. The main purpose of this study is to make projections for the future of the European Union in the context 

of new threats. Within this general purpose framework, firstly, traditional threat perceptions of the European Union 

will be examined. Secondly, the new structural factors that threaten the European Union will be analyzed. In the 

last part of the study, in the context of new threats, projections will be made for the future of the European Union. 

Keywords: EU, Security, Threat, Future of the EU 

YENİ TEHDİTLER BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GELECEĞİ 

Avrupa Birliği(AB) Batı medeniyeti içerisinde cereyan etmekte olan kronik düşmanlıkları yok etme amacıyla 

ortaya çıkartılmış ulus aşırı bir projedir. Bu siyasi, ekonomik ve kültürel proje yeni milenyuma kadar ilgi çekici bir 

çizgi çizmiştir. AB, Soğuk Savaş döneminde, ideolojik ve askeri bir kıskaç altına girmiştir. Soğuk Savaşın sona 

ermesi Avrupa Birliği için güç ve umut veren bir gelişme olmuştur. 11 Eylül 2001 terörist saldırıları sonrasında 

oluşan iklim ise Avrupa Birliği'ni negatif etkilemiştir. Özellikle kökten dinci terörist saldırılar, göç, mülteci akımı 

gibi sorunlar Avrupa Birliği'ni içinden çıkılması zor çok boyutlu bir krizin içine sürüklemiştir. Krizi geçici mi 

yoksa kalıcımı? Krizin AB'nin geleceğini nasıl etkileyeceği çok kritik görünmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 

yeni tehditler bağlamında Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik projeksiyonlarda bulunmaktır. Bu genel amaç 

çerçevesinde, ilk olarak, Avrupa Birliği'nin geleneksel tehdit algılamaları incelenecektir. İkinci olarak, Avrupa 

Birliği'ni tehdit eden yeni yapısal faktörler irdelenecektir. Çalışmanın son kısmında ise, yeni tehditler bağlamında, 

Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik projeksiyonlar yapılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: AB, Güvenlik, Tehdit, AB'nin Geleceği 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT - 

EXCHANGE RATE – ENERGY CONSUMPTION: PANEL DATA ANALYSIS ON 

OECD COUNTRIES 

İbrahim ÇÜTCÜ, Hasan Kalyoncu University 

M. Vahit EREN, Kilis  7 Aralık University 

Semih TÜRKOĞLU, Hasan Kalyoncu University 

The current account deficit which can be expressed as more expenditure than the country produces affects many 

macroeconomic variables negatively as long as it can not be financed. Firstly, balance of this deficit arising from 

insufficient savings is mainly responsible for items such as foreign exchange rates and production costs, while 

essentially reducing import expenditures. When developing countries are examined, most of the balance of 

payments is made up of foreign trade. For this reason, countries that generate foreign trade surplus usually don't 

have a current account deficit problem. The main cause of the current deficit is to become dependent on the 

outsiders by using more than produce of the countries that are inadequate in terms of energy resources. The 

relationship between current account deficit, energy consumption and exchange rate is examined by panel data 

analysis among OECD countries. According to the analysis results; in the Pedroni Cointegration Test and Kao 

Cointegration tests, the existence of a cointegration relationship between variables is considered to be at 1% 

significance level. According to Panel Granger Causality Test results, unidirectional causality relation from current 

account deficit to energy consumption was found. 

Keywords: Current Account Deficit, Foreign Trade, Energy Consumption, Exchange Rate 

CARİ AÇIK – DÖVİZ KURU-ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ 

ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ 

Ülkenin ürettiğinden daha fazla harcaması olarak ifade edilebilen cari açık, finanse edilemediği sürece birçok 

makro ekonomik değişkeni olumsuz yönde etkilemektedir. Öncelikle tasarruf yetersizliğinden kaynaklı oluşan bu 

açığın dengelenmesinde temelde ithalat harcamalarının kısılması gerekirken, döviz kurları ve üretim maliyetleri 

gibi kalemlerde etkin rol almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde ödemeler dengesinin büyük kısmı dış 

ticaretten oluşmaktadır. Bu nedenle dış ticaret fazlası veren ülkeler genellikle cari açık sorunu yaşamamaktadırlar. 

Cari açığı oluşturan etmenlerin başında enerji kaynakları bakımından yetersiz olan ülkelerin ürettiğinden daha 

fazlasını kullanarak dışa bağımlı olması gelmektedir. Çalışmada 1985-2015 dönemlerini kapsayan yıllık verilerle 

kurulan modeller üzerinden cari açık-enerji tüketimi-döviz kuru arasındaki ilişki OECD ülkeleri arasında panel 

veri analizleri ile test edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre; Pedroni Eşbütünleşme Testi ile Kao Eşbütünleşme 

testlerinde değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı %1 anlamlılık düzeyinde kabul edilmektedir. 

Panel Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre ise cari açıktan enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisine rastlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Cari Açık, Dış Ticaret, Enerji Tüketimi, Döviz Kuru 
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THE COMPARISON OF TURKISH PROPERTY TAX TO VARIOUS EUROPEAN 

UNION COUNTRIES 

Hülya KABAKÇI KARADENİZ, Pamukkale University 

The Real estate tax in Turkey; Even though it is a wealth tax, it is estimated to be lower than necessary, since the 

values of the emplacement do not reflect the exact truth. When we compare it with EU countries, it is seen that the 

share of real estate tax in total taxation in Turkey is low. Compared to the EU countries, the share of wealth of 

Turkey in all taxes is twice as high. In EU countries, estate tax, estate transfer tax and real estate purchase tax, 

especially inheritance and transfer tax, constitute wealth tax. In Turkey, the rate of inheritance and transfer tax is 

even lower than 1 percent in tax revenues, and no tax is levied on the purchase and transfer of real estate. MTV 

revenues are the only reason why sovereign wealth is more than EU countries. 

Keywords: Wealth Tax, Real Estate Tax, European Union 

TÜRK EMLAK VERGİSİNİN ÇEŞİTLİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye'de emlak vergisi; bir servet vergisi olmasına rağmen, emlak değerlerinin tam olarak gerçeği 

yansıtmadığından dolayı, olması gerekenden daha düşük olarak hesaplanmaktadır. AB ülkeleri ile de 

karşılaştırdığımızda da, Türkiye'de emlak vergisinin toplam vergiler içindeki payının düşük olduğu görülmektedir. 

AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye'nin servet vergilerinin tüm vergiler içindeki payı 2 kat fazladır. AB 

ülkelerinde başta veraset ve intikal vergisi olmak üzere emlak vergisi, emlak transfer vergisi ve emlak alım vergisi 

olarak servet vergisini oluşturmaktadır. Türkiye'de ise vergi gelirleri içinde veraset ve intikal vergisinin oranı yüzde 

1'den bile düşüktür ve emlak alım ve transferinden de vergi alınmamaktadır. Servet vergilerinin AB ülkelerinden 

fazla olmasının tek sebebi MTV gelirlerinin yüksek olmasıdır. 

Anahtar Kavramlar: Servet Vergisi, Emlak Vergisi, Avrupa Birliği 
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KENTSEL DÖNÜŞÜME YEREL HALKIN KATILIMI BAĞLAMINDAN 

BAKMAK: SAKARYA İLİ ERENLER İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Selin BAŞCAN, Sakarya University 

Tolga İSLAM, Yıldız Teknik University 

Planlamaya halk katilimi kavrami, literaturde bircok yazar tarafindan tartisilmis olsa da Arnstein'in 1969 yilinda 

yayinlanan 'Yurttas Katilimi Merdiveni' (A Ladder of Citizen Participation) isimli makalesi, kavramin temelini 

olusturan kaynaktir. Bu makalede Arnstein, sekiz basamakli bir 'katilim merdiveni'nden bahsetmektedir. Bu sekiz 

basamak, uc temel asamaya ayrilmaktadir. Bu asamalar katilimin olmadigi, gostermelik katilimin oldugu ve aktif 

halk katiliminin oldugu duzeyler olarak isimlendirilmistir. Turkiye'de, 2012 yilinda, 6306 sayili Afet Riski 

Altindaki Alanlarin Donusturulmesi Hakkinda Kanun'un yururluge girmesiyle, bircok sehirde riskli alan ilan edilen 

bolgeler kentsel donusum surecine girmistir. Kentsel donusum cok aktorlu bir surectir ve bu surecin basariyla 

sonuclanabilmesi icin ilgili tum aktorlerin surece katilimi saglanmalidir. Suphesiz, bu surecten en cok etkilenenler, 

donusturulen bolgede yasayan yerel halktir. Arnstein'in dedigi gibi halk katilimi konusunda uzerinde durulmasi 

gereken kilit nokta, katilimci bir planlama yaklasiminda, iktidarin aktorler arasinda yeniden dagitiminin 

saglanabilmesi ve sadece guclu tarafi kar ettiren, gostermelik katilim yaklasimindan kacinilmasidir. Eger bu 

olmazsa, zayif aktorler icin hicbir fayda saglamayan ve yipratici bir surec kacinilmazdir (1969). Ulkemizde 

uygulanan kentsel donusum projeleri, katilim yonu eksik kaldigi ve muzakereci planlama anlayisindan uzak, 

merkezi yonetim tarafindan tepeden indirilen kararlarla uygulandigi icin (Tekeli, 2013) cogu zaman zayif aktor 

konumunda olan yerel halk icin fayda saglayamayan, yipratici bir surec olmaktadir. Calismanin amaci, kentsel 

donusum surecinden direkt olarak etkilenecek olan aktorlerin, ozellikle yerel halkin, surece aktif olarak dahil olma 

imkani bulup bulamadiklarini sorgulamaktir. Calisma alani olarak, Sakarya ili Erenler ilcesi icerisindeki 66 ha 

buyuklugundeki bir alani kapsayan kentsel donusum projesi secilmistir. 6306 sayili kanun kapsaminda Cevre ve 

Sehircilik Bakanligiyla imzaladigi protokol neticesinde, projenin yurutucusu olan Erenler ilce belediyesi, ilgili 

kanun kapsaminda kentsel donusum projesinin yurutuculugunu yapan ilk belediyedir. Kentsel donusum projesini 

bakanlik yerine, mekani ve halki iyi taniyan yerel idarenin yurutmesi, yerel halk icin bir sanstir ve eger surec 

demokratik ve muzakereci yontemlerle yurutulurse tum aktorler icin faydali ve tatmin edici olacaktir.  Arastirmanin 

verileri, Erenler Kentsel Donusum Projesinin aktorleri olan ilce belediyesi, mahalle muhtarlari, musavir firma ve 

yerel halk ile yapilan yari yapilandirilmis mulakatlar yoluyla elde edilmistir. Verilerin analizi ise betimsel analiz 

teknigiyle yapilacaktir. 

Anahtar Kavramlar: Halk Katılımı, Katılım Merdiveni, Erenler Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşümde 

Aktörler, Katılımcı Yerel Yönetim 
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DEVELOPMENT STRATEGIES AND INNOVATION POLICIES IN TURKEY - 

SOUTH KOREA COMPARISON 

Mehmet Emin ERÇAKAR, Bandırma Onyedi Eylül University 

In the economic growth and development of countries, it is generally accepted to apply two basic strategies such 

as import substitute industrialization strategy and export-based development strategy. Sometimes it appears that 

these policies are implemented in South Korea, as well as the government's direct intervention in the market 

mechanism and the introduction of various policies, policies and incentives for certain sectors and new innovation 

policies for the underdeveloped sectors. There are some fundamental reasons for the handling of South Korea and 

Turkey in the study. For example, both South Korea (May 16, 1961) and Turkey (May 27, 1960) experienced 

military coups in the early 1960s and planned development efforts were made in the ruling military administrations 

in both countries. By comparison, South Korea's national income per capita at that time was only US $ 85 per 

capita in 1962, while in the case of Turkey, US $ 220 per capita income seems to have a much higher level of 

income. On the other hand, it is seen that Turkey exports about 400 million dollars and exports about 8 times of 

South Korea at the same time. When we look at the daily routine, we observe that roles are reversed. It can be seen 

that the same national income per capita of South Korea reached to 27,200 dollars as of 2016 and Turkey which 

reached to 10,000 dollars level. The aim of the study is to show how this comparison between Turkey and South 

Korea has turned in favor of South Korea in a way that is only slightly more than half a century Turkey has not 

succeeded in which fields and policies or on the contrary to which policy implementations South Korea has 

achieved, To be able to cope with the world market. 

Keywords: Turkey, South Korea, Development, Innovation 

KALKINMA STRATEJİLERİ VE İNOVASYON POLİTİKALARI BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE - GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI 

Ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerinde genellikle ithal ikameci sanayileşme stratejisi ve ihracata dayalı 

kalkınma stratejisi gibi iki temel stratejinin uygulanması benimsenmektedir. Bazen de bu stratejiler Güney Kore'de 

olduğu gibi devletin piyasa mekanizmasına doğrudan müdahalesi ve belirli sektörler için çeşitli sınırlamalar, 

teşvikler ve geri kalmış sektörler için yeni inovasyon politikaları geliştirilerek karma politikalar uygulandığı 

görülmektedir. Çalışmada, Güney Kore ve Türkiye'nin ele alınmasının temel birtakım sebepleri vardır. Örneğin 

gerek Güney Kore (16 Mayıs 1961) gerekse Türkiye (27 Mayıs 1960) 1960'lı yılların başlarında askeri darbe 

yaşamışlar ve her iki ülkede de iktidara gelen askeri yönetimlerce planlı kalkınma çabalarına girişilmiştir. 

Karşılaştırma yapmak gerekirse, o dönemde 1962 yılı itibariyle Güney Kore'nin kişi başına düşen milli geliri 

yalnızca 85 dolar iken, Türkiye ise 220 dolarlık kişi başına düşen milli gelirle çok daha yüksek gelir düzeyine sahip 

görünmektedir. Diğer yandan aynı zaman diliminde Türkiye 400 milyon dolara yaklaşan ihracatı ile Güney 

Kore'nin yaklaşık 8 katı ihracat yaptığı görülmektedir. Günümüze baktığımızda ise, rollerin adeta tersine 

döndüğünü gözlemlemekteyiz. Aynı Güney Kore'nin kişi başına düşen milli gelirinin 2016 itibariyle 27.200 

dolarlara eriştiği Türkiye'nin ise 10.000 dolar düzeylerine ulaşabildiği görülmektedir. 

Çalışmanın amacı, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bu kıyasın yarım asrı biraz aşan bir süreçte Güney Kore 

lehine nasıl döndüğünün, Türkiye'nin hangi alan ve politikalarda başarılı olamadığının ya da tersine Güney 

Kore'nin hangi politika uygulamaları ile bunu başarabildiğinin kalkınma hedefleri ve yenilik yaratmada dünya 

piyasaları ile baş edecek düzeye gelebildiğinin analiz edilmesidir. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye, Güney Kore, Kalkınma, Yenilik 
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THE ROLE OF FOREIGN TRADE IN REGIONAL DEVELOPMENT: TR81 

REGION SAMPLE 

Dilek ŞAHİN, Cumhuriyet University 

Foreign trade plays an important role in the realization of regional development. Thanks to increased exports 

regional production is increasing and economic growth is taking place. TR81; is a Level-2 region covering 

Zonguldak, Karabük and Bartın. In this study, firstly the economic view of the TR81 region was revealed. Then, 

foreign trade structure of the region were analyzed. In this context, it was about informed the trade volume of the 

region, the sectoral composition of foreign trade and the countries that is trades with using the 2010-2016 period 

data. 

Keywords: Regional Development, Foreign Trade, TR81 Region. 

BÖLGESEL KALKINMADA DIŞ TİCARETİN ROLÜ: TR81 BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Dış ticaret bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Artan ihracat sayesinde bölgesel 

üretim artmakta ve ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. TR81, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan 

bir Düzey-2 Bölgesidir. Bu çalışmada, ilk olarak TR81 bölgesinin ekonomik görünümü ortaya konulmuştur. Daha 

sonra, bölgenin dış ticaret yapısı analiz edilmiştir. Bu kapsamda, çalışmada 2010-2016 dönemi verileri kullanılarak 

bölgenin ticaret hacmi, dış ticaretin sektörel bileşimi ve ticaret yaptığı ülkeler hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Bölgesel Kalkınma, Dış Ticaret, TR81 Bölgesi 
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LAND TRANSPORTATION OPTIMIZATION (AN APPLICATION IN MERSIN 

WITH DATA ENVELOPMENT ANALYASIS) 

Ayhan DEMİRCİ, Toros University 

Dilara Berrak TARHAN, Toros University 

Since the savings opportunities in raw material supplement and production stages are limited within the costs which 

play a key role in competitiveness, it is going to be a suitable approach to focus on cost minimization in logistics 

activities. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the most suitable methods which can be used to determine 

the activities of decision making units (DMU), where production stages are defined by multiple inputs and multiple 

outputs. The method, which is defined by different measurement units, scales the efficacy of the DMUs by 

weighting it separately. They also provide a reference set of inactive DMUs and can present the necessary proposal 

to be effective. In the study, the activities of transportation companies operating in Mersin were calculated with the 

specified inputs and outputs, and suggestions were made for the DMUs who can not get a full efficiency score. 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency, Transportation 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 

MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA 

Rekabet gücünde anahtar rol oynayan maliyetler içerisinde hammadde temini ve üretim aşamalarındaki tasarruf 

olanakları sınırlı olduğundan, maliyet minimizasyonunda lojistik faaliyetlerin odak noktaya oturtulması uygun bir 

yaklaşım olacaktır. Veri Zarflama Analizi (VZA), üretim aşamalarının çoklu girdi ve çoklu çıktı ile tanımlandığı 

günümüzde, karar verme birimlerinin (KVB) etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek en uygun 

yöntemlerden biridir. Yöntem farklı ölçü birimleriyle tanımlanan verileri, ayrı ayrı ağırlıklandırarak KVB'lere 

etkinlik skoru vermektedir. Ayrıca etkin olmayan KVB'lere referans kümesi sağlamakta ve etkin olabilmeleri için 

gerekli önerileri beraberinde ortaya koyabilmektedir. Çalışmada Mersin'de faaliyet gösteren nakliye firmalarının, 

belirlenen girdi ve çıktılarıyla etkinlikleri hesaplanmış ve tam etkinlik skoru alamayan KVB'ler için, önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik, Ulaştırma 
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ANALYSIS OF RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY: A CASE STUDY ON 

MARMARA REGION 

Damla ARABACI, Dokuz Eylül University 

Nergis ÖZİSPA, Dokuz Eylül University 

Ramazan Özkan YILDIZ, Dokuz Eylül University 

Ro-Ro transportation, which is classified as a system within maritime transportation with the safest and the most 

cost- effective way of transportation, is considered as a transport type that reduces transportation activities by time 

and distance when considering the geographical position of Turkey. Focusing on Europe, North Africa and the 

Black Sea in the world, the Ro-Ro market has gained importance for the country's economy, with an increase in 

demand from some European countries with economic progress in 2014. For this reason, the main aim of the study 

is identified as; to define current progress of Ro-Ro companies and problems preventing their development. In this 

direction, data from five experts that dealing with Ro-Ro trade in Marmara Region were interviewed with structured 

interview method. The study has been concluded with the findings of the study, recommendations for the sector 

and guidelines for future researches. 

Keywords: Transportation, Ro-Ro Transportation, Maritime Transportation, Marmara Region 

TÜRKİYE'DE Kİ RO-RO TAŞIMACILIĞININ ANALİZİ: MARMARA BÖLGESİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Taşımacılığın en güvenli ve en düşük maliyetli şekli olan deniz yolu taşımacılığı içerisindeki bir sistem olarak 

sınıflandırılan Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye'nin coğrafi konumu göz önüne alındığında, taşımacılık faaliyetlerini 

zaman ve mesafe olarak daraltan bir taşıma şekli olarak nitelendirilmektedir. Dünya üzerinde Avrupa, Kuzey 

Afrika ve Karadeniz üzerinde yoğunlaşmış olan Ro-Ro pazarı, 2014 yılı itibariyle ekonomik olarak ilerleme 

kaydeden bazı Avrupa ülkelerinden gelen talebin artmasıyla, ülke ekonomisi için önem kazanmıştır. Bu sebeple 

çalışmanın amacı; Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Ro-Ro işletmelerinin mevcut gelişimlerini ve 

gelişimlerini engelleyen problemlerini tanımlamak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada yapılandırılmış 

mülakat yöntemi kullanılarak Marmara Bölgesinde Ro-Ro ticareti üzerine uğraşan beş farklı uzmandan edilen 

veriler değerlendirilmiştir. Çalışma araştırmanın bulguları, sektör için öneriler ve gelecek araştırmalar için 

yönergeler ile sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Taşımacılık, Ro-Ro Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı, Marmara Bölgesi 
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DETERMINING OF SERVICE FAILURE IN INTERNATIONAL TRADE 

TRANSACTIONS: A QUALITATIVE RESEARCH 

Özge Elmas GÜNAYDIN, Muğla Sıtkı Koçman University 

Derya ATLAY IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman University 

This study aims identifying for service failure that occur in the services received during the realization of the 

international trade transactions. Data were collected with the interview technique with 21 people working in the 

international trade firm in the Zonguldak and Muğla's Fethiye district. According to the result of the research, 

service failure encounted are classified under three headings; supplier failure, transport firm failure and 

documenting failure. In the study, it is determined that the failure of the transportation company and the failure of 

the supplier are more important than the failure of the documentation service. 

Keywords: Service Failure, International Trade(Foreign Trade), Export, Import 

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HİZMET 

HATALARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmanın amacı dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde alınan hizmetlerde meydana gelen hizmet 

hatalarının belirlenmesidir. Araştırma Zonguldak ilinde ve Muğla-Fethiye ilçesinde dış ticaret firmasında çalışan 

21 kişi ile yapılan görüşme (mülakat) tekniği ile toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

karşılaşılan hizmet hataları tedarik firma hataları, taşıma firması hataları ve belgeleme hataları olmak üzere üç 

başlık altında sınıflandırılmıştır. Çalışma da karşılaşılan hizmet hatalarından taşıma firması hataları ve tedarikçi 

firma hatalarının, belgeleme hizmeti hatalarından daha önemli olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Hizmet Hatası, Dış Ticaret, İhracat, İthalat 
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DEMOGRAPHIC VARIABLES AFFECTING EMOTIONAL INTELLIGENCE 

LEVELS OF TOURISM SECTOR MANAGERS 

Halime GÖKTAŞ KULUALP, Karabük University 

Sibel EROL, Karabük University 

This study aims to determine the demographic characteristics that affect emotional intelligence levels of managers 

in the TR 81 NUTS II region tourism sector. Manager's level of emotional intelligence have is crucial in their 

success both in competing against their external environment and in increasing their contribution to the country's 

economy. Çünkü, duygusal zeka, örgüt başarısını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir (Ruderman vd. 

2001, Ahmadi, 2014, Nisbett, vd., 2012; Wigglesworth, 2011; Kulkarni, 2014). The data set of the work consists 

of 389 hotel managers.   In the analysis of obtained data, t-test, Anova and Tukey tests were used. In the study, 

emotional intelligence level differentiations of managers were examined in terms of 5 dimensions of emotional 

intelligence (personal skills, interpersonal skills, compatibility, stress coping, general mood). 

Keywords: Emotional Intelligence, Manager, Tourism Sector, Demographic Variables 

MİKRO AÇIDAN TURİZM SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA 

DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 

Bu çalışma, TR 81 Düzey 2 bölgesi turizm sektöründe görevli yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerini etkileyen 

demografik özellikleri belirlemeye yöneliktir.  Örgütlerin gerek dış çevresiyle rekabet ederken başarılı olmasında 

ve gerekse ülke ekonomisine sağlayacağı katkının artmasında, yöneticilerin sahip olduğu duygusal zeka düzeyi 

büyük önem taşımaktadır. Çünkü, duygusal zeka, örgüt başarısını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir 

(Ruderman vd. 2001, Ahmadi, 2014, Nisbett, vd., 2012; Wigglesworth, 2011; Kulkarni, 2014).  Çalışmanın veri 

seti 389 otel yöneticisinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, Anova ve Tukey testleri 

kullanılmıştır. Araştırmada, duygusal zekanın 5 boyutu (kişisel beceriler, kişilerarası beceriler, uyumluluk, stresle 

başa çıkma, genel ruh durumu) açısından yöneticilerin duygusal zeka düzeyi farklılaşmaları incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Duygusal Zekâ, Yönetici, Turizm Sektörü, Demografik Değişkenler 
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A RESEARCH ON DETERMINING THE ORGANIZATIONAL SILENCE 

LEVELS OF EMPLOYEES IN GROUND HANDLING COMPANY: KAYSERI 

AIRPORT EXAMPLE 

Harun KARAKAVUZ, Bülent Ecevit University 

Armağan MACİT, Bülent Ecevit University 

In this study, it was aimed to determine the level of organizational silence of employees of ground service 

enterprises and to find out whether the silence level of employees differs according to some demographic 

characteristics. The environment of the study is the employees of the ground handling service working at Kayseri 

airport and the related data were collected by questionnaire method. Percentage, frequency, arithmetic average, 

standard deviation, independent samples t‐test, one way Anova and Tukey test are used to analyze the data. 

According to the findings obtained from the research, it was determined that the level of organizational silence of 

employees did not change according to demographic characteristics such as age, professional experience, marital 

status, but it differs according to education level. According to the results of the study, the level of organizational 

silence increased as the level of education decreased. 

Keywords: Organizational Silence, Ground Handling Company 

YER HİZMETİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ 

HAVALİMANI ÖRNEĞİ 

Bu çalışmada hava taşımacılığı sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan yer hizmeti işletmelerinin 

çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerinin belirlenmesi ve çalışanların sessizlik düzeylerinin bazı demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Kayseri 

havalimanında çalışan yer hizmeti işletmesi çalışanları olup, konuyla ilgili veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. 

Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü 

varyans analizi (Anova) ve Tukey testinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yer hizmeti 

işletmelerinin çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeyleri yaş, mesleki deneyim, medeni durum gibi demografik 

özelliklere göre değişmezken, eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 

eğitim düzeyi düştükçe örgütsel sessizlik düzeyinin arttığı ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Sessizlik, Yer Hizmeti İşletmeleri 
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EFFECTS OF CYBER ATTACKS ON FIRMS: THE CASE OF ZONGULDAK 

Zafer ÖZTÜRK, Bülent Ecevit University 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Muhammed TEMLİ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Nowadays, the scope and volume of the crime economy have reached very important levels. With developing 

technology, many crime types have been moved to the internet environment. Many crimes that require the criminal 

to contact the victim personally can now be handled remotely via the internet. The ever increasing number of cyber 

attacks constitutes a significant part of the informal economy because of the economic effects they create. Credit 

card fraud, Money withdrawals from bank accounts, CryptoLocker viruses that allow encrypted data on the user's 

computer to be sold again to the same user, cyber attacks to world-famous companies, DDoS attacks, 

eavesdropping on websites and e-commerce sites, spying, and newly formed cybercrimes can be shown as an 

example of this field. In this study, it was tried to reveal the extent of damages that companies operating in the 

province of Zonguldak caused by cyber attacks. It is expected that more intensive technology and information 

infrastructure will be needed when firms grows in scale for this reason the study has been carried out on companies 

employing more than 20 personnel. It is estimated that firms with growing information infrastructures will be more 

affected from cyber attacks. Within this context, on-site questionnaires were implemented to the 336 companies 

operating in Zonguldak, with the aim of determining the importance given to the information technologies 

infrastructure and the cyber attacks encountered. Survey results were analyzed by SPSS program. Most of the 

companies were found to have insufficient information about the attacks. It has been observed that 62,8% of the 

companies not using corporate e-mails with firm or brand names, and human induced errors are intense. As a result 

of the analysis, it was determined that in Zonguldak a total of 50 damaging attacks were carried out on 26 companies 

and 4 firms were not able to serve for 8 days. Increased information technology investments has been seen to be 

associated with attacks and damages. 

Keywords: Cyber Attack, Crime Economy, Cyber Crime 

SİBER SALDIRILARIN FİRMALARA ETKİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ 

Günümüzde suç ekonomisinin kapsamı ve hacmi çok önemli boyutlara ulaşmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte 

birçok suç türü internet ortamına taşınmıştır. Suçlunun mağdura birebir temas etmesini gerektiren birçok suç artık 

internet aracılığı ile uzaktan işlenebilmektedir. Her gün artan siber saldırılar, ortaya çıkardıkları ekonomik etkiler 

nedeniyle kayıt dışı ekonominin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kredi kartı dolandırıcılığı, banka hesaplarının 

boşaltılması, kullanıcının bilgisayarındaki verileri şifreleyerek tekrar aynı kullanıcıya satılmasını sağlayan 

cryptolocker virüsleri, dünya devi şirketlere yapılan siber saldırılar, DDOS atakları gibi web siteleri ve e-ticaret 

sitelerinin kullanımının engellenmesi, casusluk, bilgi kaçakçılığı ve yeni türemiş birçok bilişim suçu bu alana örnek 

olarak gösterilebilir. Bu çalışmada Zonguldak ilinde faaliyet gösteren firmaların siber saldırılar nedeniyle 

uğradıkları zararların boyutu ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Firma ölçekleri büyüdükçe daha yoğun teknoloji ve 

bilişim altyapısına ihtiyaç duyulacağı öngörülerek çalışma 20'den fazla personel çalıştıran firmalar üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bilişim altyapısı büyüyen firmaların siber saldırılardan daha çok etkileneceği tahmin 

edilmiştir. Bu kapsamda Zonguldak'ta faaliyet gösteren 336 firmaya, bilişim altyapısına verdiği önemi ve 

karşılaşılan siber saldırıları tespit etmek amacı ile yerinde anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile 

analiz edilmiştir. Firmaların çoğunun saldırılar konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Firmaların 

%62,8'inin firma ya da marka adını taşıyan bir kurumsal e-posta kullanmadığı, insan kaynaklı hataların yoğun 

olduğu gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda Zonguldak'ta 26 firmaya toplam 50 zarar verici saldırı gerçekleştiği, 4 

firmanın 8 gün hizmet veremediği tespit edilmiştir. Artan bilgi işlem yatırımlarının saldırılar ve verdiği zararlar ile 

ilişkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Siber Saldırı, Suç Ekonomisi, Siber Suçlar  
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STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND MERIT PRINCIPLE: 

EGE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY SAMPLE 

Zehra Nuray NİŞANCI, İzmir Katip Çelebi University 

Murat TUNÇER, İzmir Katip Çelebi University 

The fact that the personnel employed in organizations have the potential to influence organizational productivity, 

profitability and quality has made them an indispensable resource for businesses. In terms of enterprises and 

institutions, compliance with the principle of merit in the functions such as selection of the human resource to be 

employed, placement of the most suitable job, training, upgrading is important both in terms of individual and 

organizational performance. The aim of this research is to clarify whether the staffing, selection, appointment and 

upgrading of the institution are performed according to the principle of merit, with the opinions of health 

technicians working at Ege University Medical School regarding strategic human resources management and merit 

principle. In the research section, a questionnaire was applied to 490 health technicians with different demographic 

characteristics working in Ege University Medical Faculty Hospital. According to the results of the research, it was 

determined that those who participated in the research had the perception that the merit principles were not followed 

in terms of provision of staff, assignment and promotion. 

Keywords: Strategic Human Resources Management, Strategic Human Resources Management Principles, Merit 

Principles, Health Technicians 

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİYAKAT İLKESİ: EGE 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

Örgütlerde istihdam edilen personelin, örgütsel verimliliği, kârlılığı ve kaliteyi etkileme potansiyeline sahip olması, 

onları işletmeler için vazgeçilmez bir kaynak haline getirmiştir. İnsan kaynağının seçilmesi, eğitilmesi, terfi 

ettirilmesi gibi işlevlerin yerine getirilmesinde liyakat ilkesine uyulması ise, bireysel ve örgütsel performans 

açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, stratejik insan 

kaynakları yönetimi kapsamında personel bulma, seçme, atama ve yükseltme işlemlerinin liyakat ilkesine göre 

yapılıp yapılmadığı konusunda sağlık teknisyenleri/teknikerlerinin algılarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Tıp 

Fakültesi hastanesinde çalışan, farklı demografik özelliklere sahip 490 sağlık teknisyeni/teknikerine anket 

uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların, kurum için personel seçme, atama ve yükseltme 

işlemlerinde liyakat ilkesine tam olarak uyulmadığı algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, Liyakat 

İlkesi, Sağlık Teknisyenleri/Teknikerleri 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN INNOVATIVE CULTURE'S IMPACT ON 

PRODUCT INNOVATION 

Sabahattin ÇETİN, Bartın University 

 Yahya FİDAN, Bartın University 

Organizational culture that expresses shared values and beliefs shared by members of the organization ensures that 

employees progress for the same purpose and, at the same time, has a decisive influence on sustainable innovation. 

Existence of a shared vision for the work done, the flows of active ideas and information, the existence of 

mechanisms for the development of new ideas, the rewarding of new and useful ideas, the appreciation of these 

ideas and the making of constructive evaluations for produced ideas are the hallmarks of an innovative 

organizational culture that influences the creativity and innovation of the business. When these characteristics are 

examined, it is seen that the innovative culture expresses a human-oriented cultural environment. There are many 

studies in the literature on the effect of innovative culture and human capital on product innovation. In this study, 

unlike other studies, the mediator role of human capital under the influence of innovative culture on product 

innovation has been discussed. According to the results of research on 406 enterprises operating in technology 

development regions, innovative culture and human capital significantly affect product innovation. As a result of 

the analysis of the mediator role of human capital, it has been seen that human capital fully mediates the relation 

between innovative culture and product innovation. The results show that innovative culture affects product 

innovation through human capital. 

Keywords: Innovative Culture, Product Innovation, Human Capital 

YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜN ÜRÜN YENİLİĞİNE ETKİSİNDE İNSAN 

SERMAYESİNİN ROLÜ 

Örgüt üyeleri tarafından paylaşılan ortak değer ve inançları ifade eden örgüt kültürü, çalışanların aynı amaç için 

ilerlemesini sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir yenilikçilik için belirleyici bir etkendir. Yapılan işler ile ilgili 

paylaşılan bir vizyonun varlığı, aktif fikir ve bilgi akışı, yeni fikirlerin geliştirilmesi için mekanizmaların varlığı, 

yeni ve yararlı fikirlerin ödüllendirilmesi, bu fikirlerin üretilmesinin takdir edilmesi ve üretilen fikirler hakkında 

yapıcı değerlendirmelerin yapılması işletmenin yaratıcılığını ve yeniliğini etkileyen yenilikçi örgüt kültürü 

özellikleridir. Bu özellikler incelendiğinde yenilikçi kültürün insan odaklı bir kültürel ortamı ifade ettiği 

görülmektedir. Literatürde yenilikçi kültür ve insan sermayesinin ürün yeniliğine etkisi üzerine çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak yenilikçi kültürün ürün yeniliğine olan etkisinde 

insan sermayesinin aracılık rolü ele alınmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan 406 işletme 

üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; yenilikçi kültür ve insan sermayesi ürün yeniliğini anlamlı bir biçimde 

etkilemektedir. İnsan sermayesinin aracılık rolüne ilişkin yapılan analizler sonucunda ise insan sermayesinin 

yenilikçi kültür ile ürün yeniliği ilişkisinde tam aracılık yaptığı görülmüştür. Sonuçlar çerçevesinde yenilikçi 

kültürün ürün yeniliğini insan sermayesi aracılığıyla etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Yenilikçi Kültür, Ürün Yeniliği, İnsan Sermayesi 
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INTERNET ADDICTION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: 

A RESEARCH APPLIED IN HOSPITALS 

Safiye ŞAHİN, İstanbul Medeniyet University 

Vedat AÇAR, Kırklareli University 

Today, internet addiction has become a kind of addiction that is seen in every part of the society and that is more widespread 

because of the increasing of smartphone use. Researches have shown that internet addiction reduces productivity and causes 

loss of production in companies (Kim and Byrne, 2011; Chou, Sinha and Zhao, 2008). The purpose of this study is to determine 

the relationship between internet addiction and organizational citizenship behavior. The sample of the study consisted of 397 

health personnel working in public hospitals in Kırklareli. The dimension of organizational citizenship behavior was measured 

by a scale developed by Podsakoff, MacKenzie, Moorman and Fetter (1990) which adapted to Turkish by Göncü (2006) and 

the internet addiction dimension was measured by a scale developed by Young (1998) which adapted to Turkish by Bayraktar 

(2001). According to internet addiction scale, users with a score of 50 points or less were classified as "Symptom-free", those 

with a score of 50-79 points were classified as "Limited Symptom", and those with a score of 80 or higher were classified as 

"Pathological Internet User" (Bayraktar, 2001). The organizational citizenship behavior scale’s five factorial structure was 

tested with the Confirmatory Factor Analysis (CFA), but it was found that the data didn’t fit with the five-factor model (X2 / sd 

= 3,316, p = 0,0001, GFI = 0,846, RMR = 0,462, RMSEA = 0.076, NFI = 0.754, TLI = 0.791, CFI = 0.813). Then, factor 

structure of the scale was examined by Explanatory Factor Analysis (EFA). A three-factor structure emerged as a result of EFA. 

The validity of this three-factor structure was also tested with CFA. The CFA results showed that the fit of the model was within 

acceptable limits (X2 / sd = 2,509, p = 0,0001, GFI = 0,925, RMR = 0,311, RMSEA = 0,062, NFI = 0,862, TLI = 0,894, CFI = 

0,911). According to research findings; 96.5% of the sample were found to score 50 or less on the internet addiction scale, and 

they were included in the "No Symptom" group and 3.5% were in the "Limited Symptom" group. Organizational citizenship 

behavior scores of  the two groups were analyzed by the Independent Group T-Test and it was determined that the scores of 

group without symptom (4,35 ± 0,6) was significantly higher than the group with limited symptom (3,80 ± 0,8) (p <0.01). In 

addition, when the correlation between scores of internet addiction scale and scores of organizational citizenship behavior were 

examined, it was found that there was a significant negative correlation between them (r = -0,29, p <0,01). According to the 

results of the research, it was determined that internet addiction negatively affects organizational citizenship behavior dimension 

and that employees who did not have symptoms of internet addiction showed more organizational citizenship behavior than 

employees who had limited symptom 

Keywords: Internet Addiction, Organizational Citizenship Behavior, Health Personnel 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: 

HASTANELERDE UYGULANAN BİR ARAŞTIRMA 

Günümüzde, internet bağımlılığı toplumun her kesiminde görülen ve akıllı telefonların da hayatımıza girmesiyle gittikçe 

yaygınlığı artan bir bağımlılık türü haline gelmiştir. İnternet bağımlılığının iş hayatında verimliliği düşürdüğü ve şirketlerde 

üretim kaybına neden olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Kim ve Byrne, 2011; Chou, Sinha ve Zhao, 2008). Bu 

çalışmanın amacı, internet bağımlılığı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın 

örneklemini, Kırklareli kamu hastanelerinde görev yapan 397 sağlık personeli oluşturmuştur. Örgütsel vatandaşlık davranışı 

boyutu, Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter’ın (1990)’ın geliştirmiş olduğu ve Göncü (2006) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan ölçek ile, internet bağımlılığı boyutu ise Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan ölçek ile ölçülmüştür. İnternet Bağımlılığı ölçeğinden elde edilen puanların toplanmasıyla 50 puan ve 

altında alan kullanıcılar “Semptom Göstermeyenler”, 50-79 puan aralığındaki kullanıcılar “Sınırlı Semptom Gösterenler”, 80 

ve üstü puan alanlar ise “Patolojik İnternet Kullanıcısı” olarak sınıflandırılmıştır (Bayraktar, 2001). Örgütsel vatandaşlık 

davranışı ölçeğinin ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile beş faktörlü yapısı test edilmiş, ancak beş faktörlü model ile 

verilerin uyumlu olmadığı saptanmıştır (X2/sd=3,316; p=0,0001; GFI=0,846; RMR= 0,462; RMSEA= 0,076; NFI= 0,754; TLI= 

0,791; CFI=0,813). Daha sonra Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile ölçeğin nasıl bir faktör yapısına sahip olduğu incelenmiştir. 

AFA sonucunda üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu üç faktörlü yapının geçerliliği DFA ile de test edilmiştir. DFA 

sonucunda verilerin modelle uyumunun kabul edilebilir sınırlarda olduğu görülmüştür (X2/sd=2,509; p=0,0001; GFI=0,925; 

RMR= 0,311; RMSEA= 0,062; NFI= 0,862; TLI= 0,894; CFI=0,911). Araştırma bulgularına göre; örneklemin %96,5’inin 

internet bağımlılığı ölçeğinden 50 ve altında puan aldıkları ve “Semptom Göstermeyenler” grubunda yer aldığı, %3,5’inin ise 

“Sınırlı Semptom Gösterenler” grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu iki grubun örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinden 

aldıkları puanlar Bağımsız Grup T-Test ile analiz edildiğinde, semptom göstermeyen grubun ortalamasının (4,35±0,6) sınırlı 

semptom gösteren grubun ortalamasından (3,80±0,8) anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Ayrıca internet 

bağımlılığı ölçeğinden alınan puanlar ile örgütsel vatandaşlık davranışı boyutundan alınan puanlar arasındaki korelasyon 

incelendiğinde, aralarında negatif yönlü istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r= -0,29; p<0,01). Araştırma 

sonucuna göre, internet bağımlılığının örgütsel vatandaşlık davranışı boyutunu olumsuz olarak etkilediği ve internet bağımlılığı 

semptomu göstermeyen çalışanların, sınırlı sempom gösteren çalışanlara göre daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı 

gösterdikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: İnternet Bağımlılığı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Sağlık Personeli 
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VALUE ADDED TAX RETURN PRACTICES IN BUILD-AND-SELL SALES 

MODEL IN RESIDENTIAL SECTOR AND EVALUATIONS ABOUT PROBLEMS 

IN TAX RETURN PROCESS 

Muhammed ARDIÇ, Artvin Çoruh University 

Taştan SEÇER 

There are up to 17% differences between general value added tax rate applied in residential sector and value added 

tax rate of several raw materials used in residential construction with a few exceptions. There are some problems 

in tax return process; sometimes this process takes longer time and faces bureaucratic barriers with various illicit 

and contrary to law practices. In some cases, value of tax return amount decreases until firms receive it and recovery 

of this amount to the economy reduces to minimum. In this study, an application is performed by using real data 

about value added tax practice and tax return operations in residential sector and suggestions about problems in 

value added tax return process are made. 

Keywords: Value Added Tax, Value Added Tax Return Practices, Residential Sector 

KONUT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN YAP-SAT SATIŞ MODELİNDE KDV İADE 

İŞLEMLERİNE YÖNELİK FİİLİ UYGULAMA VE İADE ALMA SÜRECİNDE 

YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 

Konut sektöründe ülkemizde uygulanan genel KDV oranı ile bu konutların inşasında kullanılan birçok hammadde 

ve malzemeye uygulanan KDV oranları arasında istisnaları olmakla birlikte %17'ye varan farklar bulunmaktadır. 

Ülkemizde iade süreci bir takım problemlerle yürütülmekte, süreç uzamakta, çeşitli yasal ve mevzuata uygun 

olmayan uygulamalarla bürokratik engellere takılmakta, yüksek maliyetiyle hak olan bir paranın, bazı durumlarda 

firmanın eline tekrar ulaşıncaya kadar eriyip, ekonomiye geri kazanımını asgari seviyeye düşmektedir. Bu 

çalışmada konut sektöründe uygulanan KDV uygulaması ve iade işlemlerine yönelik gerçek veriler kullanarak bir 

uygulama yapılmış ve indirimli orana tabi işlemleri nedeni ile KDV iade sürecinde yaşanan sorunlara yönelik bazı 

öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: KDV, KDV İade Uygulaması, Konut Sektörü 
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THE IMPORTANCE OF TIMING AND RELATION WITH CORE BUSINESS IN 

THE SUCCESS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: AN EXAMPLE 

FROM TURKISH BANKING SECTOR 

Betül ÇAL, Alanya Alaaddin Keykubat University 

İpek CEBECİ, Giresun University 

Researches show that firms' corporate social responsibility (CSR) applications have positive impacts on customers' 

purchasing decisions. This study investigates the mediating role of firms' CSR applications between customers' 

philanthropic tendency and willingness to pay a price premium. A structured survey was conducted in 3 banks' 

İstanbul branches listed in İstanbul Stock Exchange's Sustainability Index. 132 questionnaires obtained were tested 

using the structural equation modeling. Results indicated the full mediating effect of CSR timing and partial 

mediating effect of CRS relation with the core business. It is believed that a good understanding of CSR 

applications is important both for firms' financial return and sustainability and for social contributions. 

Keywords: Philanthropic Tendency, Willingness to Pay More, Corporate Social Responsibility, Banking Sector 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN BAŞARISINDA ZAMANLAMA VE 

FİRMA FAALİYET ALANI İLE İLİŞKİNİN ÖNEMİ: TÜRK BANKACILIK 

SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 

Çalışmalar, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamalarının, müşterilerin satın alma kararları 

üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, müşterilerin yardımseverlik eğilimleri ile fazla 

fiyat ödemeye isteklilikleri arasındaki ilişkide, firmanın öncülük ettiği KSS uygulamasının aracı rolü 

incelenmektedir. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 3 bankanın İstanbul'da faaliyet gösteren 

şubelerinde yapılandırılmış anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan 132 kullanılabilir anket, yapısal eşitlik 

modeli ile test edilmiştir. Sonuçlar, KSS uygulamasının zamanlamasının tam aracı; faaliyet alanı ile ilişkisinin ise 

kısmi aracı etkiye sahip olduğunu göstermiştir. KSS projelerinin niteliklerinin iyi anlaşılmasının, gerek işletmeler 

açısından finansal geri dönüşü ve sürdürülebilirliği, gerekse toplumsal katkıları açısından önemli olduğuna 

inanılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yardımseverlik Eğilimi, Fazla Fiyat Ödemeye İsteklilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 

Bankacılık Sektörü 
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DETERMINING THE PRIORITIES OF CAMELS DIMENSIONS WITH RESPECT 

TO BANK PERFORMANCE 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Figen EROL DEMIR, Bülent Ecevit University 

Banks' performances are important not only for the stability/growth of the firms and economic situation of a 

country, it is also important for the stability/growth of the world economy. The aim of our study is to determine 

the priorities of CAMELS dimensions with respect to bank performance via AHP method and to present the results 

as an information to researchers, investors and decision makers. Furthermore, this study shows the feasibility of 

many statistical hypothesis tests by separately generated priority series from expert's views based on performance 

and bankruptcy risk of banks. The analysis is based on survey conducted to 108 experts studying on bank/finance. 

Since there are many dimension /criteria in CAMELS, multi criteria decision making (MCDM) methods are 

applicable. AHP, one of the MCDM method is commonly used for determining the priorities of criteria via pair 

comparisons. Along with evaluating the determined priorities of CAMELS dimensions with respect to performance 

of banks, the differences of the views between the priorities with respect to risk of bankruptcy and performance of 

banks, the view differences according to the demographic characteristics of the experts etc. are also examined. 

According to analysis, "Asset" (23.10%) is the most important dimension of CAMELS, then, "Earnings" (18.98%), 

"Management" (17.68%) and "Liquidity" (17.43%) are thought as following important dimensions with respect to 

bank performance. Dimensions of "Capital" (12.15%) and "Sensitivity to market risk" (10.65%) are observed as 

weak dimensions. According to gender, experience and level of education of experts, no statistically significant 

(significance 0.05) difference are observed. 

Keywords: MCDM, AHP, Hypothesis Testing, CAMELS, Bank Performance 

BANKA PERFORMANSLARI AÇISINDAN CAMELS BOYUTLARININ ÖNEM 

DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 

Bankaların performansları sadece firmaların istikrar/ büyüme ve bir ülkenin ekonomik durumu için değil, aynı 

zamanda dünya ekonomisinin istikrar/ büyümesi için de önemlidir. Çalışmamızın amacı, AHP yöntemi ile 

CAMELS boyutlarının banka performansındaki önem derecelerini belirlemek ve analiz bulgularını araştırmacılara, 

yatırımcılara ve karar vericilere sunmaktır. Ayrıca bu çalışma, bankaların performans ve iflas riskine dayalı uzman 

görüşleri ile ayrı ayrı üretilen ağırlık serilerine istatistiksel hipotez testinin yapılabileceğini göstermektedir. 

Analizler, banka/ finans alanında çalışan 108 uzmana yapılan anket verilerine dayanmaktadır. CAMELS'de çok 

boyut / kriter olduğundan, çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemleri uygulanabilir. MCDM yöntemlerinden 

biri olan AHP, ikili karşılaştırma yoluyla kriter önem derecelerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

CAMELS boyutlarının bankaların performanslarına göre belirlenen önem seviyelerinin değerlendirilmesinin yanı 

sıra, iflas riski ile bankaların performansı ağırlıklandırmaları arasındaki farklılıklar ve uzmanların demografik 

özelliklerine göre görüş farklılıkları da incelemiştir. Banka performansına göre CAMELS'de en önemli ağırlığa 

"Aktif kalitesi" (% 23,10), daha sonra "Karlılık (% 18,98),"Yönetim kalitesi" (% 17,68) ve" Likidite durumu"(% 

17,43) sahip oldukları gözlenmiştir. "Sermaye yeterliliği"(% 12.15) ve "Piyasa riskine duyarlılık" (% 10.65) 

boyutlarının en zayıf boyutlar olarak gözlenmiştir. Cinsiyet, tecrübe ve eğitimi seviyesine göre görüşlerde 

istatistiksel olarak anlamlı (anlamlılık 0.05) fark gözlenmemiştir. 

Anahtar Kavramlar: ÇKKV, AHP, Hipotez Testi, CAMELS, Banka Performansı 
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BANKRUPTCY RISK EVALUATION OF THE BANK VIA TOPSIS 

Mehmet PEKKAYA, Bülent Ecevit University 

Figen EROL DEMIR, Bülent Ecevit University 

The bankruptcy risk of the banks is very important for the stability of the banking and therefore the economic 

situation of the country. The CAMELS dimensions commonly used in bank performance measurement are based 

on the assessment of the bankruptcy risk of banks in this study. The purpose of our study is to evaluate the 

bankruptcy risk of banks based on CAMELS dimensions via TOPSIS for the last three years and to present the 

results of the analysis to researchers, investors and decision makers. Analyzes include TOPSIS techniques, one of 

the multi-criteria decision making (MCDM) method to calculate the bankruptcy risks of the banks for the last three 

years, using the dimension priorities obtained via AHP also one of the MCDM methods from Pekkaya and Demir 

(2016) study for CAMELS dimensions. The CAMELS ratios for the last three years of commercial banks operating 

in Turkey that will be used in TOPSIS calculations have been obtained from the TBB web site. By using factor 

analysis for each dimension, the factor scores from the ratios of its dimension content can be generated and then 

the decision matrix to be used in the TOPSIS can be obtained. Based on indices produced via TOPSIS for each 

bank, the findings and evaluations of assessing the extent to which the banks were risky relative to each other, is 

presented to the investigator, the practitioner and the decision makers. 

Keywords: MCDM, TOPSIS, Factor Analysis, CAMELS, Bankruptcy Risk 

BANKALARIN İFLAS RİSKLİLİKLERİ AÇISINDAN TOPSIS İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bankaların iflas riski, bankacılığın ve dolayısıyla ülkenin ekonomik durumunun istikrarı için oldukça önemlidir. 

Bankaların performans ölçümünde yaygın olarak kullanılan CAMELS boyutları, bu çalışmada bankaların iflas 

riskliliklerinin değerlendirilmesinde temel alınmıştır. Çalışmamızın amacı, CAMELS boyutları temelinde banka 

iflas riskliliklerini son üç yılın verileriyle TOPSIS ile değerlendirmek ve analiz bulgularını araştırmacılara, 

yatırımcılara ve karar vericilere sunmaktır. Analizler, CAMELS boyutları için Pekkaya ve Demir (2016)'in çok 

kriterli karar verme (MCDM) yöntemlerinden AHP ile elde ettikleri boyut önem derecelerini kullanarak, yine 

ÇKKV tekniklerinden TOPSIS ile bankaların son üç yıl dönemindeki iflas riskliliklerini bağıl olarak hesaplamaları 

içermektedir. TOPSIS hesaplamalarında kullanılan Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların son üç yıla ait 

CAMELS rasyoları TBB web sitesinden elde edilebilmektedir. Her bir boyut için ayrı ayrı faktör analizi 

kullanılarak boyut içeriğindeki rasyolardan faktör skorları üretilerek TOPSIS'de kullanılacak karar matrisi elde 

edilebilmektedir. Her bir banka için TOPSIS ile üretilen endeksler üzerinden, ilgili bankaların birbirlerine göre ne 

ölçüde riskli çalıştığı bağıl olarak hesaplanabildiği, araştırmacı, uygulamacı ve karar vericilere elde edilen bulgular 

değerlendirilerek sunulmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Çkkv, Topsıs, Faktör Analizi, Camels, Banka İflas Riski 
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THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE ON PROFITABILITY: EVIDENCE 

FROM DEVELOPING COUNTRIES 

Rümeysa BİLGİN, Istanbul Sabahattin Zaim University 

In this study, the effect of capital structure on profitability of firms operating in developing countries were 

investigated using a multilevel mixed-model approach. An unbalanced panel data set consist of firm level data 

from 31 developing countries for 2006-2016 time period is organized as a hierarchical structure comprise of 

country, sector, firm and time levels. Consistent with the previous literature, a significant and negative relationship 

between profitability and total debts to total assets ratio is documented. Similarly, profitability is found to have a 

significant and negative relation with financial debt to total capital ratio. These results support the view that due to 

market imperfections, capital structure decisions affect profitability. Besides, most of the explained variability in 

firm profitability in developing countries is due to firm-specific factors. 

Keywords: Profitability, Capital Structure, Multilevel Mixed Modelling, Developing Countries 

SERMAYE YAPISININ KARLILIĞA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN 

ÜLKELERDEN BİR KANIT 

Bu çalışmada, çok düzeyli karma model yaklaşımı kullanılarak, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 

firmaların sermaye yapılarının firma karlılığı üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. 2006-2016 dönemi için 

31 gelişmekte olan ülkeden firmaya özgü veri içeren dengesiz bir panel veri seti, ülke, sektör, firma ve zaman 

düzeylerinden oluşan hiyerarşik bir yapı olarak düzenlenmiştir. Daha önceki literatür ile uyumlu bir şekilde, karlılık 

ve toplam borcun toplam varlıklara oranı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Benzer 

şekilde, karlılık ile finansal borcun toplam yatırıma oranı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar, piyasa kusurları dolayısı ile sermaye yapısı kararlarının karlılığı etkilediği görüşünü 

destekler niteliktedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, firma karlılığındaki açıklanabilir değişkenliğin büyük 

kısmı firmaya özgü faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Karlılık, Sermaye Yapısı, Çok Düzeyli Karma Modelleme, Gelişmekte Olan Ülkeler 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       270 

 

POSSIBLE EFFECTS OF PARIS CLIMATE AGREEMENT ON THE WORLD 

AND TURKISH ECONOMY 

Arman Zafer YALÇIN, Balıkesir University 

Paris Climate Aggrement (PCA) is the most important step to limit greenhouse gases that cause global warming 

and climate change. PCA have a groundbreaking character in the future of economic life and climate negotiations. 

PCA encumber the responsibility of all the countries that have signed as distinct from the previous multilateral 

climate agreements. The agreement is based on the Intentional Declaration of Contribution (INDC), which is 

determined by each country. Besides Green Climate Fund and Carbon Budget have created to manage the economic 

transformation process in the countries most affected by climate change. Common aim of all these initiatives to 

limiting the temperature rise of the earth to 2 degrees. PCA will affect the economic life of the future. The aim of 

this paper is to make some fundamental determinations on how the world economy will affect both the general and 

the future of the Turkish Economy in particularly. Primarily for this purpose the PCS to be examined and than The 

possible effects of the Paris Climate Treaty on the world and the Turkish economy will be discussed. 

Keywords: Climate Change, Carbon Emissions, Paris Climate Aggrement 

PARİS İKLİM ANLAŞMASININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE 

MUHTEMEL ETKİLERİ 

Paris İklim Anlaşması, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının sınırlandırılması için uluslar arası 

toplumun attığı son ve belki de en önemli adım niteliğini taşımaktadır. Paris anlaşması, daha önceki çok taraflı iklim 

anlaşmalarının çok daha ötesinde iklim müzakereleri ve ekonomik yaşamın geleceği konusunda çığır açıcı bir niteliğe sahiptir. 

Paris İklim Anlaşmasının, bir önceki çok taraflı iklim anlaşması olan Kyoto Protokolünden en önemli farkı, anlaşmayı 

imzalayan bütün ülkelere sorumluluk yüklemesidir. Anlaşma, her ülkenin kendi belirlediği Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları 

(INDC) üzerine kuruludur. Bunun yanında, anlaşmada yer alan Karbon Bütçesi kavramı ve iklim değişikliğinden en çok 

etkilenecek ülkelerde ekonomik dönüşüm sürecini yönetmek üzere Yeşil İklim Fonu oluşturulmuştur. Bütün bu girişimlerin 

ortak amacı, yerkürenin sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmaktır. Paris İklim Anlaşması, içerdiği maddeler ile geleceğin 

ekonomik yaşamını temelden etkileyecektir. Bu bildirinin amacı, Paris İklim Anlaşması'nın gerek dünya ekonomisinin geneli 

için, gerekse de özelde Türkiye Ekonomisi'nin geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine bir takım temel saptamalar yapmaktır. Bu 

amaçla önce Paris İklim Anlaşmasının içeriği incelenecek, daha sonra ise Paris İklim Anlaşması'nın içerdiği maddelerin dünya 

ve Türkiye Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: İklim değişikliği, Karbon Emisyonları, Paris İklim Anlaşması 
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PUBLIC RELATIONS ISSUES IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION 

Yahya AKKAYA, Bartın University 

 Özkan AVCI, Bartın University 

We cannot say that relations with the people in the Turkish public administration have been carried out successfully 

in the present situation if it is considered that the activity of public relations is a management function which helps 

mutual communication, understanding and maintenance between a business and its target mass.  The problems of 

transparency, lack of responsibility for accountability, problems with the public relations units in public 

administration are the main problems that the management in the Turkish public administration is not well 

recognized by the public and cannot be introduced. The problems faced by the Turkish public administration in 

this study, the causes of these problems, their results and the proposed solution will be discussed. 

Keywords: Turkish Public Administration, Public Relations, Public Relations in Turkish Public Administration 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SORUNLARI 

Halkla ilişkiler faaliyetinin bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve 

sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut durum itibariyle Türk 

kamu yönetiminde halkla ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyemeyiz. Türk kamu yönetiminde 

yönetimin halk tarafından yeterince tanınmaması ve kendisini tanıtamaması, şeffaflık sorunu, hesap verme 

sorumluluğunun olmaması, kamu yönetimindeki halkla ilişkiler birimleriyle ilgili sorunlar karşımıza çıkan başlıca 

sorunlardır. Bu çalışmamızda Türk kamu yönetiminin karşı karşıya bulunduğu bu sorunlar, bu sorunların nedenleri, 

sonuçları ve çözüm önerileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Türk Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       272 

 

THE EFFECTS OF GLOBAL VALUE CHAINS ON FOREIGN TRADE AND 

PRODUCTION STRUCTURE OF TURKEY 

Nihat DAĞISTAN, Başkent University 

Since the end of the 1980s, the emergence of a new model of international production organization based on cross-

border production and referred to as global value chains has changed the shape of international trade, creating more 

competition and interdependence among countries. Although countries compete to attract jobs and investments, 

they are increasingly dependent on each other's demand, capital and production. Now, the comparative advantages 

of the countries are reshaped according to the stages of production rather than the sectors. This new paradigm shift, 

which is transformed from a structure based on trade in goods to a structure based on trade in tasks, brings about 

the transformation of production structure and foreign trade composition in both developed and developing 

countries. The structural transformation of the world production and foreign trade structure makes it necessary to 

evaluate how the Turkish economy is adapting to this development. The purpose of this study is to show how 

participation in global value chains affects the production and foreign trade structure of the Turkish economy. For 

this analysis, indicators in World Input-Output Database (WIOD) and OECD-WTO Trade in Value Added (TIVA) 

database were used. 

Keywords: Global Value Chains, Trade In Value Added, Input Output Model 

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET VE ÜRETİM 

YAPISINA ETKİLERİ 

1980'lerin sonundan itibaren, büyük ölçüde sınır ötesi üretime dayanan ve küresel değer zincirleri olarak 

adlandırılan yeni bir uluslararası üretim organizasyonu modelinin ortaya çıkması uluslararası ticaretin de şeklini 

değiştirmiş, ülkeler arasında daha fazla rekabet ve karşılıklı bağımlılık yaratmıştır. Ülkeler, işleri ve yatırımları 

çekmek için rekabet etmelerine rağmen, birbirlerinin talebine, sermayesine ve üretimine gittikçe daha fazla bağımlı 

hale gelmiş durumdadır. Artık ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerinin sektörlerden öte üretim aşamalarına göre 

yeniden şekillendiği ve mal ticaretine dayalı bir yapıdan görev ticaretine dayalı bir yapıya doğru dönüştüğü bu yeni 

paradigma değişimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki üretim yapısının ve dış ticaret 

kompozisyonunun dönüşmesini de beraberinde getirmektedir.  Dünya üretimindeki ve dış ticaret yapısındaki söz 

konusu yapısal dönüşüm, Türkiye ekonomisinin bu gelişmeye nasıl uyum sağladığının değerlendirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, küresel değer zincirlerine katılımın Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret 

yapısını nasıl etkilediğinin ortaya koymaktır. Bu analiz için, WIOD (World Input-Output Database) ve OECD-

WTO TIVA (Trade in Value Added) veri tabanlarındaki göstergelerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Küresel Değer Zincirleri, Dış Ticarette Katma Değer, Girdi Çıktı Modeli 
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MULTIDIMENSIONAL SITUATIONAL ANALYSIS ON SOCIAL LIVES OF 

FOREIGN NATIONAL ACADEMIC MEMBERS : KARABÜK UNIVERSITY 

Canan YILDIRAN, Karabük University 

Duygu ÖZKAN, Karabük University 

Ali ASKER, Karabük University 

As well as the student roaming in result of the globalization of education and the removal of borders on university 

education, academic members also work in different countries for different reasons. In our country, in aspects of 

brain drain and brain roaming, the studies on some issues like life, science,activity,employment and other social 

problems of foreign national academic members, unfortunately are not carried out. When we consider the 

significance and the extent of the situation,these studies should be carried out by the group of people who are 

specialized in different disciplines by reaosn of the importance of the aspects of the situations in which an academic 

member goes through in Turkey- legal,social,moral,pecuniary or adaptional. Drawbacks and affordances in these 

processes show differences in aspects of judicial or socio-cultural country by country. In extent of this study, 

Karabük University - brand new and developing state university-that takes the sensitive approach to foreign 

national students up seriously, has reasonable number of foreign national academic members. In our studies, we 

have made face to face interviews with foreign national academic members about the difficulties in countries and 

institutions they live or work,related legislation norms, the remarks on health services, pros&cons and the ideas for 

improvement. As a result, it has been observed that there are a few major problems. In general, we can say that 

Turkey is a country that may be lived or worked in easily except some problems that are not so huge. 

Keywords: Foreign National, Academic Member, Academician, Karabük 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SOSYAL YAŞAMLARIYLA 

İLGİLİ ÇOK BOYUTLU DURUM ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Eğitimin küreselleşmesi, özellikle üniversite eğitiminde sınırların kalkması sonucu oluşan ülkeler arası öğrenci 

dolaşımının yanı sıra öğretim üyelerinin de kendi ülkeleri dışına çıkarak çeşitli sebeplerle yabancı ülkelerde 

çalıştıkları görülmektedir. Çok çeşitli nedenlerle gerçekleşen "beyin göçü" ve "beyin dolaşımı" olguları bağlamında 

yabancı uyruklu öğretim üyelerinin yaşam bilimsel faaliyet istihdam ve diğer sosyal sorunlarını irdeleyen ve çözüm 

önerileri sunan çalışmalar ne yazık ki ülkemizde yapılmamaktadır. Konunun önemi ve boyutunu dikkate 

aldığımızda aslında bu tür çalışmaların farklı disiplinlerde uzmanlaşmış araştırmacıların bir grup halinde yapması 

gerekiyor nitekim bir yabancı uyruklu öğretim üyesinin durumunu incelerken Türkiye'de karşılaşmış olduğu, 

hukuki, sosyal, manevi, maddi, uyum meseleleri vs. boyutlarından konunun ele alınarak incelenmesi önemlidir. Bu 

süreçlerde yaşanan zorluklar ve kolaylıklar hukuki boyutta olsun, sosyo-kültürel boyutta olsun ülkelere göre 

değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmanın kapsamında, yeni ve hızlı gelişen bir devlet üniversitesi ve özellikle 

yabancı uyruklu öğrencilere ve öğretim üyelerine hassas yaklaşımı odak noktası olarak benimseyen Karabük 

Üniversite'sinde makul sayıda yabancı uyruklu öğretim üyesi çalışmaktadır. Çalışmamızda bu öğretim üyeleri ile 

yüz yüze mülakat şeklinde görüşmeler yapılarak yaşadıkları ülkede ve çalıştıkları kurumda ne gibi zorluklarla 

karşılaştıkları, ilgili mevzuat normları ve bundan kaynaklanan durumları, sağlık hizmetlerine ait görüşlerini, 

olumlu, olumsuz taraflarını ve iyileştirmeye yönelik düşünceleri üzerine sorular sorularak durum tespiti yapılmıştır. 

Görüşmeler sonucunda yaşanan olumsuzlukların belli başlı birkaç madde etrafında toplandığı, genel olarak 

bakıldığında Türkiye'nin yaşanılacak ve çalışılacak ülke olduğu, fakat giderilmesi çokta zor olmayan birtakım 

problemlerin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Yabancı Uyruklu, Akademisyen, Öğretim Üyesi, Karabük 
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THE PLACE OF NEW ACCOUNTING SPECIALTIES IN ACCOUNTING 

EDUCATION AND TURKEY EXAMPLE 

Şule YILDIZ, Sakarya University 

Nermin AKYEL, Sakarya University 

In recent years, in the light of developments in financial reporting and accounting auditing, professionals in addition to 

traditional accounting practices have to adapt to new areas of expertise emerging in the direction of customers' different 

demands. These new areas of expertise in the accounting profession, such as independent auditing, internal audit-internal 

control, asset-company rating and valuation, corporate governance and rating, forensic accounting, carbon accounting, 

environmental accounting, fraud audit, integrated reporting, tax risk assessment, also provide new business opportunities for 

members of the profession. In the direction of these developments, It is very important to update the courses in the business 

departments of the faculties, which are the places where accounting education is given most intensively, in order to prepare the 

students who are potential professional staff to the new business areas in the best way and to develop the course contents in this 

way.  The aim of the study is to determine the extent to which the curriculum and programs of the current state and private 

üniversities business departments of accounting education at the university level for the new specialization areas of the 

accounting profession in the direction of recent developments meet this need. It is thought that the working will benefit from 

getting information about the new study fields waiting for them in terms of the students and providing them to go to the courses 

related to these areas and from the point of accounting academicians, to realize the necessity of renewing themselves and training 

for the courses to be given in accordance with the new trends in accounting education. Another contribution of the study may 

be the attainment of the attention of the relevant unit administrations of the universities to increase the number of lessons for 

new accounting specialization areas which are not adequately included in the lesson plans and programs. For this purpose, the 

curricula of the business departments of the state and foundation universities in Turkey will be examined and the accounting 

courses taught will be evaluated within the framework of the categories defined by the researchers and defined as current 

accounting specialization fields. 

Keywords: Accounting Education, Accounting Courses, Content Analysis, New Specialties 

YENİ MUHASEBE UZMANLIK ALANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ 

YERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Son yıllarda finansal raporlama ve muhasebe denetimi alanındaki gelişmeler ışığında, geleneksel muhasebe uygulamalarının 

yanında meslek mensupları müşterilerin farklı talepleri doğrultusunda ortaya çıkan yeni uzmanlık alanlarına uyum sağlamak 

zorunda kalmaktadırlar. Muhasebecilik mesleğinde, bağımsız denetim, iç denetim-iç kontrol, varlık - şirket derecelendirme ve 

değerleme, kurumsal yönetim ve derecelendirme, adli muhasebe, karbon muhasebesi, çevre muhasebesi, hile denetimi, entegre 

raporlama, vergi risklerinin değerlendirmesi, finansal raporlama danışmanlığı gibi konularda ortaya çıkan bu yeni uzmanlık 

alanları, meslek mensuplarına yeni iş fırsatları da sağlamaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yükseköğretimde muhasebe 

eğitiminin en yoğun şekilde verildiği yer olan fakültelerin işletme bölümlerinde okutulan derslerin de potansiyel birer meslek 

elemanı olan öğrencileri bu yeni iş alanlarına en iyi şekilde hazırlayacak şekilde güncellenmesi ve ders içeriklerinin bu yönde 

geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, son dönemlerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda muhasebe mesleğindeki 

yeni uzmanlık alanlarına yönelik üniversite düzeyindeki muhasebe eğitiminin mevcut durumunun ve işletme bölümleri ders 

plan ve programlarının bu ihtiyacı ne ölçüde karşıladığının tespitidir. Çalışmanın, öğrenciler açısından kendilerini bekleyen 

yeni çalışma alanları hakkında bilgi edinmeleri ve bu alanlara ilişkin derslere yönelmelerinin sağlanması, muhasebe 

akademisyenleri açısından ise muhasebe eğitimindeki yeni trendler doğrultusunda verilecek dersler için kendilerini yenilemeleri 

ve eğitmeleri gerekliliğinin farkına varmaları noktasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın diğer bir katkısı ise, 

ortaya çıkan sonuçlar neticesinde üniversitelerin ilgili birim yönetimlerinin, ders plan ve programlarında yeterli ölçüde yer 

almayan yeni muhasebe uzmanlık alanlarına yönelik derslerin artırılması konusunda dikkatlerinin çekilmesi olabilecektir. Bu 

amaçla, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin işletme bölümlerinin ders programları incelenecek ve okutulan muhasebe 

dersleri araştırmacılar tarafından belirlenen ve güncel muhasebe uzmanlık alanları olarak tanımlanabilecek kategoriler 

çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Dersleri, İçerik Analizi, Yeni Uzmanlık Alanları 
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THE COMPARISONS OF COMPLIANCES ACCOUNTING COURSES IN 

SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS, BUSINESS DEPARTMENT 

COURSE PLANS WITH SYLLABUS IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 

PROFICIENCY EXAM TRAINING SET 

Nermin AKYEL, Sakarya University 

Hasan ÇAVUNT 

In order to hold a Certified Public Accountant title in Turkey, there is a requirement that "the successful completion 

of the three year internship period". Candidates are responsible for the courses on the training CD prepared by the 

Center for Fundamental Education and Internship Center (TESMER) throughout the vocational internship. In this 

study, the accounting courses in the training set that the candidates are responsible for examinations held by 

TESMER and the accounting courses in Sakarya University Faculty of Business, Business Department course plan 

are compared. Accordingly, compulsory accounting lessons given at the undergraduate level and accounting 

lessons given during the internship coincide with each other in general terms. However, in the undergraduate 

education, some lessons were not found in the Tesmer Education Module; It has also been observed that the new 

accounting specialization areas that emerged in recent years are included as elective lessons. 

Keywords: Accountant Profession, Accounting Internship, Internship Exam, Courses in The Training Set, Lessons 

Taken at the Undergraduate Degree Level 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVINA 

HAZIRLIK EĞİTİM SETİNDE YER ALAN DERSLER İLE SAKARYA 

ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PLANINDA YER ALAN MUHASEBE 

DERSLERİNİN UYUMLULUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için "üç yıllık staj sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış 

olma" şartı bulunmaktadır. Adaylar, meslek stajı boyunca Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından 

hazırlanan eğitim CD'sinde yer alan derslerden sorumludurlar. Bu çalışmada, adayların TESMER tarafından 

uygulanan sınavlarda sorumlu tutuldukları eğitim setinde yer alan muhasebe dersleri ve Sakarya Üniversitesi 

İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü ders planında yer alan muhasebe dersleri karşılaştırılmıştır. Buna göre lisans 

düzeyinde verilen zorunlu muhasebe dersleri ile staj süresinde verilen muhasebe dersleri genel anlamda birbirleri 

ile örtüşmektedir. Ancak lisans eğitiminde Tesmer Eğitim Modülünde yer bazı derslerin bulunmadığı; son yıllarda 

ortaya çıkan yeni muhasebe uzmanlık alanlarının da seçmeli dersler olarak yer aldığı görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Stajı, Staj Sınavı, Eğitim Setinde Yer Alan Dersler, 

Lisans Seviyesi Alınan Dersler 
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ANALYSIS OF THE NATION CONSTRUCTION PERIOD IN EARLY 

REPUBLICAN PERIOD THROUGH KARAMANANIAN ORTODOX TURKS 

Hülya EŞKİ UĞUZ, Selcuk Üniversity 

  Rukiye SAYGILI, Selcuk Üniversity 

This study is on the formation of the Turkish national identity throughout the historical process defined as the Early 

Republican Period. Shaped through work boundaries of the political society of the new state being drawn to the 

territorial boundaries, Who will be accepted as legitimate members of this new assembly or will be excluded. In 

Turkish literature, opposition of the Kemalist nation formation process to the Islam is frequently stated. In this 

study, it will be argued that religion has played a key role in the formation of the Turkish national identity contrary 

to the general opinion and this argument will be discussed through the Karamananian Ortodox Turks example. 

Keywords: Karamananian Ortodox Turks, formation of the Turkish national Identity, Early Republican Period 

KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLER ÜZERİNDEN ERKEN CUMHURİYET 

DÖNEMİ ULUS İNŞA SÜRECİNİN ANALİZİ 

Analysis of the Nation Construction Period in Early Bu çalışma Erken Cumhuriyet Dönemi olarak nitelendirilen 

tarihsel süreçte Türk ulusal kimliğinin inşası üzerine olup çalışma topraksal sınırları çizilmekte olan yeni devletin 

siyasal toplumunun sınırları; bu yeni siyasal topluma kimlerin yasal ve meşru üye olarak kabul edileceği, kimlerin 

dışarıda bırakılacağı soruları üzerinden şekillenmektedir. Türkçe literatürde Kemalist ulus inşa sürecinin İslam'a 

karşıtlığı sıklıkla dile getirilse de bu genel kanının aksine çalışmada ulusal vatandaşlığın inşasında hakim unsurun 

din olduğu ileri sürülecek ve bu iddia Karamanlı Ortodoks Türkler örneği üzerinden tartışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Karamanlı Ortodoks Türkler, Ulus İnşa Süreci, Erken Cumhuriyet Dönemi 
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THE IMPACT OF INNOVATION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF 

ORGANIZATIONS 

Nurdan GÜRKAN, Bülent Ecevit University 

Serhan GÜRKAN, Karabük University 

The one of the common ideas in business literature is to innovation is the important piece of financial performance 

of organizations. Accordingly, we could claim that there is linear relationship between innovation and financial 

performance. The purpose of the study is to test whether innovation has any impact on financial performance of 

organizations. The degree of innovation is measured from annual reports of firms using content analysis and return 

on assets represents financial performance of organizations. The relationship between innovation and financial 

performance has been investigated by panel data analysis for the period 2012-2016 over 20 companies listed in the 

Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index. The results of the study indicate the existence of a 

statistically significant linear relationship between innovation and financial performance. 

Keywords: Innovation, Financial Performance 

YENİLİKÇİLİK KAVRAMININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

İşletmenin yenilik yapabilme yeteneğinin işletme performansının önemli bir parçası olduğu literatürde kabul gören 

bir görüştür. Bu görüş doğrultusunda işletmenin yenilikçilik düzeyi ile işletmenin finansal performansı arasında 

doğrusal bir ilişki bulunduğunu öne sürülebilir.Çalışmanın amacı, işletmelerin yenilikçilik düzeyinin işletmelerin 

finansal performansı üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada işletmelerin 

yenilikçilik düzeyi, işletmelerin faaliyet raporlarından içerik analizi yöntemi kullanılarak ölçülmüş; işletmenin 

finansal performansı ise aktif karlılık oranı ile temsil edilmiştir. Yenilikçilik düzeyi ile işletmelerin finansal 

performansı arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi kullanılarak, 2012–2016 dönemi arasındaki 5 yıllık periyod 

için Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören 20 adet şirket üzerinden araştırılmıştır. Çalışmanın 

sonuçları, işletmelerin yenilikçilik düzeyi ile finansal performansları arasında doğru yönlü ve istatiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yenilikçilik, İnovasyon, Finansal Performans 
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THE EFFECT OF RIGHTS ISSUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK PRICES: A 

STUDY ON COMPANIES LISTED IN BORSA ISTANBUL 100 INDEX 

Mehmet YOLCU, Bülent Ecevit University 

Feride ÖZTÜRK, Bülent Ecevit University 

In this study, whether an announcement about rights issues of companies listed in BIST100 index between 2007-

2016 has an effect on the share prices of these companies or not is examined. In this context, a total of 13 rights 

issues announcements have been reported. A total of 11 event windows including 15 days before and 10 days after 

the announcement of rights issues were constructed, and the effect of the rights issue announcements on stock 

prices of the companies was tested by Ordinary Least Squares Method. Normal returns of stocks are estimated 

using stock returns in the [-150, -20] day range, and the abnormal returns are calculated by taking the difference 

between the actual returns and normal returns. It has been investigated whether these returns are statistically 

significant or not by calculating the cumulative abnormal returns in the period corresponding to each event window. 

In conclusion, being mostly as pre-event and post-event windows, in a total of seven event windows, 

announcements of rights issues for companies in the BIST100 index have an effect on share prices of these 

companies. 

Keywords: Event Study, Rights Issue 

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA 

ETKİSİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE 

BİR ÇALIŞMA 

Bu çalışmada 2007-2016 yılları arasında BIST100 endeksinde yer alan şirketlerin bedelli sermaye artırımı 

haberlerinin, bu şirketlerin hisse senedi fiyatları üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenmektedir. Bu bağlamda 

toplam 13 bedelli sermaye artırımı haberi incelenmiştir. Bedelli sermaye artırımı haberi öncesi 15 günü ve bedelli 

sermaye artırımı haberini takip eden 10 günü içeren toplam 11 olay penceresi oluşturularak bedelli sermaye 

artırımının şirketlerin hisse senedi fiyatları üzerine etkisi En Küçük Kareler yöntemiyle sınanmıştır. Hisse 

senetlerinin normal getirileri [-150,-20] gün aralığındaki hisse senedi getirileri kullanılarak tahmin edilmiş, 

gerçekleşen getiriler ile elde edilen getirilerin farkı alınarak anormal getiriler hesaplanmıştır. Her bir olay 

penceresine karşılık gelen dönemde toplam anormal getiriler hesaplanarak bu getirilerin istatistiki olarak anlamlı 

olup olmadığı tespit edilmiştir. Olay öncesi ve olay sonrası pencereler ağırlıklı olmak üzere yedi olay penceresinde 

BIST100 endeksindeki şirketlerin bedelli sermaye artırımlarının bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarını etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Vaka Çalışması, Bedelli Sermaye Artırımı 
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TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR 

STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI 

Selim CENGİZ, Çankırı Karatekin University 

Büşra TOSUNOĞLU, Gümüşhane University 

İşletmelerin faaliyetlerini manipüle etmek için kullandıkları yöntemlerin başında borçlarını gizlemeleri ve 

karşılıklarını istedikleri gibi kullanmaları gelmektedir. Koşullu varlıklar ve borçların olduğu gibi finansal 

tablolarda raporlanmaması kullanıcıların işletmenin finansal durumlarını net bir şekilde anlayamamasına neden 

olmaktadır. Bu kapsamda TMS 37 standardının amacı; uygun muhasebeleştirme kriterleri ve ölçüm esaslarının 

karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara uygulanmasını ve kullanıcıların bunların nitelikleri, zamanlamaları 

ve tutarlarını anlamalarını sağlamak üzere gerekli bilgilerin finansal tablo eklerinde gösterilmesini sağlamaktır. 

Ayrıca, finansal tablo eklerinde ve dipnotlarında tablo kullanıcılarının bu kavramlara ilişkin kalemlerin 

özelliklerini, zamanlamasını ve tutarını anlamalarını sağlayacak ölçüde yeterli bilginin açıklanmasını sağlamak da 

standardın amaçları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın konusu, TMS 37 standardının incelenmesi ve Türkiye 

açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı ise, TMS 37’nin teorik olarak değerlendirilmesi, örnek 

uygulamalarla konunun açıklanması ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmaktır. TMS 37 ile karşılıkların, 

koşullu borçların ve koşullu varlıkların ölçülmesi, kayıtlanması ve sunumu, karşılıklar koşullu borçlar ile ilgili 

belirsizliği azaltacak, ileride olabilecek ve işletmeyi yükümlülük altına sokacak olayların açıklanması ile finansal 

tablo ilgilileri için elde edilebilir bilginin değerini arttırabilecektir. 

Anahtar Kavramlar: TMS 37, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
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FİNANSAL RAPORLAMANIN YAYINLANMA SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ 

Selim CENGİZ, Çankırı Karatekin University 

Bu çalışmanın amacı, finansal raporlamanın yayınlanma süresine etki eden faktörleri ve önem düzeylerini 

belirlemektir. Bu çalışma, 2011-2015 yılları arasında Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören 85 şirketin verilerini 

kapsamaktadır. Çalışmanın amacı kapsamında, şirket özelikleri ve denetimle ilgili sekiz adet hipotez (denetim 

firmasının büyüklüğü, denetim görüşü, şirketin büyüklüğü, şirket karlılığı, şirket yaşı, finansal kaldıraç oranı, 

denetim komitesinin toplantı sıklığı, şirketin yönetim kurulu üye sayısı) geliştirilmiştir. Bu hipotezleri test etmek 

için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kaldıraç oranı yüksek olan şirketler ile küçük 

olan şirketlerin finansal raporlarını daha geç yayınladığı tespit edilmiştir. Yine dört büyük denetim şirketi 

tarafından denetlenen ve olumlu denetim görüşü alan şirketlerin ise finansal raporlarını daha erken 

yayınlamaktadırlar. Denetim komitesinin toplantı sıklığı ve şirketin yönetim kurulu üye sayısı ile finansal 

raporlamanın yayınlanma süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlar, gerek gerek yatırımcı, 

gerekse de yöneticiler ve denetçiler açısından finansal raporların zamanında sunumunu etkileyen unsurlarla ilgili 

kanıtlar sunarak, bunların farkındalığını artırılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Finansal Raporlama, Yayınlanma Süresi, Denetim 
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CREDIT FACILITY RISK ANALYSIS IN CONVENTIONAL AND 

PARTICIPATION BANKS: AN APPLICATION WITH FUZZY LOGIC 

Arş. Gör. Salim Sercan SARI, Erzincan University 

Arş. Gör. Bilal AKKAYNAK, Erzincan University 

Arş. Gör. Turgut KARABULUT, Erzincan University 

Commercial credits are one of the most common source types that business firms benefit. Banks are the corner 

stones in our economy system that offers this credit. Banks give importance to the evaluation criteria not to expose 

to the risk of dead loan. However, credits always pose a risk for the banks. Banks analyze the financial statements 

in order to minimize the elements of risk before they provide credits to the firms. Each criterion poses a different 

risk for each bank. These criteria are different for conventional and participations banks in the process of evaluation. 

In this study, Fuzzy TOPSIS method was used to reveal the differences of evaluation of these two types of banks. 

As a result of the analysis, the differences between these banks were presented in detail. 

Keywords: Banking, Risk Analysis, Fuzzy Logic 

KONVENSİYONEL VE KATILIM BANKALARINDA KREDİLENDİRME RİSK 

ANALİZİ: BULANIK MANTIK İLE BİR UYGULAMA 

Ticari krediler, işletmelerin yararlandığı en yaygın kaynak türlerindendir. Bankalar ekonomi sistemimizde bu ticari 

krediyi sunan en temel yapı taşıdır. Kredi talebinin çokluğu bankaların batık kredi riskine maruz kalmamak için 

değerlendirme kriterlerine oldukça önem vermektedirler. Ancak, krediler her zaman bankalar için risk 

oluşturmaktadır. Bankalar, işletmelerin talep bulundukları kredileri vermeden önce risk unsurlarını en aza indirmek 

için mali tablolara bakmaktadırlar. Burada her bir kriter her banka için farklı risk unsurlarını oluşturmaktadır. Bu 

kriterler ticari kredileri değerlendirirken Konvensiyonel ve Katılım bankaları için farklıdır. Bu iki tip bankanın 

değerlendirmeleri arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Bulanık TOPSIS yöntemiyle analiz yapılmıştır. 

Analiz sonucunda bankaların kredilendirme kriter öncelikleri arasındaki farklılıklar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Bankacılık, Risk Analizi, Bulanık Mantık 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON 

THE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF STIRPAT MODEL: THE CASE OF 

TURKEY 

Şenay SARAÇ, Bülent Ecevit University 

Aykut YAĞLIKARA, Bülent Ecevit University 

Today, increasing environmental degradation with increasing economic activity has led to an increase in the 

number of studies related to this relationship. As a result of increasing interactions between countries with 

globalization, it is seen that financial mobility has increased worldwide. Although globalization and financial 

mobility have effects on real variables, they also have an impact on the environment. Since we can see the effects 

of globalization and financial development on the environment, we need to look at the implications of CO2 

emissions. For this reason, the effect of globalization and financial development on environmental degradation will 

be seen as a modification of the STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and 

Technology) model, using annual data from 1970-2013 in the study. The result of cointegration analysis and 

causality tests reveals that the variables are moving together in the long run. 

Keywords: Globalization, Financial Development, CO2, STIRPAT Model, Cointegration 

STIRPAT MODELİ BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL 

GELİŞMENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Günümüzde artan ekonomik faaliyetlerle birlikte artan çevresel bozulma, bu ilişki ile ilgili çalışmaların sayısının 

artmasına sebep olmuştur. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası artan etkileşimler sonucunda dünya genelinde 

finansal hareketliliğinde arttığı görülmektedir. Küreselleşme ve finansal hareketlilik her ne kadar reel değişkenler 

üzerinde etkiler ortaya koysa da çevre üzerinde de bir etki ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme ve finansal 

gelişmenin çevre üzerindeki etkilerini görebilmemiz için CO2 salınımı ile olan ilişkilerine bakmak gerekmektedir. 

Bu nedenle çalışmada 1970-2013 dönemini ele alan yıllık veriler kullanılarak, Türkiye özelinde, küreselleşme ve 

finansal gelişmenin çevresel bozulmalar üzerindeki etkisine STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on 

Population, Affluence and Technology) modelinin modifiye edilmiş şekliyle bakılacaktır. Eş bütünleşme analizi 

ve nedensellik testleri sonucunda elde edilen verilere göre değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Finansal Gelişme, CO2, STIRPAT Modeli, Eşbütünleşme 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF SHANGAI 

COOPERATION ORGANIZATION MEMBERS AND TURKEY 

Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit University  

 Selcen ZORLU, Bülent Ecevit University 

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a regional integration that emerged in the Central Asian region 

about 20 years ago and has been on the agenda of Turkey for the last few years. In particular, disputes between 

Turkey-and EU in recent years have led the various segments to express the SCO as a possible alternative to the 

EU in the future. In this study, the export specialization and competition levels of the SCO region countries and 

Turkey were analyzed in terms of products and Lall (2000) based technological categories. The comparative 

advantages of the SCO countries and Turkey were calculated using the Balassa index for the 1993-2016 interval. 

Analysis revealed that Turkey has a comparative advantage in especially low and medium technology and resource 

based products. It is evident that while the Russian Federation, Kazakhstan, and Kyrgyzstan have comparative 

advantage in primary and resource-based products, China has over-unity RCA in low and medium technology 

products, India in primary, resource-based and low-tech products, and Pakistan in low technology and primary 

products. In other words Turkey and SCO countries possess a similar comparative advantage pattern with respect 

to the technological classification. Besides, the ratio of advanced technology products with RCA over-unity is 

almost zero for all the countries in consideration. Additionally, in the case of products in which Turkey has a strong 

comparative advantage, it is shown that the closest competitors are China, India and Pakistan. 

Keywords: Revealed Comparative Advantage, Shanghai Cooperation Organization, Turkey, Competitiveness , 

Balassa Index 

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ VE TÜRKİYE'NİN REKABET 

GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yaklaşık 20 yıl önce Orta Asya bölgesinde ortaya çıkan ve son birkaç yıldır 

ülkemizin de gündeminde yer almaya başlayan bir bölgesel entegrasyon oluşumudur. Özellikle son dönemlerde 

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan bazı sıkıntılar, çeşitli kesimler tarafından ŞİÖ'nün Türkiye için AB'ye ileride 

olası bir alternatif anlamında dillendirilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada ŞİÖ bölgesi ülkeleriyle Türkiye'nin 

ihracat uzmanlaşma ve rekabet düzeyleri ürün ve Lall (2000) tabanlı teknolojik kategoriler açısından karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 1993-2015 yılları arasında ŞİÖ ülkeleri ve Türkiye'nin açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlükleri Balassa endeksiyle hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde, Türkiye'nin karşılaştırmalı 

üstünlüğünün olduğu ürünlerin özellikle düşük ve orta teknoloji ürünler ile kaynak tabanlı ürünler olduğu 

görülmüştür. ŞİÖ örgütü üyelerine bakıldığında ise Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan'ın birincil ve 

kaynak tabanlı ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip iken Çin'in düşük ve orta teknoloji ürünlerde, Hindistan'ın 

birincil, kaynak tabanlı ve düşük teknoloji ürünlerde, Pakistan'ın ise düşük teknoloji ile birincil ürünlerde 

karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu tespit edilmiştir. Bunun yansıra, incelenen ülkelerin ileri teknoloji ürünlerde 

karşılaştırmalı üstünlüğünün olduğu ürün oranı ise neredeyse sıfırdır. Buna ilaveten, Türkiye'nin güçlü 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünlerde en yakın rakiplerinin Çin, Hindistan ve Pakistan olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Açıklamalı Karşılaştırmalı Üstünlük, Şangay işbirliği Örgütü, Türkiye, Rekabet, Balassa 

Endeksi 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COAL CONSUMPTION, 

INCOME LEVEL AND CO2 EMISSION IN TURKEY 

Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit University 

Erdem GÜDENOĞLU, Bülent Ecevit University 

Damla ÖZ, Bülent Ecevit University 

As an energy source, coal has had an important place throughout the history of the development of societies. On 

the other hand, the environmental problems that arise from the fact that the coal is a fossil fuel have made coal-

based energy politics controversial. This study examines the relationship between coal consumption, income level 

and CO2 emissions in Turkey in the time period of 1965-2016. As a result of the time series analysis, findings that 

support the Environmental Kuznets Curve hypothesis between income level and CO2 emissions, and conservation 

hypothesis in the long term between coal consumption and income level have been reached. 

Keywords: Coal consumption, Income level, CO2 Emissions, Cointegration 

TÜRKİYE'DE KÖMÜR TÜKETİMİ, GELİR DÜZEYİ VE CO2 EMİSYONU 

İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 

Bir enerji kaynağı olarak kömür, toplumların gelişmesinde tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer 

taraftan kömürün bir fosil yakıt olması nedeniyle ortaya çıkardığı çevresel problemler, kömüre dayalı enerji 

politikalarını tartışmalı hale getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'de 1965-2016 yılları arası verilerle kömür tüketimi, 

gelir düzeyi ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Zaman serileriyle yapılan analiz sonucunda gelir 

düzeyi ve CO2 emisyonu arasında Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini, kömür tüketimi ve gelir düzeyi arasında ise 

uzun dönemde koruma hipotezini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kömür Tüketimi, Gelir Düzeyi, CO2 Emisyonu, Eşbütünleşme 
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THE EFFECTS OF R & D SPENDING AND HIGH-TECH PRODUCT EXPORTS 

ON ECONOMIC GROWTH 

Mehmet Zeki AK,  Sakarya University 

Veysel İNAL, Sakarya University 

The influences of research and development expenditures on economic growth have been investigated by 

employing panel data analysis over the data of the period between 1990 and 2014 for 18 OECD countries in this 

study. The stationary character of the series was analyzed by Im, Pesaran and Shin (2003)'s panel unit root test. 

And the potential causality relationship and the existence of cointegration between the series were analyzed by 

Dumitrescu-Hurlin (2012)'s test and Kao (1999) and Pedroni (1999, 2004)'s panel cointegration tests, respectively. 

Due to the results of the study, the causality relationship has been proved to be from economic growth to research 

and development expenditures and exports of high tech products, as distinct from the current literature. 

Keywords: Research and Development, High Tech Export, Growth 

AR-GE HARCAMALARI VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ 

EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bu çalışmada Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 18 

OECD ülkesi için 1990-2014 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin 

durağanlığı Im, Pesaran ve Shin (2003) panel birim kök testiyle, nedensellik ilişkisi Dumitrescu-Hurlin (2012) 

testiyle, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Kao (1999) ve Pedroni (1999, 2004), panel eşbütünleşme testiyle 

incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, mevcut literatürden farklı olarak nedensellik ilişkisinin iktisadi büyümeden 

Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatına doğru olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Araştırma ve Geliştirme, Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Büyüme 
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A RESEARCH ABOUT POVERTY PERCEPTION OF HOUSEHOLD MEMBERS: 

BARTIN PROVINCE EXAMPLE 

Ramazan ARSLAN, Bartın University 

 Emine Elif AYHAN, Bartın University 

Poverty may be expressed as a situation where persons can not meet their basic requirements needed by them in 

order for them to maintain their lives. As for perception of poverty, it is a concept which may be explained by 

subjective and objective formations and which includes the assessments of persons about poverty. This study aims 

at setting forth the perception of poverty of household members on the scale of Bartın province with reference to 

poverty indicators. During the study, a questionnaire was conducted to randomly chosen 394 household members. 

It was found from the obtained findings that household members in Bartın did not perceive themselves as poor and 

that they guessed that poverty rate in Bartın province was approximately at 27% level. 

Keywords: Poverty, Perception of Poverty, Household, Bartın 

HANEHALKI BİREYLERİNİN YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

BARTIN İL ÖRNEĞİ 

Yoksulluk, kişilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları 

durum olarak ifade edilebilir. Yoksulluk algısı ise öznel ve nesnel oluşumlarla açıklanabilen, kişilerin yoksulluğa 

ilişkin değerlendirmelerini içeren bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı, hane halkı bireylerinin yoksulluk algılarını 

yoksulluk göstergelerinden hareketle Bartın ili ölçeğinde ortaya koymaktır. Çalışmada, rastgele seçilmiş 394 hane 

halkı bireyine anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan, Bartın'daki hane halkı bireylerinin kendilerini yoksul 

olarak algılamadıkları ve Bartın ilinde yoksulluk oranını yaklaşık olarak %27 seviyesinde tahmin ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Yoksulluk Algısı, Hanehalkı, Bartın 
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THE OVERTIME WORK EFFICIENCY AND EMPLOYMENT IN TURKEY 

Oğuz KARADENİZ, Pamukkale University 

Overtime work is over 45 hours per week according to the Labor Law No. 4857. The annual overtime period can 

not exceed 270 hours. For each extra hour worked, the worker's wage is paid at 50% or 1 hour and 30 minutes if 

work is requested (Labor Act, Article 41). In practice, it seems that these times are well over. In OECD countries 

the weekly working time is 37 hours whereas in Turkey this number is 51 hours. OverTİME work Efficiency (added 

value per worker) and working conditions are closely related. Work done shows that overwork, fatigue, stress, etc. 

(Golden, 2012), increasing job accidents (Black Sea, 2013). In the study, 24 sub-sectors in the manufacturing 

industry were found to have a strong correlation between weekly working hours and productivity (value-added per 

worker) between 2009 and 2015 on the negative side. If overtime work is removed, existing employment may 

increase by 14% and contribute to the reduction of unemployment. 

Keywords: Overtime Work, Employment, Efficiency 

TÜRKİYE'DE FAZLA ÇALIŞMA VERİMLİLİK VE İSTİHDAM 

Fazla çalışma 4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık 45 saatin üzerinde olan çalışmadır. Yıllık fazla çalışma süresi 

ise 270 saati geçemez. Fazla çalışılan her bir saat için işçiye ücreti %50 zamlı ödenir ya da işçiye isteği halinde 1 

saat 30 dakika izin verilir (İş Kanunu m.41). Uygulamada bu sürelerin çok üzerine çıkıldığı görülmektedir. OECD 

ülkelerinde haftalık çalışma süresi 37 saat iken Türkiye'de bu sayı 51 saate yükselmektedir. Fazla Çalışma 

Verimlilik (İşçi başına katma değer) ile çalışma koşulları yakından ilişkilidir. Yapılan çalışmalar göstermektedir 

ki, fazla çalışma, işçinin yorgunluk, stres vb. nedenlerle verimini düşürürken (Golden, 2012), iş kazalarını 

arttırmaktadır (Karadeniz, 2013). Çalışmada imalat sanayinde 24 alt sektörde 2009-2015 yılları arasında haftalık 

çalışma saati ile verimlilik (İşçi başına katma değer) arasında negatif yönde güçlü bir korelasyon olduğu tespit 

e3dilmiştir. Fazla çalışmanın kaldırılması halinde mevcut istihdam %14 oranında artabilecek ve işsizliğin 

azalmasına katkı sağlanabilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Fazla Çalışma, İstihdam, Verimlilik 
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THE GLOBAL SECURITY SYSTEM IN THE COLD WAR ERA: A PANORAMIC 

VIEW 

Murat SİLİNİR, Batman University 

The Cold War symbolizes a political, military, diplomatic, ideological era and system that stamped twentieth 

century after two global World wars. In this system, the two main actors , the Soviet Socialist Republican Union 

(USSR) and the United States were encoded as the existential threat. This has naturally triggered the development 

of the method of destroying threats. In the pre-Cold War era, the strategy developed against the existential threat 

perception was often called the "hot war". In the Cold War period, an indirect fighting style called "Cold War", in 

which actors did not directly face, was preferred by actors, as the preference of "hot war" could lead to existential 

destruction by itself. The Proxy War was the most frequently preferred military and economic & political option 

of this period. This situation, at the same time, produced a unique security climate. Ideology was the most strategic 

dynamos of this security climate. The main purpose of this study is to analyze the global security conception that 

consists of the collision of two opposing actors' security perceptions in a holistic framework. The study is divided 

into four main parts for this main purpose. Firstly, in the context of security the Cold War period will be tried to 

be portrayed. Secondly, İn the Cold War period, the US security concept will be examined. In the third part, the 

security system of the USSR will be analyzed. In the final part of the work, basic strategic instruments of the global 

security structure of the Cold War era will be examined. 

Keywords: Cold War, Security, USA, USSR 

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE KÜRESEL GÜVENLİK SİSTEMİ: PANORAMİK BİR 

BAKIŞ 

Soğuk Savaş, iki dünya savaşı sonrasında yirminci yüzyıla damgasını vurmuş olan siyasi, askeri, diplomatik, 

ideolojik bir dönemi ve sistemi sembolize etmektedir. Bu sistemde, iki temel aktör Sovyet Sosyalist Cumhuriyet 

Birliği(SSCB) ve Amerika Birleşik Devletleri varoluşsal tehdit olarak kodlanmıştır. Bu durum, doğal olarak tehdidi 

bertaraf etme reflekslerinin gelişmesini tetiklemiştir. Soğuk Savaş öncesi dönemde, varoluşsal tehdit algısına karşı 

geliştirilen strateji genellikle "sıcak savaş" olarak tezahür etmekteydi. Soğuk Savaş döneminde, "sıcak savaşın" 

tercih edilmesi başlı başına varoluşsal bir yıkıma neden olabileceği için, aktörlerin doğrudan karşı karşıya 

gelmediği "Soğuk Savaş" denilen dolaylı bir mücadele tarzı aktörler tarafından tercih edilmiştir. Vekalet Savaşı 

(proxy war) bu dönenin en sık tercih edilen askeri ve ekonomi&politik bir seçeneğiydi. Bu durum, aynı zamanda, 

kendine özgü bir güvenlik iklimi üretmişti. İdeoloji, bu iklimin en stratejik dinamosuydu. Bu çalışmanın temel 

amacı, Soğuk Savaş döneminde iki karşıt aktörün güvenlik algılamalarının çarpışmasından oluşan küresel güvenlik 

anlayışını tümleşik bir çerçevede analiz etmektir. Bu temel amaca yönelik olarak çalışma dört ana kısma 

ayrılmaktadır. ilk olarak, Soğuk Savaş dönemi güvenlik bağlamında betimlenmeye çalışılacaktır. İkinci olarak, 

Soğuk Savaş döneminde ABD'nin güvenlik anlayışı ele alınacaktır. Üçüncü kısımda, SSCB'nin güvenlik sistemi 

incelenecektir. Çalışmanın son kısmında ise, Soğuk Savaş döneminin küresel güvenlik yapısının temel stratejik 

enstrümanları irdelenecektir. 

Anahtar Kavramlar: Soğuk Savaş, Güvenlik, ABD, SSCB 
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CHOISE OF PROFESSION EVALUATION WITH MULTI-CRITERIA 

DECISION-MAKING MODEL 

Adem Babacan, Cumhuriyet University 

 Abdullah Çağlar İzci, Cumhuriyet University 

In an advanced society, one of the most important developmental tasks is to choose a profession. What is important 

in making this choice is that the individual can choose the features that he or she needs most and the ones that will 

best meet expectations. It is known that the individuals who have chosen the profession that suits their own are 

doing loving work, rising up in their profession, so that they continue their lives both happily and productively. 

In this study, occupational preference criteria of the students were weighted by the Analytical Hierarchy Project 

(A.H.P) method with the profession selection questionnaire applied to 400 senior students at Cumhuriyet University 

and Gazi University. Thus, evaluation of the selection of the profession was made with the criterions which are 

related to the selected vocational selection. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process (A.H.P), Career Choice 

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE MESLEK SEÇİM 

KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gelişmiş bir toplumda bireyin en önemli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir. Bu seçimi yaparken 

önemli olan, bireyin sahip olduğu özellikleri en çok gerektiren ve beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak olanı 

seçebilmesidir. Kendine uygun meslek seçmiş olan bireylerin işlerini severek yaptığını, mesleğinde yükseldiğini, 

böylece hem mutlu hem de verimli olarak hayatlarını sürdürdüğünü bilinmektedir. Bu çalışmada Cumhuriyet 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde 400 kişilik son sınıf öğrencilerine uygulanan meslek seçim anketi ile 

öğrencilerin meslek tercih kriterleri Analitik Hiyerarşi Projesi (A.H.P) yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Böylece 

belirlenen meslek seçimini ilgilendiren kriterler ile meslek seçimi değerlendirmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Analitik Hiyerarşi Projesi (A.H.P), Meslek Seçimi 
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CAR SELECTION WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD 

Adem BABACAN, Cumhuriyet University 

There are many different features in the cars that will be bought according to the income level of the people. It is 

difficult to choose alternatives between the buyer and the buyer. If each feature is determined as a criterion, this 

problem becomes a Multi Criteria Decision Method. These criteria are evaluated for each person in different 

weights and sizes. It is noteworthy that VIKOR method is evaluated as a model that facilitates selection among 

alternatives by evaluating these criteria according to the condition that these criteria are near to minimum and 

maximum after having weights of criteria. In this study, the solution of the problem that people meet in meeting 

the need of automobiles is discussed with VIKOR method. The problem has been solved with the help of Excel. 

Automobile selections were determined according to the middle income level. 

Keywords: Multı Crıterıa Decısıon Makıng, Vikor 

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEM İLE OTOMOBİL SEÇİMİ 

İnsanlar gelir seviyesine göre satın alınacak otomobillerde bir çok farklı özellikler bulunmaktadır. Sahip oldukları 

özellikler artıkça satın alan kişi alternatif otomobiller arasında seçim yapmak zorlaşır. Her bir özellik bir kriter 

olarak belirlenirse bu problem Çok Kriterli Karar Yöntemi'ne dönüşür. Bu kriterler her kişi için farklı ağırlıklarda 

ve boyutlarda değerlenir. VİKOR yöntemi kriterlerin ağırlıkları oluştuktan sonra bu kriterlerin minimuma yada 

maksimuma yakın olma durumuna göre değerlendirilerek alternatifler arasında seçim yapmayı kolaylaştırıcı bir 

model olarak dikkat çekicidir.  Bu çalışmada kişilerin otomobil ihtiyacını karşılamada karşılaştıkları probleminin 

VİKOR yöntemi ile çözümü ele alınmıştır. Problem Excel yardımıyla çözülmüştür. Orta gelir düzeyine göre 

otomobil seçimleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Çok Kriterli Karar Verme, Vikor 
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AN APPLICATION FOR FLEET ASSIGNMENT PROBLEM OF AN AIRLINE 

Bilge MEYDAN, Hacettepe University 

Air transportation is chosen by the client who wants to comfortable and quick way to go somewhere. In modern 

world, time is one of the most serious problem, especially in businessworld. Many people have to travel with a 

little time period. Because of the time constrait, air transportation is chosen by the client who wants to comfortable 

and quick way to go somewhere. Decreasing air accidents as a result of technological developments, airline 

transportation is became safe and customers are attracted. The management and planning of airway transportation, 

which is more advantageous than other transport preferences, is quite complex and difficult for airline companies. 

The periodic short-term actions needed in the planning of an airline are; fleet assignment, flight routing, 

maintenance planning, crew scheduling and manpower planning. These operations are usually planned weekly 

seperately, then brought together. Thus, theese problems are solved: by which aircraft type the flight will be carried 

out, which aircraft will be flown where to where, which crew will take place on which flight, which crew will fly 

from which airport and where to return, maintenance operations will be done at which airport, which aircraft will 

spend the night at which airport . In this study, an attempt was made to find a solution to the daily fleet assignment 

problem of an airline with 42 daily flights. It is aimed that for this airline company which uses two different types 

of aircraft with different capacities, it has been tried to decide which flight should be realized with which type of 

aircraft and which aircraft type should stay overnight at which airport. Also total cost minimization is one of the 

main goal. 

Keywords: Fleet Assignment, Flight Scheduling, Mathematical Programming 

BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNDE FİLO ATAMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ 

Günümüzde havayolu taşımacılığı zamandan tasarruf etmek ve konforlu bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilk 

tercihidir. Kara ve demir yolu ulaşımına göre kıyaslanamayacak kadar kısa sürede gideceği yere ulaşmak, modern 

iş dünyasının en büyük problemlerinden biri olan zaman sıkıntısına çözüm olmaktadır. Gelişen teknolojilerle kaza 

oranının yıldan yıla düşmesi ve dolayısıyla hava yolu ulaşımının artık daha güvenli hale gelmesi de müşterileri 

cezbetmektedir. Diğer ulaşım tercihlerine göre pek çok yönden daha avantajlı olan hava yolu taşımacılığının 

yönetimi ve planlaması ise havayolu şirketleri için bir hayli karmaşık ve zordur. Bir havayolu şirketinin kısa 

dönemde planlaması gereken periyodik işlemleri; filo atama, uçuş rotalaması, bakım-onarım çizelgelemesi, tayfa 

atama ve işgücü planlamasından oluşur. Bu işlemler genellikle haftalık olarak ayrı ayrı planlanıp bir araya getirilir. 

Bu sayede bir hava yolu şirketinin 1 haftalık uçuşlarında hangi uçak tipi ile nereden nereye uçulacağı, uçakta hangi 

tayfanın yer alacağı, tayfanın hangi havalimanından uçup nereye geri döneceği, hangi şehirde uçakların 

geceleyeceği, uçağın bakım-onarım işlemlerinin hangi hava limanında yapılacağı gibi işlemler planlanır. Bu 

çalışmada günlük 42 uçuşu olan bir havayolu şirketinin günlük filo atama problemine çözüm bulmaya çalışılmıştır. 

Farklı kapasiteye sahip iki farklı tip uçak kullanan bu havayolu şirketi için hangi uçuşların hangi uçak tipi ile 

gerçekleştirilmesi gerektiğine ve hangi uçak tipinin hangi hava limanında gece konaklayacağına karar verilmeye 

çalışılmış ve toplam maliyetin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Filo Atama, Uçuş Planlama, Matematiksel Programlama 
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OPERATIONAL EFFICIENCY MEASUREMENT AT SELECTED AIRPORTS 

Veysi ASKER, Anadolu University 

Ünal BATTAL, Anadolu University 

With the development of air transport, the capacity of airports increasing in use day by day is insufficient. 

Therefore, it has been thought that airports should be used effectively and efficiently. A number of studies have 

been conducted by airport managers and competent authorities to improve effectively and efficiently in airports. 

Many performance measurement methods are used in these studies. Data Envelopment Analysis (DEA), where 

many input and output variables are used, is one of the most widely used performance measurement methods in 

airports. In the first part of this study, the importance of performance measurement at airports is mentioned. In the 

second part, the previous studies with the DEA in the airports were researched. In the third part, information about 

the DEA was given. In the last part, operational efficiency measurement of 20 airports which can be accessed 

within the first 25 airports of the world in terms of number of passengers was done with DEA. In the analysis phase, 

input variables such as runway number, aircraft number, gate number and terminal area size are used. Total number 

of flights, total freight and total number of passengers were used as output variables. In the conclusion section, 

suggestions for ineffective airports are presented. 

Keywords: Airport Perfomance, Efficiency, Productivity, DEA 

SEÇİLMİŞ HAVALİMANLARINDA OPERASYONEL ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ 

Hava taşımacılığının gelişmesi ile birlikte kullanımı her geçen gün artan havalimanlarının zamanla mevcut 

kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı havalimanlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 

gerektiği düşünülmüştür. Havalimanlarındaki etkinlik ve verimliliğin arttırılması için havalimanı yöneticileri ve 

yetkili otoriteler tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda birçok performans ölçüm yöntemleri 

kullanılmaktadır. Birçok girdi ve çıktı değişkenin kullanıldığı Veri Zarflama Analizi (VZA) havalimanlarında en 

yaygın kullanılan performans ölçüm yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın birinci kısmında havalimanlarında 

performans ölçümünün önemine değinilmiştir. İkinci kısımda havalimanlarında VZA ile yapılmış önceki 

çalışmalar araştırılmıştır. Üçüncü bölümde VZA hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise yolcu sayısı açısından 

dünyanın ilk 25 havalimanı içerisinde verilerine ulaşılabilen 20 havalimanın operasyonel etkinlik ölçümü VZA ile 

yapılmıştır. Analiz aşamasında pist sayısı, uçak park sayısı, kapı sayısı ile terminal alanı büyüklüğü gibi girdi 

değişkenleri kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri olarak toplam uçuş sayısı, toplam yük miktarı ile toplam yolcu sayısı 

kullanılmıştır. Sonuç bölümünde ise etkin olmayan havalimanları için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Havaalanı Performans, Etkinlik, Verimlilik, VZA 
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AIRPORT PROJECT FINANCING IN TURKEY, RESEARCH ON PROBLEMS 

AND SOLUTIONS 

Abdulkadir ALICI, Anadolu University 

Ünal BATTAL, Anadolu University 

The aim of this study is to determine issues related to project finance and to develop solutions to these issues. The 

information and findings obtained in this research is explained by inductive analysis. In the research, qualitative 

research design was utilized. As the data collection tool, semi-structured interview method was applied. Airport 

project finance issues including; authority disorder in project finance, issues related to tender bid of airport projects, 

shortages in legal procedures of airport project finance, the topic of private investment incentive in airport project 

finance, risk dimension of airport projects, the role of gulf and participation banks in airport project finance, the 

role of international development banks for airport project finance were evaluated under these themes. 

Keywords: Project Finance, Airport Project Finance, BOT Projects, Airport Operations 

TÜRKİYE'DE HAVALİMANI PROJE FİNANSMANINDA KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu araştırmanın amacı havalimanı proje finansmanında karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Araştırmada elde edilen bilgi ve bulgular tümevarımsal analiz ile 

açıklanmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda havalimanı proje finansmanında karşılaşılan sorunlar; proje 

finansmanında yetki kargaşası, havalimanı projelerinde ihalede yaşanan süreç ve sorunlar, havalimanı proje 

finansmanında yasal prosedürlerdeki eksiklikler, havalimanı proje finansmanında özel yatırımı teşvik konusu, 

havalimanı projelerinde risk boyutu, havalimanı proje finansmanında körfez bankaları ve katılım bankalarının rolü, 

havalimanı proje finansmanında uluslararası kalkınma bankalarının rolü temaları altında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Havalimanı İşletmeciliği, Proje Finansmanı, Havalimanı Proje Finansmanı, YİD 
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EFFECTS OF TURKISH ACCOUNTING STANDARTS AND TURKISH 

FINANCIAL REPORTING STANDARTS (TAS/TFRS) TO EDUCATION OF 

ACCOUNTING CLASS 

Hilal SARI ÖZGÜN, Pamukkale University 

 Hakan SARITAŞ, Pamukkale University 

New Turkish Commercial Code that was introduced in 2011 and went in to effect in 1st of July 2012, made 

practising of Turkey Accounting Standarts/Turkey Financial Reporting Standarts obligatory for business while 

making accounting entries Effects of Turkish Accounting Standarts/ Turkish Financial Reporting Standarts - that 

is made obligatory in practice- to accounting curriculum are investigated in the study. Fort this purpose, a survey 

was prepared for instructors who teach accounting in government universities in Turkey. Survey was sent to 225 

instructors and 147 of them sent replies back. Data were tested with various statistical techniques. According to the 

results of the analyzes; age, sex, graduation status of instructors, degree (associate degree, bachelor degree, master 

degree, phd degree) and the departments ( business, economy etc.) of the students don't effect how much 

TAS/TFRS are included in the curriculum. Academic title of instructor, the period of time that instructor has been 

lecturing accounting, attandance of instructor to congresses/conferences about TAS/TFRS and having papers or 

articles about TAS/TFRS, have impact on instructers's tendeney of including the standards in accounting 

curriculum. 

Keywords: TAS,TFRS, Accounting Education 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARININ (TMS/TFRS) MUHASEBE DERSİ EĞİTİMİNE ETKİLERİ 

2011 yılında çıkarılan ve 1 Temmuz 2012 yılında ülkemizde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), 

işletmelerin muhasebe kayıtlarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarını (TMS/TFRS) uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Çalışmada; uygulamada zorunlu hale getirilen 

TMS/TFRS'lerin muhasebe dersine etkileri incelenmiştir. Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerde muhasebe 

derslerine giren öğretim elemanlarına yönelik "Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarının (TMS/TFRS) Muhasebe Dersi Eğitimine Etkileri"ni ölçen bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan 

anket 225 öğretim elemanına ulaştırılmış 147 kişiden geri dönüş olmuştur. Veriler çeşitli istatistiksel analiz 

yöntemleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda öğretim elemanlarının yaşı, cinsiyeti, mezuniyet durumu, ders 

verdikleri öğrencilerin programları (ön lisans, lisans, doktora) ve öğrenci bölümleri (işletme, iktisat, kamu 

yönetimi... vb) TMS/TFRS'lerin müfredatta yer alma düzeyini etkilememektedir. Öğretim elemanın akademik 

unvanı, ne zamandır muhasebe derslerine girdiği, TMS/TFRS ile ilgili kongre/ konferanslara katılmış olması, 

TMS/TFRS'ler ile ilgili bildiri ve makalelerinin bulunmuş olması, öğretim elemanının TMS/TFRS'lere muhasebe 

derslerinde yer verme düzeyi üzerinde etkilidir. 

Anahtar Kavramlar: TMS, TFRS, Muhasebe Eğitimi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND STOCK 

RETURNS: AN INVESTIGATION ON BANKS IN BIST SUSTAINABILITY 

INDEX 

Rıdvan YÜKSEL, Dumlupınar University 

Seyfettin ÜNAL, Dumlupınar University 

The relationship between financial performance of firms and their stock return has been frequently investigated in 

the literature. In this study, the subject is analyzed on banks whose stocks are traded in Borsa Istanbul's 

Sustainability Index. The analysis is conducted by using PROMETHEE, a multi-criteria decision-making method. 

The data set consists of the banks' financial performance ratios and their stock returns. The financial ratios are 

computed by using the banks' financial reports. The data set covers whole 2015, 2016 years and the first half of 

2017. Since the sustainability index, first computed on November 4, 2014, has been subject to updates, the number 

of banks included in the index shows increases over the years. There are 4, 6 and 7 banks included in the index in 

the years 2015, 2016 and 2017, respectively. Ten ratios implemented as financial performance indicators are the 

ones commonly used in the literature. The initial findings reveal that Akbank ranks as the best performer with 

respect to financial performance during the whole period. Nevertheless, the results regarding stock returns do not 

completely confirm this financial performance. Despite its financial performance, Akbank shows the best stock 

return performance only in 2016. Over the other two periods, Vakifbank ranks first in stock return performance. In 

addition, the correlation analysis reflects that there is no statistically significant relationship between financial 

performance and stock returns. 

Keywords: Sustainability index, BIST, PROMETHEE 

FİNANSAL PERFORMANS VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ: BİST 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Firmaların finansal performansları ile hisse senedi getirisinin ilişkisi literatürde sıklıkla incelemeye konu 

olmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem gören bankaların finansal 

performansları ve hisse senedi getirileri analiz edilmektedir. Analizde, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

birisi olan PROMETHEE yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmada ele alınan veriler, 2015 ve 2016 yıllarının tamamı 

ile 2017 yılının ilk altı ayına ilişkin olup; Endeks'teki güncellemeler nedeniyle veri setinde yer alan banka sayısı 

yıllar itibariyle artış göstermektedir. Buna göre, 2015 yılında 4 bankanın yer aldığı endekste, 2016 yılında 6 banka, 

2017 yılında ise 7 bankanın yer aldığı görülmektedir. Finansal performans göstergesi olarak, literatürde genel kabul 

gören 10 finansal oran hesaplanarak analize tabi tutulmaktadır. Analize ilişkin öncü bulgular, incelenen dönemin 

tamamında finansal performansta ilk sırada Akbank'ın yer aldığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, hisse senedi 

getirilerinin ise, bu sonuçları tam anlamıyla teyit ettiği söylenememektedir. Sözkonusu finansal performansına 

rağmen Akbank, hisse senedi getirileri açısından yalnızca 2016 yılında ilk sırada yer alırken; diğer iki dönemde 

Vakıfbank hisse senedi getirisi bakımından ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, korelasyon analizi finansal 

performans ve hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını yansıtmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST, PROMETHEE 
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A RESEARCH ON THE PERCEPTION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS' 

PSYCHOLOGICAL INTIMIDATION (MOBBING) IN MANISA PROVINCE 

Ayşe KIR, Manisa Celal Bayar University 

 Selin COŞKUN, Manisa Celal Bayar University 

In today's information age, under ever-changing environmental conditions, it is extremely important that businesses 

can sustain their assets and gain sustainable competitive advantage against their competitors. This situation 

increases the importance of unity and cooperation, cooperation and team spirit in the working environment. 

However, some situations that exist in the business are affecting the successes and productivity of the enterprises 

in the negative direction. One of these is the concept of mobbing, which involves disagreements among employees. 

The concept of mobbing, which can arise through hostility, jealousy, the desire to establish superiority, 

authoritarianism etc. has become an important problem that many people can encounter and present in all 

workplaces without gender or hierarchy difference in today's business life. It is aimed to determine whether 

accounting professionals working in financial consultancy offices are exposed to mobbing, to detect mobbing 

perceptions and to determine what reactions they may have to managers who exhibit negative behaviors. In 

accordance with this purpose, the questions in the study were asked and the statistical analyzes were carried out in 

the direction of the answers given by the personnel survey method which was selected through random sampling 

and working in the offices of chartered accountant and certified public accountants in Manisa. 

Keywords: Mobbing, Psychological Intimidation, Emotional Harassment 

MANİSA İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ PSİKOLOJİK 

YILDIRMA (MOBBİNG) ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Günümüz bilgi çağında, sürekli değişen çevre koşulları altında, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve 

rakiplerine karşı sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri son derece önemlidir. Bu durum çalışma 

ortamında birlik ve beraberliğin, işbirliği ve ekip ruhunun önemini daha da artırmaktadır. Ancak işletmelerde 

yaşanan bazı durumlar işletmelerin başarılarını ve verimliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlardan biri 

de çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları içeren mobbing kavramıdır. Düşmanlık, kıskançlık, üstünlük kurma isteği, 

otoriteyi kabul ettirme vb. birçok sebeple ortaya çıkabilen mobbing kavramı günümüz iş hayatında cinsiyet ya da 

hiyerarşi farkı olmaksızın birçok kişinin karşılaşabileceği ve tüm işyerlerinde ortaya çıkabilecek önemli bir sorun 

haline gelmiştir. Çalışmada mali müşavirlik bürolarında çalışan muhasebe meslek mensuplarının mobbinge maruz 

kalıp kalmadığını ortaya koymak, mobbing algılarını tespit etmek ve olumsuz davranışları sergileyen yöneticilerine 

karşı ne tür tepkilerde bulunabileceklerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Manisa ilindeki 

serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlik bürolarında çalışan,rastegele örneklem yoluyla seçilen 

personele anket yöntemiyle çalışma kapsamındaki sorular sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda istatistiki 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Mobbing, Psikolojik Yıldırma, Duygusal Taciz 
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EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL ACCOUNTING DEPARTMENT 

STUDENTS' PERSPECTIVES OF ACCOUNTING EDUCATION AND THEIR 

EXPECTATIONS FROM VOCATIONAL EDUCATION 

Selin COŞKUN,  Manisa Celal Bayar University 

Ayşe KIR, Manisa Celal Bayar University 

Faruk ÖZBAY, Manisa Celal Bayar University 

Changing environment and increasingly competitive conditions affect the accounting profession as well as the 

ever-changing needs and expectations of individuals and businesses, as it affects every profession. Especially in 

line with economic and technical developments, the importance of accounting and accounting education increases 

even more. Accounting education involves training activities aimed at creating accounting infrastructure, acquiring 

the necessary qualifications at each stage of the accounting process, and developing their skills. Therefore, 

universities are trying to educate the students of accounting department to be professionally and beneficial to 

society. For this reason, it is important for the universities to be able to understand their students well and evaluate 

their educational expectations. Learning the expectations of university students will enable them to better perform 

the functions of the universities as well as to increase the quality targeted in accounting education. Because the 

change of expectations towards the accounting profession will bring about change in form and content in 

accounting education at the same time. In this context, it was tried to determine the opinions of the students who 

were educated in accounting and tax applications of Ahmetli Vocational High School affiliated to Manisa Celal 

Bayar University with respect to their expectations from vocational education and accounting education. For this 

purpose, the students were asked questions with a questionnaire. The collected data were analyzed with the 

statistical program SPSS 21. 

Keywords: Accounting Education, Accounting Profession, Accounting Students 

MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARININ VE MESLEKİ EĞİTİMDEN 

BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Değişen çevre ve artan rekabet koşulları, bireylerin ve işletmelerin sürekli değişim gösteren ihtiyaç ve beklentileri, 

her mesleği etkilediği gibi muhasebecilik mesleğini de etkilemektedir. Özellikle yaşanan ekonomik ve teknik 

gelişmeler doğrultusunda muhasebenin ve muhasebe eğitiminin önemi daha da artmaktadır. Muhasebe eğitimi, 

muhasebeyle ilgili altyapının oluşturulmasını, muhasebe sürecinin her aşamasında gerekli olan niteliklerin 

kazandırılmasını ve yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen eğitim faaliyetlerini içermektedir. Dolayısıyla 

üniversiteler muhasebe bölümü öğrencilerini mesleğe ve topluma faydalı olacak şekilde yetiştirmek için 

uğraşmaktadırlar. Bu nedenle öncelikli olarak üniversitelerin öğrencilerini iyi tanıması ve onların eğitimden 

beklentilerini değerlendirebilmesi önem taşımaktadır. Üniversite öğrencilerinin beklentilerinin öğrenilmesi hem 

üniversitelerin işlevlerini daha iyi gerçekleştirebilmelerine hem de muhasebe eğitiminde hedeflenen kalitenin 

arttırılmasına olanak sağlayacaktır. Çünkü muhasebe mesleğine yönelik beklentilerin değişmesi aynı zamanda 

muhasebe eğitiminde de şekil ve içerik olarak değişimi beraberinde getirecektir. Bu bağlamda çalışmada, Manisa 

Celal Bayar Üniversitesine bağlı Ahmetli Meslek Yüksekokulu'nun muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde 

eğitim alan öğrencilerin meslek eğitiminden beklentileri ve muhasebe eğitimine ilişkin görüşleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla öğrencilere anket yoluyla sorular yöneltilmiştir. Toplanan veriler spss 21 istatistik 

programı ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Öğrencileri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX AVODIANCE AND FIRM VALUE: AN 

EMPIRICAL RESEARCH IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

Gülhan SUADİYE, Mustafa Kemal University 

The aim of this study is to investigate the relationship between tax avoidance and firm value. For this purpose, a 

multiple regression is constituted with the firm value as a dependent variable and tax avoidance as independent 

variable, and firm size, inventory intensity, capital intensity, leverage and return on assets being designed as 

controls. The dataset is used for the investigation are gathered from the listed Turkish companies in Star market of 

Stock Exchange Istanbul, over the period of 2010 to 2015. The empirical findings of the study is obtained by using 

the pooled OLS regression model. According to empirical findings, there is a negative and statistically significant 

relationship between firm value and tax avoidance. The results also show that capital intensity, leverage and return 

on assets have significantly positive relationship with firm value. 

Keywords: Tax Avoidance, Firm Value, Effective Tax Rate 

VERGİDEN KAÇINMA VE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA 

İSTANBUL'DA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA 

Bu çalışmanın amacı vergiden kaçınma ile firma değeri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, bağımlı 

değişken olarak firma değeri; bağımsız değişken olarak vergiden kaçınma ve kontrollü değişken olarak da firma 

büyüklüğü, stok yoğunluğu, sermaye yoğunluğu, finansal kaldıraç ve varlık getirisi gibi oranlar kullanılarak çoklu 

regresyon modeli oluşturulmuştur. Araştırmada 2010-2015 yılları arasında İstanbul Borsası Yıldız Pazarında işlem 

gören firmalardan toplanan finansal veriler kullanılmıştır. Araştırmanın ampirik bulguları havuzlanmış regresyon 

modeli çerçevesinde EKK yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, vergiden kaçınma ile firma 

değeri arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif bir ilişki vardır. Ampirik sonuçlar, sermaye yoğunluğu, finansal 

kaldıraç ve varlıkların getirisi ile firma değeri arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğunu da göstermiştir. 

Anahtar Kavramlar: Vergiden Kaçınma, Firma Değeri, Etkin Vergi Oranı 
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HOW TURKISH SHIP BROKERS HANDLE ORGANIZATIONAL CONFLICTS? 

Ramazan Özkan YILDIZ, Dokuz Eylül University 

Nergis ÖZİSPA, Dokuz Eylül University 

Burhan KAYIRAN Dokuz Eylül University 

The relevant literature reveals that the most prevalently used terms for the five modes of handling conflicts are 

"integrating", "obliging", "dominating", "avoiding" and "compromising". Although some different terms are 

offered for these five modes, the same meaning is implied for each. The literature also indicates that these five 

modes have been classified into such two dimensions as "concern for self" and "concern for others". Due to the 

sophisticated and complex nature of their business; ship brokers often encounter conflicts and they are to handle 

these conflicts in such a manner that neither causes any suffering and loss for themselves nor for their 

counterparties. The aim of this study is to investigate how Turkish Ship Brokers handle conflicts. In this 

investigation, Rahim Organizational Conflict Inventory II, created by M. Afzalur Rahim (1983) and developed 

with the confirmatory factor analysis by Rahim and Magner (1995) will be used. 

Keywords: Conflict, Organizational Conflict, Conflict Management, Ship Brokers, Organizational Conflict 

Inventory 

TÜRK GEMİ BROKERLERİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALARI NASIL ELE ALIR? 

İlgili yazın, çatışmaların ele alınmasının beş modu için en yaygın kullanılan terimleri "bütünleştirme", "ödün 

verme", "hükmetme", "kaçınma" ve "uzlaşma" olarak göstermektedir. Bu beş mod için bazı farklı terimler sunulsa 

da, her biri için aynı anlam ifade edilir. Literatür ayrıca, bu beş modun "öz kaygısı" ve "diğerleri için endişe" gibi 

iki boyutta sınıflandırıldığını göstermektedir. İşlerinin karmaşık ve sofistike doğası nedeniyle; gemi brokerleri sık 

sık çatışmalarla karşı karşıya kalırlar ve bu çatışmaları kendileri için ya da karşı tarafları için herhangi bir sorun ve 

kayıp yaratmayacak şekilde ele almaya çalışırlar. Bu çalışmanın amacı, Türk Gemi Brokerlerinin çatışmaları nasıl 

ele aldığını araştırmaktır. Bu araştırmada, M. Afzalur Rahim (1983) tarafından hazırlanmış ve Rahim ve Magner 

(1995) tarafından doğrulayıcı faktör analizleri ile geliştirilmiş Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II kullanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Çatışma, Örgütsel Çatışma, Çatışma Yönetimi, Gemi Brokerleri, Örgütsel Çatışma 

Envanteri 
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ORGANIZATIONAL TRUST IN MARINA CLUSTERS 

Ramazan Özkan YILDIZ, Dokuz Eylül University 

 Burhan KAYIRAN, Dokuz Eylül University  

Nergis ÖZİSPA, Dokuz Eylül University 

In a business cluster like marinas, it is essential to create an environment of mutual trust. Marina Administrations 

should have a solid and mutually friendly relation with the businesses situated in the marina cluster. Any actions 

of either or both of these parties could cause bilateral effects in positive or negative ways. To run the business 

through the cluster smoothly the firms that take place in the marina cluster should have a certain trust in the marina 

administration so that they can make future plans and investments which will develop the cluster. Building such 

trust in the environment can also reduce conflicts and transaction costs throughout the cluster. Besides, it facilitates 

flexibility, visibility and speed of the transactions within the cluster. This study aims to investigate the extent of 

trust from the businesses take part within the cluster in marina administrations. In this investigation The 

Organizational Trust Inventory (OTI) for measuring inter-organizational trust developed by Cummings and 

Bromiley (1996) will be used. 

Keywords: Marinas, Marina Clusters, Commercial Areas in Marina, Organizational Trust, Organizational Trust 

Inventory 

MARİNA KÜMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVEN 

Marinalar gibi işletme kümelerinde karşılıklı güven ortamının yaratılması çok önemlidir. Marina Yönetimleri 

marina kümesi içerisinde yer alan işletmeler ile sağlam ve karşılıklı dostane ilişkiler geliştirmelidir. Bu tarafların 

herhangi birinin ya da ikisinin ortak eylemleri karşılıklı iyi ya da kötü sonuçlar doğurabilir. Kümeyi geliştirecek 

plan ve yatırımlar yapabilmeleri ve marina kümesi içerisindeki işleyişin sorunsuzca ilerlemesi için küme içerisinde 

yer alan işletmelerin marina yönetimine kati bir güven duygusu beslemeleri elzemdir. Bu şekil bir güven ortamının 

yaratılması ayrıca küme içerisinde çatışma ve işlem maliyetlerini azaltabilir. Bu çalışma marina kümesi içerisinde 

konuşlanmış işletmelerin marina yönetimine olan güvenlerinin boyutunu araştırmayı amaçlamaktadır. Bu 

araştırmada örgütler arası güveni ölçmek için Cummings ve Bromiley (1996) tarafından geliştirilmiş Örgütsel 

Güven Envanteri kullanılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Marinalar, Marina Kümeleri, Marina içerisindeki Ticari alanlar, Örgütsel Güven, Örgütsel 

Güven Envanteri 
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EMOTIONAL BARRIERS TO INNOVATION IN TURKISH FAMILY FIRMS 

Irmak ERDOĞAN, Altınbaş University 

The aim of this research is to explore the emotional barriers to innovation in Turkish family firms and to understand 

the effects of these barriers on family firm sustainability. Family firms place great importance to their tradition that 

is maintained along several generations, yet simultaneously they need to innovate in order to survive. This duality 

affects the sustainability of family firms which constitute the backbone of the Turkish economy and thus makes 

the in-depth investigation of the topic worthwhile. To this aim, following a qualitative research methodology, in-

depth interviews were conducted with 21 members of 16 long-lived family firms which have been operating in 

Turkey for at least three generations. All interviews were conducted by the researcher in family firm headquarters 

face-to-face with family firm members. Interviews were also recorded and transcribed by the researcher. Obtained 

data were subjected to content analysis. Content analysis revealed several emotional barriers to innovation which 

were grouped under six categories: Feelings of nostalgia, despair about the future, being content with what one 

has, commitment to tradition, regret over past innovations, and inertia. Findings are illustrated and discussed with 

quotations from the interviews with family firm members. Findings show that emotional issues in family firms that 

are mostly bound to the past and tradition play a significant role in innovation. Research suggests that, in addition 

to financial barriers, these emotional barriers should also be considered and managed in order to ensure 

sustainability of family firms. 

Keywords: Family Firms, Innovation, Sustainability 

TÜRKİYE'DEKİ AİLE ŞİRKETLERİNDE İNOVASYON ÖNÜNDEKİ DUYGUSAL 

ENGELLER 

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki aile şirketlerinde inovasyon önündeki duygusal engelleri araştırmak ve bu 

engellerin aile şirketlerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini anlamaktır. Aile şirketleri sahip oldukları ve 

nesiller boyu sürdürdükleri gelenekleri korumaya önem verirken, aynı zamanda hayatta kalabilmek için inovasyon 

yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ikilem Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan aile şirketlerinin 

sürdürülebilirliğini etkilemekte ve dolayısıyla konunun derinlemesine araştırılmasını önemli kılmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, niteliksel araştırma metodu izlenerek Türkiye'de en az üç kuşaktır faaliyet gösteren 16 uzun ömürlü 

aile şirketinde 21 aile üyesiyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm görüşmeler araştırmacı 

tarafından aile şirketlerinin merkezlerinde aile üyeleriyle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yine 

araştırmacı tarafında ses kaydına alınmış ve metne aktarılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda inovasyon önündeki çeşitli duygusal engeller ortaya çıkmış ve bu engeller 

altı ana kategori altında gruplanmıştır: Nostalji duygusu, geleceğe yönelik umutsuzluk, kanaatkarlık, geleneklere 

bağlılık, geçmiş inovasyonlara yönelik pişmanlık, ve atalet. Bulgular aile şirketi üyeleriyle gerçekleştirilen 

görüşmelerden yapılan alıntılar aracılığıyla örneklendirilmiş ve tartışılmıştır. Bulgular, aile şirketlerinde 

çoğunlukla geçmişe ve geleneklere bağlı duygusal meselelerin inovasyon üzerinde önemli bir rol oynadığını 

göstermektedir. Araştırma, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için inovasyon önündeki maddi 

engeller kadar duygusal engellerin de gözetilmesi ve üstesinden gelinmesi gerektiğini önermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Aile Şirketleri, İnovasyon, Sürdürülebilirlik 
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THE INTERACTION IMPACT OF ‘BEING TURKISH CYPRIOT’ AND ‘BEING 

FROM TURKISH’ IN THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL 

CYNICISM AND BURNOUT: A RESEARCH IN TRNC STATE HOSPITALS 

Metin REYHANOGLU, Mustafa Kemal University 

It is frequently mentioned in the literature that hospital employees are emotional exhaustion and then 

depersonalization to patients due to the intensity of work. Organizational cynicism, which is defined as suspicion 

and negative emotions of employees to their organization, is related to burnout that has been taken part in many 

studies. However, in these studies, it was not investigated whether the ethnicity of the employees and the 

perceptions of the region they live in could affect this relationship. The aim of the study is to reveal the influence 

of the origin, as ‘Being Turkish Cypriot’ and ‘Being from Turkish’, of the hospital staff in the effect of 

organizational cynicism on exhaustion. A questionnaire that includes General and Organizational Cynicism and 

TRNC Citizens' Common Cultural Identity Perceptions scales and the demographics of the employees applied to 

health workers in the TRNC state hospitals. As a result of the analysis that used the Structural Equation Model 

method, it was seen that the aimed model was not differentiated by ethnicity bot by wishing to change jobs. It was 

found that ethnic origins and perception of Cypriotness do not differentiate burnout when they interact with general 

and organizational cynicism. 

Keywords: General Cynicism, Organizational Cynicism, Burnout, TRNC, Perception of Cypriotness 

ÖRGÜTSEL SİNİZM VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNDE ‘KIBRISLI TÜRK’ VE 

‘TÜRKİYELİ OLMANIN’ ETKİLEŞİMSEL ETKİSİ: KKTC DEVLET 

HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Hastane çalışanlarının işin yoğunluğu nedeniyle duygusal olarak tükendikleri sonrasında hastalara karşı 

duyarsızlaştıkları literatürde sıkça belirtilmektedir. Çalışanın örgüte yönelik duyduğu kuşku ve olumsuz duygular 

olarak tanımlanan örgütsel sinizmin, tükenmişlikle ilişkili olduğu birçok çalışmada yer almıştır. Ancak bu 

çalışmalarda, çalışanların etnik köken ve yaşadıkları bölgeye yönelik algılarının bu ilişkiyi etkileyebilme durumu 

araştırılmamıştır. Çalışmanın amacı, örgütsel sinizmin tükenmişliğe olan etkisinde hastane çalışanlarının Kıbrıs ve 

Türkiye kökenliğinin etkisini ortaya koymaktır. Genel ve Örgütsel Sinizm ve KKTC Vatandaşlarının Ortak 

Kültürel Kimlik Algılamaları ölçekleri ile çalışanların demografik özelliklerini içeren anket, KKTC devlet 

hastanelerindeki sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli yöntemiyle yapılan analiz sonucunda, 

amaçlanan modelin etnik köken itibariyle farklılaşmadığı ama mesleği değiştirme isteği ve çocuk sahipliğinde 

farklılaştığı görülmüştür. Etnik köken ve Kıbrıslılık algısının sinizm ve örgütsel sinizmle etkileşime girdiğinde, 

tükenmişliği farklılaştırmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Genel Sinizm, Örgütsel Sinizm, Tükenmişlik, KKTC, Kıbrıslılık Algısı 
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COMPARISON AND EVALUATION OF CREATIVITY INDEXES 

Ülkühan Bike ESEN, Kastamonu University 

Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM, Kastamonu University 

With the understanding of the creativity's role on economic growth, the creative economy has become an important 

topic and has begun to take place in countries' policies, strategies and political agendas. In order to systematically 

evaluate the importance of creativity, the creativity of cities and countries is measured by indexes combining a 

variety of indicators (Kregzdaite, 2). The Global Creativity Index and The European Creativity Index are the best 

known of these indexes. These indices provide analytical tools for assessing the economic impact of the creative 

economy and are also useful for measuring the effectiveness of political decisions (Correia and Costa, 2014). 

Purpose of this study; the comparison of the existing creativity indexes on the basis of the indicators determined 

under the input and output factors, the determination of the weak and strong aspects of the indexes and make 

recommendations that will contribute to the creation of the creativity index for Turkey. 

Keywords: Creativity, Creativity Index, Economic Growth 

YARATICILIK ENDEKSLERİNİN KIYASLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yaratıcılığın ekonomik büyüme üzerindeki rolünün anlaşılmasıyla, yaratıcı ekonomi dikkat çeken bir konu haline 

gelmiştir ve ülkelerin politikalarında, stratejilerinde ve siyasi gündemlerinde yer almaya başlamıştır. Yaratıcılığın 

önemini sistematik olarak değerlendirebilmek için şehirlerin ve ülkelerin yaratıcılıkları, çeşitli göstergelerin bir 

araya getirildiği endekslerle ölçülmektedir (Kregzdaite, 2). Küresel Yaratıcılık Endeksi (The Global Creativity 

Index) ve Avrupa Yaratıcılık Endeksi (The European Creativity Index) bu endekslerin en çok bilinenleridir. Bu 

endeksler, yaratıcı ekonominin ekonomik etkisini değerlendirmek için analitik araçlar sağlarlar ve politik kararların 

etkililiğini ölçmek için de yararlıdırlar (Correia ve Costa, 2014). Bu çalışmada da mevcut yaratıcılık endekslerinin 

girdi ve çıktı faktörleri altında belirlenen göstergeler çerçevesinde karşılaştırılması, endekslerin zayıf ve güçlü 

yönlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda, Türkiye için yaratıcılık endeksi oluşturulmasına katkı sağlayacak 

önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Yaratıcılık, Yaratıcılık Endeksi, Ekonomik Büyüme 
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IMPORTANCE OF DATA MINING IN ACCESS TO KNOWLEDGE AS AN 

INTELLECTUAL CAPITAL AND A STUDY ON CHURN ANALYSIS 

Fatma Önay KOÇOĞLU, İstanbul University 

 Tuncay ÖZCAN, İstanbul University 

Nowadays, a tough competition environment has been formed with the globalizing world, intellectual capital has grown in 

importance as well as physical capital. One of the ways to adapt and gain competitive advantage in this environment is transform 

data which is the most important source of enterprise into the needed knowledge. Data mining methods, which have been a 

widespread research area since 1990's and one of the most important analysis methods on the way from data to knowledge, 

produce effective solution for the problem of identifying customers who tend to leave. One of the most important elements for 

enterprises is the customers. Enterprises put up a fight not to lose existing customers as well as gaining new customers. Churn 

customers cause problems for enterprises in terms of increasing costs and decreasing profit rate (Forhad & oth., 2014). Data 

mining is being used to estimate customers have tendency to leave before they are lost, rather than trying to return churn 

customers. As a consequence, customer behaviors can be resolved and can be made effective strategic decisions. The process, 

carried out by data mining methods, is called customer churn analysis. The main objective of the customer churn analysis is 

identification of customers who tend to leave and , if possible, the identification of promotional activities' situation (Mutanen, 

2006). In this study, it is aimed to determine and compare the performances of the Decision Tree Algorithms such as C4.5, 

C5.0, C5.0 (boosted), Gini, Regression Trees, Random Forest to estimate churn customers using "churn" data set from UCI 

Machine Learning Repository. Models were created according to two different class distribution ratios, namely the original 

class distribution ratio in the data set and the equal class distribution ratio obtained by the sub-sampling method. As performance 

evaluation methods Hold-Out (70%-80%) and Cross Validation (5-fold and 10-fold) were used. Accuracy, specificity, 

sensitivity and F-score were selected as performance evaluation criteria. Results have showed that the best accuracy rate 96.07% 

is obtained from the model with Random Forest algorithm and original class distribution ratio; also the highest F-score value 

89.74% is obtained from the model with C5.0 (boosted) algorithm and same class distribution ratio. It has been observed that 

algorithms perform better performance when equal class distribution ratio is used. 

Keywords: Customer Churn Analysis, Data Mining, Classification 

ENTELEKTÜEL SERMAYE OLARAK BİLGİYE ERİŞİMDE VERİ 

MADENCİLİĞİNİN ÖNEMİ VE AYRILAN MÜŞTERİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 
Günümüzde küreselleşen dünya ile beraber çetin bir rekabet ortamı oluşmuş, fiziksel sermayenin yanı sıra entellektüel 

sermayenin de önemi artmıştır. Böyle bir ortamda adapte olabilmenin, rekabet avantajı yakalabilmenin yollarından birisi 

işletmenin sahip olduğu en önemli kaynaklardan olan veriyi ihtiyaç duyulan bilgiye dönüştürebilmesidir. 1990'lı yıllardan bu 

yana hızla yaygınlaşan, veriden bilgiye giden yolda en önemli araştırma alanlarından biri olan veri madenciliği ayrılma 

eğilimindeki müşterilerin belirlenmesi problemi için de etkin çözümler üretmektedir. İşletmeler için en önemli unsurlardan 

birisi müşterileridir. İşletmeler yeni müşteriler elde etmenin yanı sıra var olan müşterilerini de kaybetmeme konusunda 

mücadele vermektedir. Kaybedilen müşteriler işletmeler açısından artan maliyet ve azalan kar oranı ile beraber sorun teşkil 

etmektedir (Forhad ve diğ., 2014). Kaybedilen müşteriyi geri döndürmeye çalışmak yerine, müşterinin kaybedilmeden önce 

ayrılma eğiliminde olma durumunun tahminlenebilmesi konusunda veri madenciliğinden yararlanılmaktadır. Bu sayede müşteri 

davranışları çözümlenebilmekte ve etkin stratejik kararlar alınabilmektedir.Veri madenciliği yöntemleri ile gerçekleştirilen bu 

süreç ayrılan müşteri analizi şeklinde adlandırılmaktadır. Müşteri kayıp analizinin temel amacı; ayrılma eğilimi gösteren 

müşterilerin tanımlanması ve mümkün ise de belirlenen bu müşterilerin tutundurma durumunun ortaya konulmasıdır (Mutanen, 

2006). Bu çalışma kapsamında UCI Machine Learning Repository'de yayınlanmış "churn" açık veri seti kullanılmıştır. Karar 

Ağaçları yöntemlerinden C4.5, C5.0, C5.0 (boosted), Gini, Regresyon Ağaçları, Rastgele Orman algoritmalarının ayrılma 

eğiliminde olan müşterilerin tahminlenmesinde gösterdikleri performansların belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Veri setindeki orijinal sınıf dağılım oranı ve alt örnekleme yöntemi vasıtasıyla elde edilen eşit sınıf dağılım oranı olmak üzere 

iki farklı sınıf dağılım oranına göre modeller oluşturulmuştur. Performans değerlendirme yöntemleri olarak "hold-out" ve 

"çapraz geçerleme" kullanılmıştır. Performans değerlendirme ölçütü olarak ise doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F-ölçütü 

seçilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde en iyi doğruluk oranı %96.07 ile orijinal sınıf dağılım oranına göre modellenmiş Rastgele 

Orman algoritmasıdan, en yüksek F-ölçütü değeri ise %89.74 ile eşit sınıf dağılım oranına göre modellenmiş C5.0 (boosted) 

algoritmasıdan elde edilmiştir. Eşit sınıf dağılım oranı kullanıldığında çoğu performans ölçütüne göre algoritmların daha iyi 

performans gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Ayrılan Müşteri Analizi, Veri Madenciliği, Sınıflama  
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THE EFFECT OF ORGANIZATION CULTURE ON MARKET ORIENTATION: A 

RESEARCH ON FIVE-STAR HOTEL BUSINESSES 

Yusuf BİLGİN, Bartın University 

The aim of this study is to examine the effect of organizational culture on market orientation in hotel businesses. 

However, in this research it is aimed to reveal which organization culture in the hotels more support the market 

orientation. The research population consists of five-star hotels operating in Turkey. Quantitative method was used 

in the research and research data was obtained using questionnaire technique. Obtained data was analyzed in the 

SPSS 18.0 Package program. The result of the analysis show that there is a significant relationships between 

organization culture and market orientation in hotels and dominant organization culture in the five-star hotels is 

bureaucracy culture. In addition, it has been found that market culture and clan culture support market orientation 

of hotels more than bureaucracy culture. Contrary to this, analysis revealed that there is no significant effect of 

adhocracy culture on market orientation in hotels. 

Keywords: Market Orientation, Organization Culture, Hotel Businesses 

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN PAZAR YÖNLÜLÜĞE ETKİSİ: 

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde örgüt kültürünün pazar yönlülüğe etkisini incelemektir. Bununla birlikte 

araştırmada, otel işletmelerinde hangi örgüt kültürünün pazar yönlülüğü daha fazla desteklediği ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada nicel yöntem kullanılmış ve araştırma verileri anket tekniği yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler 

SPSS 18.0 Paket programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçları beş yıldızlı otel işletmelerinde hâkim örgüt 

kültürünün bürokrasi kültürü olduğunu ve otel işletmelerinde örgüt kültürü ile pazar yönlülük arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra pazar kültürünün ve klan kültürünün otel işletmelerinde pazar 

yönlülüğü bürokrasi kültüründen daha fazla desteklediği tespit edilmiştir. Adhokrasi kültürünün ise otel 

işletmelerinde pazar yönlülük üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Pazar Yönlülük, Örgüt Kültürü, Otel İşletmeleri 
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THE EFFECT OF RETRO MARKETING ON CONSUMER PERCEPTION 

Emine ARSLAN, Selçuk University 

Businesses today make use of various ways of marketing to reach consumers. Retro marketing is one of these. 

Retro marketing is offering consumers products which existed in the past and which are re-designed with a new 

and different understanding. A questionnaire was developed in the study based on formerly developed scales. The 

sample of the study consists of consumers living in Akşehir, Konya. SPSS 22.0 statistical package program was 

used to analyze the data. For the analysis, t tests, Anaova and correlation statistics were resorted. It is found out in 

the study that age is an significant factor in the selection of retro products by the customers. 

Keywords: Retro, Retro Marketing, Retro Product, Retro Brand 

RETRO PAZARLAMANIN TÜKETİCİ ALGISINA ETKİSİ 

Günümüzde işletmeler tüketicilere ulaşmak için birçok pazarlama çeşidi kullanmaktadır. Bunlardan biride retro 

pazarlamadır. Retro pazarlama geçmişte var olan ürünlerin yeniden farklı bir anlayışla tasarlanıp tüketicilere 

sunulmasıdır. Araştırmada daha önceden geliştirilmiş olan ölçeklerden yararlanılarak anket oluşturulmuştur. 

Araştırmanın örneklemini Konya ilinin Akşehir ilçesinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma sonucu 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. İstatistik analiz yöntemlerinden t 

testleri, Anova ve korelasyondan faydalanılmıştır. Araştırmada müşterilerin retro ürünleri seçerken yaş faktörünün 

etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Retro, Retro Pazarlama, Retro Ürün, Retro Marka 
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A RESEARCH ON INVESTIGATION OF REFUGEE CONSUMER BEHAVIOR IN 

TURKEY 

Ertuğrul KARAKAYA, KırıkkaleUniversity 

Globalization and increasing population flows between countries will make it easier for migrants who have 

different cultures, habits and behaviors to understand their consumption behaviors, to make them adapt to new and 

different regions they are in, to reduce the comlexity of immigration or illegal activities and to better meet the needs 

of these people. The data show that Turkey is the country with the highest number of refugees, and this population 

growth is accompanied by a big market. There is a neef for scientific work on the social integration of refugees and 

their reflection on commercial life. In this research, it is tried to determine the shopping behaviors of refugees and 

main results of them in Turkey. Survey is used to gather initial data in the research which is an initial data gathering 

method. The data were analyzed by computer assisted statistical analysis program. Parametric and nonparametric 

tests were applied in the study and confirmatory factor analysis was applied within the structural equity model. 

According to the results of the research, refugee consumer behaviors are divided into subgroups suc as hedonic 

consumption, shopping avoidance, quality and brand orientation, reactive consumption, indecision and price 

orientation. And differences according to demographic variables are investigated. 

Keywords: Refugee, Refugee Consumer Behavior, Refugee and Shopping 

TÜRKİYE'DE GÖÇMEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Küreselleşme ve ülkeler arasındaki nüfus akımlarının artması ile farklı kültür, alışkanlık ve davranışlara sahip olan 

göçmenlerin tüketim davranışlarının bilinmesi, bu insanların bulundukları yeni ve farklı bölgelere uyum 

sağlamalarını kolaylaştıracak, göçün veya ilticanın karmaşalarını azaltacak ve bu insanların ihtiyaçlarının daha iyi 

karşılanmasını sağlayacaktır. Veriler Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran ülke olduğunu göstermekte ve bu 

nüfus artışı beraberinde büyük bir pazarın oluşmasına neden olmaktadır. Bu konuda mültecilerin sosyal 

bütünleşmesinin ve ticari hayata yansımaları hakkında bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmada, 

pazarlama kapsamında Türkiye'deki mültecilerin alışveriş davranışları ve başlıca sonuçları tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Araştırmada birincil veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler bilgisayar 

destekli istatistiki analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada parametrik ve parametrik olmayan testler 

uygulanmış ve yapısal eşitlik modeli kapsamında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, mülteci tüketici davranışlarının hazcı alışveriş, alışverişten kaçınma, kalite ve marka odaklılık, tepkisel 

tüketim, kararsızlık, fiyat odaklılık gibi alt gruplara ayrıştığı ve bunların demografik değişkenlere göre farklılıkları 

incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Mülteci, Mülteci Tüketici Davranışı, Mülteci ve Alışveriş 
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MARKETING ACTIVITIES IN CHANGING BANKING: AN APPLICATION ON 

PARTICIPATION BANKS AND DEPOSIT BANKS OF CUSTOMERS 

Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ,  İstanbul University 

 Fatma Temelli Ağrı University 

The number of banks, which have an important place in the service sector, is increasing day by day. With this 

increase, the competition between the banks has reached important dimensions. The way to be least affected by 

this competitive environment is by providing quality service. Banks, which are intermediaries of the finance sector, 

which has an undeniable prescription in the world economy, is in fact a bridge between consumers and businesses. 

In the globalizing world, the technological infrastructure which has been advancing day by day has left different 

business strategies in the banking sector to keep pace with consumer behavior. In contrast to the ongoing 

technological infrastructure, consumers have different reactions and behaviors. The purpose of this study is; 

Analyzing and evaluating the differences in terms of the marketing activities between the participation banks and 

the deposit banks in consumer preferences of the banks. As known; the customers of the participation banks and 

the customers of the deposit banks exhibit different consumer behaviors. In the study, quantitative research 

techniques were collected through questionnaires and analyzed in the Factor Analysis Program. Inspired by the 

literature, questions such as the perceived quality of service, perceived religious sensitivity, perceived awareness, 

perceived transparency, perceived reliability, perceived image and consumer behavior perceived by customers of 

participation banks and customers of deposit banks were indexed. In this context, the study will provide a 

significant benefit and contribution in terms of not only analyzing the changing marketing activities and consumer 

behaviors, but also showing how banks in the finance sector should take a position against this change. The 

financial performance of both deposit banks, are also influenced by their marketing performance and therefore the 

sustainable contribution of banks to financial stability is on the agenda. 

Keywords: Banking Sector, Participation Banks, Marketing Activities, Consumer Behaviors 

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA FAALİYETLERİ: KATILIM 

BANKALARI İLE MEVDUAT BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Hizmet sektörü içinde önemli bir yeri olan bankaların her geçen gün sayıları artmaktadır. Bu artışla birlikte, 

bankalar arasındaki rekabet önemli boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan bu rekabet ortamından en az etkilenmenin yolu, 

kaliteli hizmet sunmaktan geçmektedir. Dünya ekonomisinde de yadsınamaz bir öneme sahip olan finans 

sektörünün aracısı olan bankalar, aslında tüketici ile işletmeler arasında da bir köprü görevini üstlenmektedir. 

Küreselleşen Dünyada her geçen gün ilerleyen teknolojik alt yapı, bankacılık sektöründe de farklı işletme 

stratejilerini, tüketici davranışlarına ayak uydurmak durumunda bırakmıştır. İlerleyen teknolojik altyapıya karşılık 

tüketicilerin farklı tepki ve davranışları söz konusudur. Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin banka tercihlerinde, 

katılım bankaları ile mevduat bankaları arasındaki pazarlama faaliyetleri açısından farklılıklarını ortaya koyarak 

analiz etmek ve değerlendirmektir. Bilindiği üzere; katılım bankalarının müşterileri ile mevduat bankalarının 

müşterileri farklı tüketici davranışları sergilemektedir. Çalışmada kantitatif araştırma tekniklerinden anket yolu ile 

veriler toplanarak Faktor Analysis Programında analizi yapılmıştır. Literatürden esinlenerek katılım bankalarının 

müşterilerine ve mevduat bankalarının müşterilerine algılanan hizmet kalitesi, algılanan personel kalitesi, algılanan 

dini hassasiyet, algılanan bilinirlilik, algılanan şeffaflık, algılanan güvenilirlik, algılanan imaj gibi tüketici 

davranışları endeksli sorular yönlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışma, hem değişen pazarlama faaliyetleri ile 

tüketici davranışlarını analiz etmeye hem de finans sektöründe yer alan bankaların bu değişime karşı nasıl bir 

pozisyon alması gerektiğine yol göstermesi açısından litaratüre önemli bir yarar ve katkı sağlayacaktır. Gerek 

katılım gerek mevduat bankalarının finansal performansı; pazarlama performanslarından da etkilenmekte ve 

dolayısıyla bankaların finansal istikrara sürdürülebilir katkı sağlamaları gündeme gelmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bankacılık Sektörü, Katılım Bankaları, Pazarlama Faaliyetleri, Tüketici Davranışları  
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ACCOUNTING TEMPORARY TAX DIFFERENCES EMERGE DURING THE 

AMORTISATION WITH REGARD TO TAS-16 PROPERTY, PLANT AND 

EQUIPMENT STANDARD AND TAS-12 INCOME TAXES STANDARD 

Şule KIRKIK, Celal Bayar University 

There are a common discussion with in the modern accountants about the diffenrences which are arising between 

our tax regulations and TAS/TFRS applications. There are some differences between the depreciation methods and 

applications which are our tax regulations accepted and the amortising methods according to TAS. These 

differences cause to temporary tax assets and liabilities which are not accepted by our tax regulations, but also have 

to been shown especially in coorparations's financial statements according to TAS/TFRS. TAS-16 Property, Plant 

and Equipment Standard defines how to amortise according to TAS/TFRS; TAS-12 Income Taxes Standard defines 

how to account temporary tax differences emerging the amortisation. This study contains some examples how 

should account these temporary tax differences emerge the amortisation. 

Keywords: TAS 16, TAS 12, Amortising, Temporary Tax Differences 

TMS-16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI VE TMS-12 GELİR 

VERGİLERİ STANDARDI AÇISINDAN AMORTİSMAN AYRILMASI SIRASINDA 

ORTAYA ÇIKAN GEÇİCİ VERGİ FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Vergi mevzuatımız ile Türkiye Muhasebe Standarları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulamaları 

açısından ortaya çıkan farklar günümüz muhasebecilerinin ortak bir tartışma konusudur. Vergi mevzuatımızın 

kabul ettiği amortisman yöntemleri ile TMS'ye göre amortisman ayırma yöntemleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu farklılıklar vergi mevzuatımızın kabul etmediği ancak TMS/TFRS'ye göre özelikle sermaye 

şirketlerinin mali tablolarında göstermesi gereken geçici vergi varlığı ve yükümlülüklerini doğurmaktadır. TMS-

Maddi Duran Varlıklar Standardı Türkiye Muhasebe Standartlarına göre nasıl amortisman ayrılacağını; TMS-12 

Gelir Vergisi Standardı ise amortisman ayrılması sırasında ortaya çıkan geçici vergi farklarının nasıl 

muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Bu çalışma, amortisman ayırmada ortaya çıkan geçici vergi farklarının 

nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğine ilişkin örnekler içermektedir. 

Anahtar Kavramlar: TMS 16, TMS 12, Amortisman ayırma, Geçici Vergi Farkları 
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THE MEDIATION EFFECT OF COMPETITION STRATEGIES ON 

RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT AND PERCEIVED FINANCIAL PERFORMANCE: THE CASE 

STUDY IN ANTALYA 

Ayşegül DÜZGÜN, Gümüşhane University 

Canan ÇETİN, Gümüşhane University 

Strategic human resources emerge as a process linking human resource practices to the competition strategy and 

emphasize the harmony between human resource practices and competition strategies. In order to competitiveness 

strategies to be implemented successfully, human resource practices must be aligned with the company strategy. It 

appears that there is an increasing interest in strategic human resource management in order to achieve sustainable 

competitive advantage. This study will be conducted to investigate the relationship between strategic human 

resource management, perceived financial performance and competition strategies. 

Keywords: Strategic Human Resources Management, Competition Strategy, Perceived Organizational 

Performance 

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ALGILANAN FİNANSAL 

PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE REKABET STRATEJİLERİNİN ARACI 

ETKİSİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

Stratejik insan kaynakları, insan kaynakları uygulamalarını rekabet stratejisine bağlayan bir süreç olarak karşımıza 

çıkmakta ve insan kaynakları uygulamaları ile rekabet stratejileri arasındaki uyumu vurgulamaktadır. Rekabet 

stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için insan kaynakları uygulamalarının şirket stratejisi ile uyumlu 

olması gerekmektedir. Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için stratejik insan kaynakları 

yönetimine artan bir ilginin olduğu görülmektedir. Bu çalışma, stratejik insan kaynakları yönetimi, algılanan 

finansal performans ve rekabet stratejileri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yapılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Rekabet Stratejileri, Algılanan Finansal Performans 
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THE EVALUATION OF RISK, RETURN AND BANK VALUE OF 

GEOGRAPHICAL DIVERSIFICATION IN BANKS: AN APPLICATION ON 

DEPOSIT BANKS 

Oğuzhan ECE,  Erzincan University 

Ahmet ÖNER, Erzincan University 

The widening market structure along with globalization has changed the demand structure of the market but also necessitated 

the continuation of business activities in the composition of political risk elements based on managerial decisions of different 

central authorities. This has in part led to the development of a risk-focused management mindset in managerial activities on 

the basis of a value-based management philosophy shaped by the evolution of the business administration, while developing a 

number of geographical expansion opportunities to receive share of increasing market demand. Thus, in the light of all these 

developments that place risk and value orientation at the center of the managerial decision-making process, this study has been 

shaped by the aim of pricing risk and value orientation towards change in general market conditions. To this end, the risk and 

value-based interrogation of geographical diversity in the face of market expansion has been examined in terms of the banking 

sector. It is of course inevitable that the geographical diversification tendencies of the banks will be found in order to maximize 

their value with a high trend in general banking transactions by having a more customer network and accumulating more 

deposits on this number. This study aims to reveal the reflections of the geographical diversity, which will be realized by 

increasing the domestic and international branch expansion ratio, in a perspective of risk and value. The period between 2006 

and 2016 is adopted as the review period. In addition, the absence of academic studies on the relationship between geographical 

expansions and the value of the bank and the importance of the banks in the financial system accelerated the working 

commitment. For the all of these purposes the relationship between the capital structure, asset quality, size, growth, return and 

Tobin's Q value with geographical diversification of the deposit banks in the Turkish banking sector for is demonstrated by 

regression analysis. 

Keywords: Diversification, Geographical Diversification, Banking Sector, Bank Value 

BANKALARDA COĞRAFİ ÇEŞİTLENMENİN RİSK, GETİRİ VE BANKA DEĞERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Küreselleşme ile birlikte genişleyen pazar yapısı, piyasanın talep yapısını değiştirmesi yanında farklı merkezi otoritelerin 

yönetsel kararlarına dayalı politik risk unsurlarının kompozisyonunda işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi gereğini ortaya 

koymuştur. Bu durum bir yönüyle artan piyasa talebinden pay almak için coğrafi genişleme olgusunu geliştirirken, öte yandan 

işletme yönetiminin geçirmiş olduğu evrim ile şekillenen değer temelli yönetim felsefesinde, yönetsel faaliyetlerde risk odaklı 

bir yönetim zihniyetinin gelişmesinin de sebebi olmuştur. Böylece, risk ve değer odaklılığı, yönetsel karar sürecinin merkezine 

yerleştiren bütün bu gelişmelerin ışığında bu çalışma, genel piyasa koşullarındaki değişim karşısındaki risk ve değer odaklılığı 

pratize etme amacında şekillenmiştir. Bu amaçla, piyasa yapısındaki genişleme karşısında coğrafi çeşitlilik gereğinin, risk ve 

değer temelli sorgulaması, bankacılık sektörü açısından irdelenmiştir. Zira, daha çok müşteri ağına sahip olmak ve bu sayede 

daha çok mevduat toplamak suretiyle genel bankacılık işlemlerinde yüksek bir trendle değerlerini maksimize kılmak amacıyla 

bankaların, coğrafi çeşitlenme eğilimlerinin bulunması elbette kaçınılmazdır. Yurtiçi ve yurtdışı şubeleşme oranının artırılması 

suretiyle gerçekleştirilecek olan coğrafi çeşitlenmenin, risk ve değer odaklı bir perspektifteki yansımalarını ortaya koymayı 

hedefleyen bu çalışma; 2006 – 2016 yılları arasındaki süreci inceleme dönemi olarak benimsemiştir. Ayrıca, coğrafi 

genişlemenin banka değeri ve riski arasında ilişkinin belirlenmesine ilişkin akademik çalışmaların bulunmaması ve finansal 

sistem içindeki bankaların önemi, çalışma azmine ivme kazandırmıştır. Bütün bu amaç doğrultusunda Türk Bankacılık 

Sektöründe mevduat bankalarının inceleme dönemine ait bilanço ve gelir tablolarından elde edilen sermaye yapısı, aktif kalitesi, 

büyüklük, büyüme, getiri ve Tobin'in Q değerleri ile coğrafi çeşitlenme arasındaki ilişki regresyon analizi ile ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Çeşitlendirme, Coğrafi çeşitlendirme, Bankacılık Sektörü, Banka değeri 
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CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS FROM STRATEGIC MANAGEMENT 

ACCOUNTING TECHNIQUES AND A SAMPLE PRACTICE 

Burak KAYIHAN, Muğla Sıtkı Koçman University 

One of the most important objectives for businesses is to ensure sustainability in today's intense competitive 

environment. As routine measures taken against the current economic conditions for this purpose are inadequate, 

businesses seek to achieve their objectives through differences. Strategic decisions are taken in the framework of 

long-term plans to ensure this diversity. In this direction, strategic management accounting also takes the place of 

traditional management accounting which is more introverted. The customer profitability analysis technique is also 

one of the strategic management accounting techniques, allowing businesses to categorize customers at the point 

of providing the differences in strategic decisions and to manage their positions to cover long positions accordingly. 

In this study, customer profitability analysis technique has been examined in detail and tried to be put forward with 

the help of a sample practice. 

Keywords: Strategic Management Accounting, Customer Profitability Analysis 

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNDEN MÜŞTERİ KARLILIK 

ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA 

İşletmeler için en önemli amaçlarından biri günümüzdeki yoğun rekabet ortamında sürdürülebilirliği sağlamaktır. 

Bu amaca yönelik mevcut ekonomik koşullarda alınan rutin önlemler yetersiz kaldığından işletmeler farklılıklarıyla 

amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Bu farklılığı sağlama adına uzun vadeli planlar çerçevesinde stratejik kararlar alınır. 

Bu doğrultuda daha çok içe yönelik olan geleneksel yönetim muhasebesinin yerini de stratejik yönetim muhasebesi 

almaktadır. Müşteri karlılık analizi tekniği de stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinden biri olup işletmelere 

alacakları stratejik kararlarda farklılıkları sağlama noktasında müşterilerini kategorize ederek buna göre uzun 

vadeyi kapsayacak şekilde pozisyon almalarını sağlar. Çalışmada müşteri karlılık analizi tekniği ayrıntılarıyla ele 

alınarak örnek bir uygulama yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Stratejik Yönetim Muhasebesi, Müşteri Karlılık Analizi 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND VALUE AND 

PERFORMANCES OF THE TECHNOLOGY COMPANIES 

Burak KESKİN, Çankırı KaratekinUniversity 

Efehan ULAŞ, Çankırı KaratekinUniversity 

In the last decades, high-tech companies have become more dominant in the ranking of the world's most valuable 

brands. In order to maintain and even increase their market share in technology industry, the companies should 

keep their performances at the highest level. In this study, TOPSIS method is used to analyze the performances of 

the technology companies which is appeared in the first 100 world's most valuable brands published by Forbes 500 

in 2016. Moreover, the findings are compared with the list of Forbes 500 by using Spearman Rank Correlation and 

the strong relation is found. 

Keywords: TOPSIS, Forbes 500, Performance Analysis, Brand Value 

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN MARKA DEĞERLERİ VE PERFORMANSLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Teknoloji şirketleri, son yıllarda dünyanın en değerli markaları sıralamalarında üst sıralarda yer almaktadır. 

Oldukça hızlı gelişen teknoloji pazarında sahip oldukları pazar payını korumak ve hatta artırmak için bu şirketlerin 

performanslarını her zaman en üst düzeyde tutması gerekmektedir. Yapılan bu çalışma ile 2016 yılı Forbes 500 en 

değerli markalar sıralamasında ilk 100'de yer alan teknoloji şirketlerinin performansları TOPSIS yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar Spearman Rank Korelasyon yöntemi kullanılarak Forbes 500 sıralaması ile 

karşılaştırılmış ve aralarında güçlü bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: TOPSIS, Forbes 500, Performans Analizi, Marka Değeri 
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THE RELATIVE EFFECTIVENESS OF MONETARY AND FISCAL POLICIES IN 

TURKEY: VAR ANALYSIS 

Orhan KARACA 

The relative effectiveness of monetary and fiscal policies is an old and important debate in the economics literature. 

The intense use of these policies following the 2008-2009 global recession has led to a renewed interest on this 

issue. The same situaiton is valid for Turkey, too. In this study, the relative effectiveness of monetary and fiscal 

policies in Turkey is examined using quarterly data for the period 2004: III-2017: I. Granger causality analysis, 

impulse response functions and variance decomposition which are the three techniques based on VAR model were 

used in the study. As a result of the study, it is found that monetary policy is more effective than fiscal policy in 

Turkey. 

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, VAR Analysis 

TÜRKİYE'DE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ GÖRELİ ETKİNLİĞİ: VAR 

ANALİZİ 

Para ve maliye politikalarının göreli etkinliği iktisat literatüründeki eski ve önemli bir tartışma konusudur. 2008-

2009 küresel resesyonundan sonra bu politikaların birçok ülkede yoğun olarak kullanılması, bu konunun yeniden 

ilgi görmesine neden olmuştur. Aynı durum Türkiye için de geçerlidir. Bu çalışmada Türkiye'deki para ve maliye 

politikalarının göreli etkinliği, üç aylık veriler kullanılarak, 2004: III-2017: I dönemi için araştırılmıştır. Çalışmada 

VAR modeline dayalı üç teknik olan Granger nedensellik analizi, etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye'de para politikasının maliye politikasından daha etkin olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Para Politikası, Maliye Politikası, VAR Analizi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL BANK CREDITS AND 

INFLATION IN TURKEY 

Özcan KARAHAN, Bandırma Onyedi Eylül University 

Yunus Emre GÜRBÜZ, Bandırma Onyedi Eylül University 

The direction of the causal relationship between individual bank credit and inflation is quite controversial in the 

literature. A group of economists consider improvements in individual bank credit volume as one of the basic 

dynamics affecting the inflation rate. Accordingly, developments of individual credits cause to inflationary effect 

by generating demand side pressures. Contrary, another group of economists argue that the developments in 

individual bank credits are much more sensitive to changes in the inflation rate. According to this view, risks arising 

from inflation negatively affect the intermediary activities that banks undertake in financial markets. In the light of 

the arguments indicated above, the aim of our study is to investigate the interactions between individual bank 

credits and inflation by focusing on Turkish experience. For this aim, data between 2002 and 2016 has been 

examined by using cointegration and causality tests. Results show that there is a mutual interaction between 

individual bank credit and inflation. Nevertheless, it has been determined that the one-way relationship from 

inflation to individual bank credit is stronger. Therefore, it should be given special attention to anti-inflationary 

policies in Turkey in order to ensure the intermediary roles made effectively by banks in financial markets. 

Keywords: Individual Bank Credits, Inflation, Turkey 

TÜRKİYE'DE BİREYSEL BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ 

Bireysel banka kredileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin yönü literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. Bir grup 

iktisatçı banka kredi hacmindeki gelişmeleri enflasyon oranını etkileyen önemli dinamiklerden biri olarak ele 

almaktadır. Buna göre banka kredi hacmindeki genişleme yarattığı talep baskısı ile enflasyonist etkiler ortaya 

çıkarmaktadır. Öte yandan, diğer bir grup iktisatçı ise banka kredilerindeki gelişmelerin enflasyon oranındaki 

değişimlere çok daha duyarlı olduğunu ileri sürmektedir. Öyle ki, enflasyondan kaynaklanan riskler bankaların 

finansal piyasalarda üstlendikleri aracılık faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızın amacı, yukarıda 

belirlenen argümanlar çerçevesinde, banka kredileri ile enflasyon arasındaki etkileşimi Türkiye tecrübesinden 

hareketle araştırmaktır. Bunun için 2002 ile 2016 yılları arasındaki veriler eşbütünleşme ve nedensellik testleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar bireysel banka kredileri ile enflasyon arasında karşılıklı ilişki olduğunu 

göstermiştir. Bununla birlikte enflasyondan banka kredilerine doğru tek yönlü ilişkinin daha güçlü olduğu 

belirlenmiştir. Bu yüzden, bankaların finansal piyasalardaki aracılık görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmeleri 

için Türkiye'de enflasyonla mücadele politikalarına özel bir önem verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bireysel Krediler, Enflasyon, Türkiye 
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FINANCIAL GLOBALIZATION 

Famil ŞAMİLOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman University 

Haşim BAĞCI, Aksaray University 

Yunus Emre KAHRAMAN, Muğla Sıtkı Koçman University 

The term globalization is fundamentally described as the integration of the world economy. Globalization has 

several types. In this study, however, within the framework of financial globalization, economic effects of financial 

globalization, causes of financial globalization and effects of financial crisis on financial globalization were 

theoretically described. Financial globalization is the capital's maintenance of movement in the world banking and 

finance market as a result of crossing the local border by gaining an international quality and the transfer of capital 

to safer regions against the negative conditions countries face, such as crisis and war. 

Keywords: Globalization, Financial Globalization, International Movement of Capital 

FİNANSAL KÜRESELLEŞME 

Küreselleşme kavramı en temel olarak dışa açılarak dünya ekonomisiyle entegre olmak biçiminde ifade 

edilmektedir. Küreselleşmenin birden çok türü vardır; ancak bu çalışmada finansal küreselleşme kavramı başlığı 

adı altında finansal küreselleşmenin ekonomik etkileri, finansal küreselleşmenin nedenleri ve finansal krizlerin 

finansal küreselleşmeye etkileri teorik bağlamda açıklanmıştır. Finansal küreselleşme; sermayenin uluslararası bir 

nitelik kazanarak yerel sınırları aşması sonucu dünya bankacılık ve finans piyasasında hareketini sürdürmesi ve 

ülkelerin karşılaştığı savaş, kriz gibi olumsuz koşullar karşısında sermayenin daha güvenilir bölgelere transfer 

edilmesidir. 

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Finansal Küreselleşme, Uluslararası Sermaye Hareketleri 
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AN INVESTIGATION OF GLOBALIZATION, ENERGY CONSUMPTION AND 

ECONOMIC GROWTH IN A PANEL OF COUNTRIES 

Esra BALLI, ÇukurovaUniversity 

Çiler SİGEZE, ÇukurovaUniversity 

Salih ÇAM, ÇukurovaUniversity 

The Baku-Tbilisi Ceyhan (BTC) oil pipeline and the Blue Stream natural gas pipeline play a vital role for securing 

energy transportation. The BTC oil pipeline passes oil from Baku to Tbilisi and to Ceyhan in Turkey. The Blue 

Stream natural gas pipeline transports Russian natural gas to Turkey. This study attempts to investigate the 

existence of social, economic and political globalization of Azerbaijan, Georgia, Turkey and Russia utilizing 

Generalized Method of Moments. Two models were used in the study, including, a panel of four-country model 

(Turkey, Azerbaijan, Georgia and Russia) and a panel of two- country model (Turkey and Russia). The results 

provide evidence that energy consumption and globalization have an effect on economic growth in these countries. 

Additionally, the economic, social and political globalization lead to higher economic growth rates. 

Keywords: Globalization, Energy Consumption, Economic Growth 

KÜRESELLEŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ 

ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Bakü-Tiflis Ceyhan petrol boru hattı ile Mavi Akım doğal gaz boru hattının geçtiği ülkelerin (Türkiye, Azerbaycan, 

Gürcistan ve Rusya) sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan küreselleşmelerinin düzeylerinin belirlenmesi, bu boru 

hatlarının da güvenli enerji koridoru olma özelliklerini devam ettirebilmeleri açısından önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada küreselleşme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye, 

Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya için Genelleştirilmiş Momentler yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada boru 

hatlarının geçtiği ülkeler dikkate alınarak 4 ülkeli (Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya) ve 2 ülkeli (Türkiye, 

Rusya) olmaz üzere iki tane model kullanılmıştır. Bu şekilde küreselleşme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki iki ülkeli ve dört ülkeli modellerle karşılaştırılarak bu ülkeler arasındaki sosyal, siyasi ve ekonomik 

küreselleşmenin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre iki ülkeli modelde küreselleşme ve 

küreselleşmenin alt başlığını gösteren sosyal ve ekonomik küreselleşme olguları söz konusu iken, aynı durum siyasi 

küreselleşme için geçerli olmamaktadır. Dört ülkeli model sonuçlarına göre bu ülkeler arasında küreselleşme 

olgusu geçerli olmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme 
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EVALUATION OF FILYOS PORT PROJECT TERMS CRUISE SHIP TOURISM 

AND CONTRIBUTION TO REGIONAL ECONOMY 

M. Said CEYHAN, Bartın University 

Mehmet Akif PEÇE, Bartın University 

Ahmet KAMACI, Bartın University 

Cruise ship tourism is to recognize it as an important sub-sectors with a high added value and increased gradually 

in the world. It is known that cruise ship tourists have a comparatively higher level of income than the classical 

tourists, with the added value of spending potential and leaving value. The number of cruise ships and tourists in 

Turkey's revenues in recent years constitutes only about 2% of the world's total income. Increasing the value added 

of Turkey in this sector has great importance in terms of macroeconomic growth and regional development. The 

rich natural, historical and cultural assets of the Western Black Sea Region are of great appeal for such tourists and 

offer great potential for the development of the region. The other side the Filyos Project, also called the 2nd GAP 

project of Turkey, which will be completed in 2018, offers a great opportunity to the region. In the econometric 

study we carried out, based on the years 2011-2014, the ports of the 10 provinces with the highest passenger volume 

in Turkey were investigated. In the survey, contribution to the per capita national income of the tourists approaching 

these ports by cruise ships was estimated. With the Breusch - Pagan LM test performed on the application side, the 

presence of Panel effect was determined instead of the Least Squares Method. With the later Hausman test, it was 

decided to estimate the regression by the random effects method. According to the results of the analysis followed 

by a 1% increase in the number of passengers docked on cruise ships, it has been seen that the per capita income 

of the people has increased by 3% per capita. 

Keywords: Filyos, Cruise Ship, Tourism, West Black Sea Region Development 

FİLYOS LİMAN PROJESİNİN KRUVAZİYER GEMİ TURİZMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI 

Kruvaziyer gemi turizmi dünyada giderek artan ve katma değeri yüksek olan önemli bir alt sektör olarak 

tanımaktadır. Kruvaziyer gemi turistlerinin gerek gelir seviyesi gerek harcama potansiyeli ve gerekse bıraktığı 

katma değer klasik turistlere nispeten kat kat yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir. Son yıllarda Türkiye'nin de 

gelirleri arasında yer alan kruvaziyer gemi ve turist sayısı, dünyanın da toplam gelirinin ancak yaklaşık %2'si gibi 

düşük bir düzeyini oluşturmaktadır. Türkiye'nin bu sektördeki katma değerinin artırılması gerek makro ekonomik 

büyüme ve gerekse bölgesel kalkınma açısından büyük öneme sahiptir. Batı Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu 

zengin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sözkonusu turistler için son derece cazip özellikler taşımakta ve bölgenin 

kalkınması açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Diğer taraftan 2018 yılında tamamlanacak olan 

Türkiye'nin 2. GAP projesi olarak da adlandırılan Filyos Projesi de bu bakımdan bölgeye büyük bir fırsat 

sunmaktadır. Yaptığımız ekonometrik çalışmada 2011-2014 yılları baz alınarak Türkiye'de yer alan en yüksek 

yolcu hacmine sahip 10 ilinin limanları araştırmaya tabi tutulmuştur. Araştırmada bu limanlara kruvaziyer 

gemilerle yanaşan turistlerin, şehrin kişi başına düşen milli gelire katkıları tahmin edilmiştir. Uygulama kısmında 

yapılan Breusch - Pagan LM testi ile En Küçük Kareler Yöntemi yerine Panel etkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Sonrasında yapılan Hausman testi ile regresyonun Rassal etkiler yöntemiyle tahmin edilmesine karar verilmiş ve 

ardından analizin tahmin sonuçlarına göre de limanlara kruvaziyer gemilerle yanaşan yolcu sayısındaki % 1'lik 

artış illerin kişi başına düşen milli gelirlerini %3 oranında artırdığı görülmüştür. 

Anahtar Kavramlar: Filyos, Kruvaziyer Gemi, Turizm, Batı Karadeniz Bölge Kalkınması 
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THE IMPACT OF THE ABSORPTIVE CAPACITY ON INNOVATION 

PERFORMANCE 

Sabahattin ÇETİN, Bartın University 

Knowledge is one of the most important resources for innovation. However, every company has not the capability 

to produce information. Therefore, information that is valuable and necessary for the business must be obtained 

from outside the organization. The fact that technological developments are fast and that economical activities 

annihilate the borders of the respective countries have expanded the area for information scanning of enterprises. 

This makes the ability to obtain information from external sources important. Thus, the absorptive capacity, 

expressed as 'the ability to recognize the value of new knowledge, to absorb this knowledge and use it for 

commercial purposes', is one of the important skills that influence the innovation of businesses. The absorptive 

capacity consists of a combination of four skills: acquisition, assimilation, transformation and exploitation. In this 

study, the effects of absorptive capacity elements on product and process innovation were discussed. According to 

the results of the research, assimilation, transformation and exploitation factors significantly affect product and 

process innovation. While the acquisition factor significantly effects product innovation, it does not significantly 

affect process innovation in terms of statistics. In the framework of research findings, it can be said that the 

absorptive capacity is an important capability for innovation performance. 

Keywords: Absorptive Capacity, Product Innovation, Process Innovation 

ÖZÜMSEME KAPASİTESİNİN YENİLİK PERFORMANSINA ETKİSİ 

Bilgi, yenilikçilik için en önemli kaynaklardan biridir. Ancak her işletme bilgi üretme konusunda yeterli yeteneğe 

sahip değildir. Dolayısıyla değerli ve işletme için gerekli bilgiler, çoğunlukla örgüt dışından elde edilmek 

zorundadır. Teknolojik gelişmelerin hızlı olması ve ekonomik faaliyetlerin ülke sınırlarını ortadan kaldırması, 

işletmelerin bilgi tarama alanını genişletmiştir. Bu durum dış kaynaklardan bilgi elde etme yeteneğini önemli hale 

getirmektedir. Dolayısıyla 'yeni bilginin değerini fark edebilme, bu bilgiyi özümseme ve ticari amaçlar için 

kullanabilme yeteneği' olarak ifade edilen özümseme kapasitesi, işletmelerin yenilikçiliğini etkileyen önemli 

yeteneklerden birisidir. Özümseme kapasitesi edinim, asimilasyon, dönüştürme ve faydalanma olmak üzere dört 

yeteneğin birleşiminden oluşmaktadır. Bu çalışmada özümseme kapasitesi unsurlarının ürün ve süreç yeniliğine 

etkisi ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre asimilasyon, dönüştürme ve faydalanma unsurları, ürün ve süreç 

yeniliğini anlamlı bir biçimde etkilemektedir. Edinim unsuru ise ürün yeniliğini anlamlı bir biçimde etkilerken, 

süreç yeniliğini istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Sonuçları çerçevesinde özümseme 

kapasitesinin yenilik performansı için önemli bir yetenek olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kavramlar: Özümseme Kapasitesi, Ürün Yeniliği, Süreç Yeniliği 
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THE EFFECT OF ROLE AMBIGUITY, ROLE CONFLICT, ROLE OVERLOAD 

ON JOB INVOLVEMENT AND JOB SATISFACTION 

İlksun Didem ÜLBEĞİ, Çukurova University 

 Esengül İPLİK, Osmaniye Korkut Ata University 

Alptuğ AKSOY, Osmaniye Korkut Ata, University 

The important effects caused by the intense work stress experienced in today's competitive business world on both individuals and organizations 
have let the stress problem to be the focus of researches significantly in the management science as in psychology and many other disciplines. 

Work stress which is also referred to as occupational stress is usually associated with the work-related stress or the stress arising from the work-

related factors. There are many stressful sources in the job environment of an individual. One of the work stress sources of the individual is the 
role stress. Three components that make up this concept are role ambiguity, role conflict and role overload. While role ambiguity appears when 

the employee is lacks adequate information required to reveal the effective performance in the task assigned to him/her in the workplace, role 

conflict appears when people within various social status confront with the role expectations that conflict with one another. The employee who 

confronts with different role expectations fulfills one of the expectations, but fails to fulfill the other demands or has difficulty in fulfilling 

them. Role overload, on the other hand, is defined such that the employees think that they have many responsibilities or activities expected 

from them in line with their current times, talents and other limitations and appears when an individual sees an inconsistency between the time 
required to complete the task and the time suitable for him/her (Yongkang, Weixi, Yalin, Yipeng and Liu, 2014; Fisher, 2001). This may bear 

unwanted consequences and negatively affect the intellectual capital which will support the establishments under competitive conditions such 

as struggle with environmental threats and adaptation to the rapid changes in economic life and will provide them to maintain their operational 
activities in the long term.  It is of critical importance to bring competent and qualified human resource in business and to sustain as well as to 

educate and develop them in regard to reaching organizational targets. Associations of the employees and the establishments continue as long 

as the parties fulfill the expectations of one another. While the establishments turn towards corporate purposes such as profitability, cost 
reduction measures, operational activity, employee efficiency on the one hand, the employees exhibit behavior and attitude in line with their 

expectation, demand, need and career goals on the other. When immensity of human needs is considered, it will not be possible for the 

establishment to cover all the expectations of employees. However, provision of the basic conditions that will at least meet the expectations and 
support of the processes with advanced applications will facilitate continuance of employees. In a job environment with conflicts, ambiguities 

and role overload, role stress will appear and job dissatisfaction will occur. In this context in this study, it is aimed to determine the effects of 

role ambiguity, role conflict and role overload, which are the main components of role stress and have important effects on employee attitudes, 
on the attitude and behaviors of the employees. The research, which was made in order to determine the relations between role ambiguity, role 

conflict and role overload, job involvement and job satisfaction and and direct, indirect, and total effects among the variables, was conducted 

with the private bank employees. Data was collected with survey method for the variables mentioned in this scope. While it is aimed to make 

contribution to the body of literature by revealing the tests of structural equation model and goodness of fit formed by discussing the variables 

subject to the study together, it is expected to make contribution to the application by revealing the effects of the role stress components, which 

increase the tension and prevent obtaining the performance expected from employee in the work environment, in terms of the organizations. 

Keywords: Role Ambiguity, Role Conflict, Role Overload, Job Involvement, Job Satisfaction 

ROL BELİRSİZLİĞİ, ROL ÇATIŞMASI, AŞIRI ROL YÜKÜNÜN İŞE BAĞLILIK VE 

İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Rekabete dayalı günümüz iş dünyasında yaşanan yoğun iş stresinin hem bireyler hem de örgütler üzerinde yarattığı önemli etkiler, stres 

probleminin, psikoloji ve diğer birçok disiplinde olduğu gibi yönetim bilimi içerisinde de önemli ölçüde araştırmaların odağı haline gelmesine 

yol açmıştır. Mesleki stres olarak da adlandırılan iş stresi, genellikle işten veya işle ilgili faktörlerden kaynaklanan stresle ilgilidir. Bireyin 
çalıştığı iş ortamında stres yaratıcı birçok kaynak bulunmaktadır. Bireyin iş stresi kaynaklarından bir tanesi de rol stresidir. Bu kavramı oluşturan 

üç bileşen rol belirsizliği, rol çatışması ve aşırı rol yüklemesidir. Rol belirsizliği, bir çalışanın kendisine yüklenen bir rolü etkin bir şekilde 

yerine getirebilmesi için yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkarken, rol çatışması, insanların, içinde bulundukları çeşitli 
toplumsal statüler içerisinde birbiriyle uyuşmayan rol beklentileri ile karşı karşıya kaldıkları zaman ortaya çıkmaktadır. Farklı rol beklentileri 

ile karşı karşıya kalan çalışan beklentilerden birini yerine getirirken, diğer talepleri karşılayamamakta veya karşılamakta zorlanmaktadır. Aşırı 

rol yüklemesi ise, çalışanların mevcut zamanları, yetenekleri ve diğer kısıtlamalar doğrultusunda onlardan beklenen çok fazla sorumluluk veya 

faaliyetin olduğunu düşünmeleri şeklinde tanımlanmaktadır ve bireyin görevin bitirilmesi için gerekli olan zaman ile kendisi için uygun olan 

zaman arasında uyumsuzluk hissetmesi durumunda ortaya çıkmaktadır (Yongkang, Weixi, Yalin, Yipeng ve Liu, 2014; Fisher, 2001). Bu 

durum, çevresel tehditlerle mücadele ve ekonomik hayattaki hızlı değişime ayak uydurmak gibi rekabet koşullarında işletmeleri ayakta tutacak 
ve uzun vadede operasyonel faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak olan entelektüel sermayesini olumsuz olarak etkileyecek ve istenmeyen 

sonuçlar doğurabilecektir.  Yetkin ve nitelikli insan kaynağının işletmeye kazandırılması, onların eğitim ve geliştirilmesi kadar elde tutulmaları 

da örgütsel hedeflere ulaşma konusunda kritik öneme sahip bir noktadır. Çalışanlarla işletmelerin birliktelikleri, tarafların birbirlerinin 
beklentilerine cevap verdiği ölçüde devam etmektedir. İşletmeler bir yandan kârlılık, maliyet azaltıcı tedbirler, operasyonel etkinlik, çalışan 

verimliliği gibi kurumsal amaçlara yönelirken diğer yandan da, çalışanlar kendi beklenti, istek, ihtiyaç ve kariyer hedefleri doğrultusunda 

davranış ve tutum sergilemektedir. İnsan ihtiyaçlarının sınırsızlığı düşünüldüğünde, işletmelerin çalışan beklentilerinin tamamına cevap vermesi 
mümkün olamayacaktır. Ancak, en azından beklentileri karşılayacak temel koşulların sağlanmış olması ve bunun üzerine gelişmiş 

uygulamalarla süreçlerin desteklenmesi çalışanların kalıcılığını kolaylaştıracaktır. Çatışmaların, belirsizliklerin ve fazla rol yüklemenin söz 

konusu olduğu bir iş ortamında rol stresi oluşacak ve bu ortamda iş tatminsizliği oluşacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada, rol stresinin ana 
bileşeni olan ve çalışan tutumları üzerinde önemli etkileri bulunan rol belirsizliği, rol çatışması ve aşırı rol yüklemesinin, çalışanların tutum ve 

davranışları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Rol belirsizliği, rol çatışması ve aşırı rol yüklemesi, işe bağlılık ve iş tatmini 

arasındaki doğrudan, dolaylı ve toplam etkileri belirlemeye yönelik olarak yapılan söz konusu araştırma özel banka çalışanlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda adı geçen değişkenlere yönelik olarak anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenleri 

birlikte ele alarak oluşturulan yapısal eşitlik modeli ile uyum iyiliği testlerini ortaya konularak alan yazına katkı yapılması amaçlanırken, diğer 

yandan iş ortamında gerilimi arttıran ve çalışandan beklenen performansın alınmasını engelleyen rol stresi bileşenlerinin örgütler açısından 

etkileri ortaya konularak da uygulamaya katkı yapılması beklenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Aşırı Rol Yükü, İşe Bağlılık, İş Tatmini  
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AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE 

INNOVATION BEHAVIOR AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND ETHICAL 

LEADERSHIP: AN APPLICATION IN REGISTERED BUSINESSES IN ADANA 

CHAMBER OF INDUSTRY 

Prof. Dr. Himmet KARADAL, Aksaraya University 

Fahri Özsungur 

Ethical leadership is at the forefront of what issues in today's business life and current issues, with a view to making 

strong moral decisions through bilateral communication. Service innovation behavior is important in terms of 

individual and institutional actions carried out during the production and implementation of new ideas. 

Organizational processes and systems, project management skills, organizational culture and vision are the main 

issues in service innovation behavior. In this study, literature review and the relationship between ethical 

leadership, service innovation behavior and psychological capital are discussed. The research process was carried 

out with 317 worker who are randomly selected in commercial enterprises operating in the production sector in the 

province of Adana and registered in the Adana Chamber of Industry. Data were gathered through data collection 

form where quantitative data were obtained using face-to-face interview method. According to the correlation 

analysis, there was a positive and meaningful relationship between service innovation behavior, psychological 

capital and ethical leadership. It is thought that this study will contribute to the innovation literature and policy 

makers. 

Keywords: Ethical Leadership, Service Innovation Behavior, Psychological Capital, Innovation 

HİZMET İNOVASYON DAVRANIŞI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE VE ETİK 

LİDERLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ADANA SANAYİ ODASINA KAYITLI 

İŞLETMELERDE BİR UYGULAMA 

Etik liderlik ikili iletişim vasıtasıyla ahlaki yönü güçlü kararlar almayı amaçlama açısından, günümüzün çalışma 

hayatı ve güncel konularında önem arz eden hususların başında gelmektedir. Hizmet inovasyon davranışı yeni 

fikirlerin üretilmesi ve uygulanması sürecinde gerçekleştirilen bireysel ve kurumsal eylemler açısından önem arz 

etmektedir. Örgütsel süreç ve sistemler, proje yönetim becerisi, örgütsel kültür ve vizyon gibi konular hizmet 

yenilik davranışında öne çıkan konulardır. Bu çalışmada, literatür taraması ile etik liderlik, hizmet inovasyon 

davranışı ve psikolojik sermaye arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, etik liderlik, hizmet inovasyon 

davranışı ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma süreci, Adana ilinde üretim sektöründe 

faaliyet gösteren ve Adana Sanayi Odası'na kayıtlı olan ticari işletmelerden rastgele seçilen 317 işgören ile 

gerçekleştirilmiştir. Veriler birebir görüşme yöntemi kullanılarak nicel verilerin elde edildiği veri toplama formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Korelasyon analizine göre hizmet inovasyon davranışı ile psikolojik sermaye ve etik 

liderlik arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın inovasyon yazınına ve politika 

belirleyicilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Etik Liderlik, Hizmet İnovasyon Davranışı, Psikolojik Sermaye, İnovasyon 
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THE FACTORS AFFECTING INNOVATION IN ENTERPRISES: SAMPLE OF 

KARAMAN 

Kerim ÇETİN, KTO Karatay University 

Hasan GEDİK, KTO Karatay University 

The importance of innovation for enterprises in continuous change and intensive competitive environment is 

increasing day by day. To increase productivity and sustainable profitability can be possible with innovation 

practices in global markets. For the purpose of analysis of innovation activities for enterprises, the datas were 

collected through a survey in Karaman to research the effects of the age of enterprise and the number of employees 

for innovation. Hypothesis were tested with linear regression and interpreted. As a result of analysis, there is not a 

significant relationship between the age of enterprise and innovation. But there is a significant relationship between 

the number of employees and innovation. Innovation can be change according to the features of enterprises, size 

of the sector,local and internal-external factors. The result of analysis can be variable. 

Keywords: Innovation, Profitabililty, Marketing, Economy, Karaman 

İŞLETMELERDE İNOVASYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KARAMAN İLİ 

ÖRNEĞİ 

Sürekli değişim ve yoğun rekabet ortamında, işletmeler için inovasyonun önemi her geçen gün artmaktadır. 

İşletmelerde verimlilik artışı ve sürdürülebilir karlılığı sağlayabilmek, küreselleşen piyasalarda inovasyon 

uygulamalarıyla mümkün olabilmektedir. İşletmelerin inovasyon faaliyetlerini etkileyen faktörlerin analizi 

amacıyla, inovasyon yapmada işletme yaşı ve işletmede çalışan sayısının etkisini araştırmak üzere, Karaman ilinde 

anket yoluyla veriler toplanmıştır. Doğrusal regresyonla hipotezler test edilmiş, veriler yorumlanmıştır. Analiz 

sonucunda inovasyon yapma ile işletme yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış, işletmede çalışan sayısıyla 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İnovasyon yapma, işletmenin özelliklerine, sektörüne, büyüklüğüne, bölgesel ve 

içsel-dışsal faktörlere göre değişebilmektedir. Analiz sonuçları değişkenlik gösterebilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: İnovasyon, Karlılık, Pazarlama, Ekonomi, Karaman 
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EFFECT OF PASSENGER MOBBING ON MOTIVATION OF SECURITY STAFF: 

A COMPARATIVE STUDY ON TWO TURKISH AIRPORTS 

Nalan ERGÜN, Anadolu University 

The aim of this study, which was carried out with the data gathered from Istanbul Atatürk (IST) and Ankara 

Esenboğa (ESB) airport checkpoints security staff, is to determine the relationship between the level of passenger 

mobbing that security staff are subjected to and their level of motivation, at airport level. According to the results 

of the research, there is a significant and inverse relationship between mobbing and motivation level in both 

airports. Furthermore, the results of the analysis carried out to determine the relationship between the 

subdimensions of mobbing and motivation pointed out that there is is a significant and inverse correlation between 

motivation and "attacks on reputation" and "attacks on physical and psychological health" mobbing subdimensions 

in IST and the "attacks on communication" mobbing subdimension in ESB. 

Keywords: Mobbing, Motivation, Air Transportation, Airport Security Processes, Airport Security Staff 

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK YOLCU MOBBİNGİNİN MOTİVASYON 

ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE'DEKİ İKİ HAVALİMANINDA KARŞILAŞTIRMALI 

BİR UYGULAMA 

İstanbul Atatürk (IST) ve Ankara Esenboğa (ESB) Havalimanı kontrol noktası güvenlik görevlilerinden elde edilen 

verilerle gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; havaalanı bazında güvenlik görevlilerinin yolcu mobbingine maruz 

kalma düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma sonuçlarına göre mobbing 

ile motivasyon düzeyi arasında her iki havalimanında da anlamlı ve ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Boyutlar 

düzeyinde yapılan analizde IST'de "İtibara yönelik saldırılar" ve "Fiziksel ve psikolojik sağlığa yönelik saldırılar" 

mobbing alt boyutu, ESB'de ise "İletişime yönelik saldırılar" alt boyutu ile motivasyon düzeyi arasında anlamlı ve 

ters yönlü bir ilişki belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Mobbing, Motivasyon, Hava Taşımacılığı, Havaalanı Güvenlik Süreçleri, Havaalanı 

Güvenlik Görevlisi 
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TESTING A SIMPLE FINANCIAL ALTERNATIVE TO TOPSIS FOR 

FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT 

Lokman TÜTÜNCÜ, Bulent Ecevit University 

Zafer UYSAL, Bulent Ecevit University 

This study investigates application of a multi-criteria decision model to financial performance measurement. In a 

randomly selected non-financial industry, financial performance is measured through a TOPSIS score produced 

from eight financial ratios and alternatively measured by return on equity (ROE). The firms are then ranked by 

their performance scores and portfolios are constructed to compare returns of top and bottom portfolios by both 

selection methods. Study finds that TOPSIS multi-criteria decision score does not perform better than single-

criterion ROE in correctly estimating performance rankings. Portfolios based on TOPSIS and ROE have similar 

performance in the corresponding years. However, TOPSIS rankings are not related to market performance of firm 

shares, measured by Spearman correlation, only ROE-based portfolios are associated with actual share returns and 

long-term performance. 

Keywords: Multi-criteria decision, TOPSIS, ROE, financial performance 
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AN EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FRAMEWORK OF 

DEVELOPMENT PLANS IN TURKEY 

Hasan DAĞLAR, Çankırı Karatekin University 

This study aims to examine and evaluate the change in the perspective of entrepreneurship in Turkey's Development 

Plans. Scope of the research ; It is a five-year development plan which is prepared and implemented by the State 

Planning Organization since 1963. The contents of the 10 development plans prepared have been evaluated and 

analyzed in terms of entrepreneurship. As a method of research; Qualitative research is preferred, document review 

and content technique are used. In all development plans examined within the scope of the research; How the 

entrepreneur was assessed and the changes and developments in the viewpoint of this topic were analyzed and 

evaluated. The end of the research; Entrepreneurship has been as the basic dynamic of development and has taken 

place in various forms in development plans. In the first development plans, entrepreneurship, state enterprise and 

public entrepreneurship were predominantly mentioned, effective and efficient management of institutions that 

constitute public entrepreneurship were specified. Starting from the sixth development plan, private 

entrepreneurship has started to come to the forefont and it is stated that the state is withdrawn from economic 

activities and it is expected that these vacancies will be filled by entrepreneurs. The contribution of the 

entrepreneurship to the increase of employment, regional development and the mobilization of the entrepreneurship 

traning, local entrepreneurship, support for young and women entrepreneurship have come to the forefont. 

Particularly in the 9th and 10th Development Plans, entrepreneurship is under the title of R & D and Innovation 

Development. It has been emphasized that encouraging innovative entrepreneurship for technology development 

and encouraging the realization of innovative thoughts. It is emphasized that public procurement is regulated to 

promote innovation, indigenization, technology transfer and innovation entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurship, Business Administration, Development Plan 

TÜRKİYE'DE KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE GİRİŞİMCİLİĞE 

BAKIŞA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma; Türkiye'deki Kalkınma Planlarında girişimciliğe bakış açılarında ortaya çıkan değişimi incelemeyi ve 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamı; 1963 yılından itibaren Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından hazırlanıp uygulanan Beş Yıllık Kalkınma planlarıdır. Günümüze kadar hazırlanan on kalkınma planının 

içeriği girişimcilik açısından incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak; nitel araştırma tercih 

edilmiş, belge inceleme ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen tüm kalkınma 

planlarında; girişimci(müteşebbis) in nasıl ele alındığı ve bu konuya bakış açısındaki değişmeler ve gelişmeler 

analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucu; girişimcilik ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın 

temel dinamiği olarak görülmüş ve Kalkınma planlarında çeşitli şekillerde yer bulmuştur. İlk kalkınma planlarında 

girişimcilik, Devlet teşebbüsü ve Kamu girişimciliği ağırlıklı olarak yer almış, kamu girişimciliğini oluşturan 

kuruluşların etkili ve verimli yönetilmesiyle ilgili tedbirler belirtilmiştir. Altıncı kalkınma planından itibaren özel 

girişimcilik ön plana çıkmaya başlamış, Devletin ekonomik faaliyetlerden elini çektiği ve bu boşluğu girişimcilerin 

doldurmalarının beklendiği belirtilmiştir. Girişimciliğin istihdamın artırılmasına katkısı, bölgesel kalkınmaya ve 

bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesine etkisi vurgulanmıştır. Girişimciliğin teşvik edilmesi, girişimcilik 

eğitimlerinin düzenlenmesi, yerel girişimcilik, genç ve kadın girişimciliğin desteklenmesi konuları ön plana 

çıkmıştır. Özellikle 9. ve 10. Kalkınma Planında girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi başlığı altında 

ele alınmış, teknoloji geliştirme amaçlı yenilikçi girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düşüncelerin hayata 

geçirilmesinin teşvik edileceği üzerinde durulmuştur. Kamu alımlarının, yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji 

transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, İşletme Yönetimi, Kalkınma Planı  
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON MOTIVATION 

Şaban ESEN, Bartın University 

With this study, bibliometric analysis, which is an area of intensive use in the field of social sciences, will try to 

analyze the postgraduate dissertations in the Thesis Center of Higher Education Institution (YÖK). Briefly 

bibliometric analysis; A numerical analysis of the publications produced by persons or institutions in a particular 

area at a given time and in a particular region and the relations between these publications. In this study, sampling 

will be included for all the works that have the concept of "motivation" in the thesis. There are 496 post-graduate 

works in the YÖK Thesis Center that fits this definition. In this study, depending on whether these works are for 

years, subjects, university types, spelling languages, consultant titles, branches of education, gender of authors, 

number of pages, american or theoretical. An analysis will be done with headings such as This work has originality 

in this direction. 

Keywords: Bibliometry, Postgraduate Thesis, Motivation 

MOTİVASYON KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Bu çalışma ile sosyal bilimler alanında da yoğun bir kullanım alanı olan bibliyometrik analiz ile Yükseköğretim 

Kurumu (YÖK) Tez Merkezindeki lisansüstü tezlerin bir analizi yapılmaya çalışılacaktır. Kısaca bibliyometrik 

analiz; belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş 

yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi, şeklinde ifade edilmektedir.  Bu çalışmada, 

tez konusunda "motivasyon" kavramı geçen tüm eserler örnekleme dahil edilecektir. Bu tanıma uyan, YÖK Tez 

Merkezinde 496 adet lisansüstü eser mevcuttur. Bu çalışmada bu eserlerin, yıllara, konularına, üniversite türlerine, 

yazım dillerine, danışman unvanlarına, anabilim dallarına, yazarların cinsiyetine, sayfa sayısına, amrik veya teorik 

olup olmadığa göre vb. gibi başlıklarla bir analizi yapılmaya çalışılacaktır. Çalışma bu yönüyle orijinallik arz 

etmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bibliyometri, Lisansüstü Tez, Motivasyon 
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THE QUALITY EMPHASIS IN MISSION STATEMENTS OF UNIVERSITIES: A 

RESEARCH ON STATE AND PRIVATE/FOUNDATION UNIVERSITIES IN 

TURKEY 

Şaban ESEN, BartınUniversity 

Eda ADATEPE, BartınUniversity 

In this study, it is aimed to analyze the quality accent which is stated in mission declarations declared in web sites 

of universities (state and foundation) in Turkey. For this purpose, the concept of mission of universities should be 

analyzed to determine which concepts are prioritized for emphasizing quality (eg qualified individuals, quality 

education, quality of life, etc.) and whether these concepts make a difference in terms of state and foundation 

universities Tried to put it.According to the Council of Higher Education (YÖK) data, in Turkey, 111 states, 63 

foundation universities and 7 foundation colleges constitute 181 institutions. The data were analyzed by means of 

statistical package programs and it was concluded that there was a statistically significant difference between the 

quality accent in the mission statement and the university types (state and foundation). 

Keywords: University, Strategic Planning, Mission, Vision, Quality 

ÜNİVERSİTELERİN MİSYON BİLDİRGELERİNDE KALİTE VURGUSU: 

TÜRKİYE'DEKİ DEVLET VE ÖZEL/VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Bu çalışmada, Türkiye'deki üniversitelerin (devlet ve vakıf) web sitelerinde beyan edilen misyon bildirgelerinde 

yer alan kalite vurgusunun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla üniversitelerin misyon kavramı, içerik 

analizine tabi tutularak, kaliteyi vurgulamak için hangi kavramları ön plana çıkardıkları (örn. Nitelikli bireyler, 

kaliteli eğitim-öğretim, toplumun yaşam kalitesi vb. gibi) ve bu kavramların devlet ve vakıf üniversiteleri açısından 

bir farklılık oluşturup oluşturmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 

Türkiye 'de 111 devlet, 63 vakıf üniversitesi ve 7 vakıf yüksekokul olmak üzere toplan 181 kurum çalışmanın 

kapsamını oluşturmaktadır. Veriler istatiksel paket programları vasıtasıyla analiz edilmiş ve misyon 

bildirgelerindeki kalite vurgusu ile üniversite türleri (devlet ve vakıf) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Üniversite, Stratejik Planlama, Misyon, Vizyon, Kalite 
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TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS BASED ON HIGHWAY'S DEFECT 

Setenay Şevik, Karadeniz Technical University 

Yasemin ARIMAN, Karadeniz Technical University 

There has been a significant increase in the number of vehicles and highway usage demand in line with the increase 

in the level of welfare, which has increased the expectation of construction of new roads and high quality services 

in Turkey as so all over the World. For this reason highway infrastructure services, which requre large capital in 

terms of their qualifications, constitute a large expenditure item in the general budget. Despite the increase in the 

share allocated to highway investment expenditures each year, the demand for road use in direct proportion to the 

welfare level has necessitated the development of new policies beyond supply. In this context, the accident that has 

caused significant loss of life and property for many years in the whole World is getting more and more unavoidable 

every passing day.  Many constructive, regulatory and preventive steps are being taken in this regard and studies 

are being carried out. In this study traffic accidents, budget and road accidents occured in Turkey were taken into 

account and these data were analyzed with SPSS package program. According to this study determined that there 

is no relation between; road accidents and material damage accidents, road accidents and accidents resulting in 

death and injury also there is a relation between; number of vehicles and number of accident, number of roads and 

number of vehicles. 

Keywords: Traffic Accidents, Highway's Defect 

TÜRKİYE'DE KARAYOLU KUSURUNDAN KAYNAKLANAN TRAFİK KAZA 

ANALİZİ 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de refah seviyesinin artışıyla doğru orantılı olarak araç sayısı ve karayolu 

kullanım talebinde önemli bir artış yaşanmış ve bu durum yeni yolların yapımı ve kaliteli hizmet beklentisini de 

artmıştır. Bu nedenle nitelikleri itibariyle büyük sermaye ihtiyacı duyulan karayolları altyapı hizmetleri, genel 

bütçede büyük bir gider kalemi oluşturmaktadır. Her geçen yıl bütçeden karayolu yatırım harcamalarına ayrılan 

pay artmasına rağmen, refah seviyesi ile doğru orantılı olarak karayolu kullanımına olan talep, arzı aşarak yeni 

politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda tüm dünyada yıllardır önemli miktarda can ve mal 

kaybına neden olan kaza olgusu her geçen gün daha da önüne geçilemez bir hal almaktadır. Bu konuda pek çok 

yapılandırıcı, düzenleyici ve önleyici adımlar atılmakta, çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de 

gerçekleşen trafik kazaları, bütçe ve yol kusuru çerçevesinde gerçekleşen kaza verileri dikkate alınmış ve bu veriler 

SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Buna göre yol kusuru ile maddi hasarlı kazalar arasında ve yol 

kusuru ile ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar arasında bir ilişki olmadığı bununla birlikte araç sayıları ile 

kaza sayıları ve yollara ayrılan bütçe ile araç sayısı arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Trafik Kazaları, Karayolu Kusuru 
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THE COORDINATION OF MONETARY, FISCAL, AND DEBT MANAGEMENT 

POLICIES IN TURKEY 

Ümit ACAR, Yıldırım Beyazıt University 

Today, a new approach has been developed that states that public debt management should be established as an 

independent policy instrument with separate objectives from monetary and fiscal policy objectives and coordinated 

with monetary and fiscal policies. There are important trade-off relationships among these policies. So, this study 

aims to highlight the importance of coordination among these policies and to show the current situation in Turkey. 

The Economy Coordination Board within the Undersecretariat of Treasury were formed to ensure the coordination 

among the authorities responsible for these policies in Turkey. Nevertheless, we cannot say that the committee 

works in an effective manner. 

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Debt Management, Coordination, Policy Mix 

TÜRKİYE'DE PARA, MALİYE VE BORÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARININ 

KOORDİNASYONU 

Günümüzde kamu borç yönetiminin para ve maliye politikasının hedeflerinden ayrı hedefleri olan bağımsız bir 

politika aracı olarak kurulması ve para ve maliye politikalarıyla koordine edilmesi gerektiğini ifade eden yeni bir 

yaklaşım gelişmiştir. Bu politikalar arasında önemli değiş-tokuş ilişkileri söz konusudur. Dolayısıyla bu çalışma, 

bu politikalar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulamayı ve Türkiye'deki mevcut durumu ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Türkiye'de bu politikalardan sorumlu otoriteler arasında koordinasyonu sağlamak için Hazine 

Müsteşarlığı bünyesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ancak bu kurulun etkili biçimde çalıştığını 

söyleyemeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Maliye Politikası, Borç Yönetimi, Koordinasyon, Politika Karması 
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LÉON WALRAS: THE BUILDING OF NEOCLASSICAL ECONOMICS AS A 

PSYCHO-MATHEMATICAL SCIENCE 

Hüsnü BİLİR, Aksaray University 

Walras, one of the founders of neoclassical economics, is maybe the most important figure in transition process 

from classical political economy to neoclassical economics. Walras espoused positivist scientific approach and 

confined his field of study to " the pure theory of economics" as he dubbed it. Walras consequently conceived 

economics as natural sciences, especially physics, and argued that the use of mathematics in economic analysis is 

necessary. In this paper, in order to emphasize the role of Walras in formation of neoclassical economics, firstly 

Walras' conceptions of "science" and "economics" and then his conception of "individual" will be elaborated. 

Keywords: Léon Walras, Neoclassical Economics, Psycho-mathematical Economics, Pure Economics 

LÉON WALRAS: NEOKLASİK İKTİSADIN "FİZİKO-MATEMATİKSEL" BİR 

BİLİM OLARAK İNŞASI 

Neoklasik iktisadın kurucuları arasında yer alan Walras, iktisat disiplininin klasik ekonomi politikten neoklasik 

iktisada geçiş sürecindeki belki de en önemli isimdir. Pozitivist bilim anlayışını benimseyen Walras, çalışma 

sahasını "iktisadın pür teorisi" olarak adlandırdığı bölümle sınırlandırmıştır. Walras, bu çerçevede, iktisadı doğa 

bilimleri ve bilhassa fizik gibi tahayyül etmiş ve iktisadi analizde matematiğin kullanılmasının zaruri olduğunu 

savunmuştur. Bu çalışmada da, Walras'ın neoklasik iktisadın oluşumundaki rolünü vurgulamak amacıyla, öncelikle 

Walras'ın "bilim" ve "iktisat" tahayyülleri ele alınacak, daha sonra ise "birey" tahayyülü üzerine durulacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Léon Walras, Neoklasik İktisat, Fiziko-Matematiksel İktisat, Pür İktisat 
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THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTS LEVEL 1 

Ferdi KESİKOĞLU, Bülent Ecevit University 

Şenay SARAÇ, Bülent Ecevit University 

Due to the increasing global competition in the post-1980 world economy, there has been increased interest in 

technological innovation and emphasis on research and development (R & D) activities, which reveal technological 

innovation and considered as the driving force for economic growth, has grown . The theories of internal growth 

that emerged during the corresponding period of the same years revealed the role of R & D activities in economic 

growth. There are a large number of studies including sample countries that analyze the growth relationship with 

R & D. This study analyzes the effect of R & D on growth in Turkey at the regional level. As a sample, Statistical 

Region Units Classification (NUTS) Level 1 Districts were selected. When the results of the regional comparative 

analysis using the R & D expenditures and growth data of the 12 regions in the NUTS Level 1 2010-2015 period 

are taken into consideration, it has been found that there is a positive relationship between R & D expenditures and 

GDP in all regions. The highest level of impact was found in the Northeast Anatolia. 

Key Words: R&D, Economic Growth, NUTS Level 1, Turkey 

AR-GE HARCAMALARININ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İBBS DÜZEY 1 

BÖLGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

1980 sonrası dünya ekonomisinde artan küresel rekabete bağlı olarak teknolojik yenilik olgusuna ilgi artmış, 

teknolojik yeniliği ortaya çıkaran ve ekonomik büyümenin itici gücü olarak değerlendirilen araştırma-geliştirme 

(Ar-Ge) faaliyetlerine verilen önem artmıştır.  Aynı yıllara tekabül eden dönemde ortaya çıkan içsel büyüme 

teorileri Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik büyümedeki rolünü ortaya koymuşlardır. Ar-Ge ile büyüme ilişkisini 

analiz eden çok sayıda ülke(ler) örnekleminde çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de Ar-Ge’nin 

büyüme üzerindeki etkisini bölge düzleminde analiz etmektedir. Örneklem olarak İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1 Bölgeleri seçilmiştir. İBBS Düzey 1 altında yer alan toplam 12 bölgenin 2010-

2015 dönemine ait Ar-Ge harcamaları ve büyüme verileri kullanılarak yapılan bölgesel karşılaştırmalı analiz 

sonuçları dikkate alındığında; bütün bölgelerde Ar-Ge harcamaları ile GSYH arasında pozitif bir ilişkinin mevcut 

olduğu bulunmuştur. En yüksek etki düzeyi Kuzeydoğu Anadolu’da tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Büyüme, İBBS Düzey 1, Türkiye  
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RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF COMPANIES 

Murat BERBEROĞLU, Artvin Çoruh University 

Uğur UZUN, Artvin Çoruh University 

Imports and exports affect the financial performance of firms. Studies show that this effect occurs in very different 

ways. The ranking is usually 1) companies which import and export 2) only import companies, 3) exports only 

companies, and 4) neither export nor import companies. The second and third rows change from time to time. There 

are also different effects between the internationalization rate and financial performance of firms that are both 

importing and exporting firms. In this context, the study of firms in our country from both perspectives is the 

subject of this study. The sample of the study has been determined as the companies that are traded on the stock 

market Istanbul Star market and the SMEs market. Statistical analysis methods are used for the analysis of the data. 

Keywords: Export, Import, Financial Performance, Internationalization 

DIŞ TİCARET İLE FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

İthalat ve ihracat firmaların finansal performanslarını etkilemektedir. Yapılan çalışmalar bu etkinin çok farklı 

şekillerde ortaya çıktığını göstermektedir. Sıralama genellikle 1) hem ihracat hem de ithalat yapan firmalar 2) 

sadece ithalat yapan firmalar, 3) sadece ihracat yapan firmalar ve 4) ne ihracat ne de ithalat yapan firmalar şeklinde 

olmaktadır. 2 ve 3. sıra zaman zaman değişmektedir. Ayrıca hem ithalat hem de ihracat yapan firmaların 

uluslararasılaşma oranı ile finansal performansları arasında da farklı etkiler mevcuttur. Bu bağlamda ülkemizdeki 

firmaların her iki açıdan incelenmesi bu çalışmanın konusu olmaktadır. Çalışmanın örneklemi Borsa İstanbul 

Yıldız pazarı ve Kobi pazarında işlem gören firmalar olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için istatistiki analiz 

yöntemleri kullanılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: İhracat, İthalat, Finansal Performans, Uluslararasılaşma 
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HİSSE SENEDİ YATIRIM KARARINI ETKİLEYEN BİLİŞSEL ÖNYARGILAR 

VE RASYONALİTE 

Çisem BEKTUR, Sakarya University 

Seda ATASAYGIN, Sakarya University 

Bireyi rasyonel varlık olarak kabul eden klasik ve modern finans teorisinin; finansal piyasalarda yaşanan 

anomalileri ve finansal olayları ifade ederken yetersiz kaldığı görülmektedir. Rasyonaliteyi ölçüt alan finans 

modelleri, bireyin psikolojisine önem vermeden sadece matematiksel olguları dikkate almaktadır. Ancak bireyin 

finansal karar alma sürecine etki eden, bireyi rasyonellikten uzaklaştıran psikolojik, sosyolojik, demografik 

özellikleri bulunmaktadır. Bireylerin rasyonaliteden uzak, psikolojik etkilerin varlığı ile finansal karar alabileceği 

varsayımında "davranişsal finans" ön plana çıkmaktadır. Finansal piyasalara yön veren yatırımcı kararlarının  ve 

yatırımcı beklentilerinin, yatırımcıların psikolojik eğilimlerinden, tutumlarından, önyargılarından, sosyolojik ve 

demografik özelliklerinden etkilendiği davranissal finansin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada 3 

aracı kurumda işlem yapan   289 hisse senedi yatırımcısının, finansal karar aldığı süreçte rasyonalitesi ve psikolojik 

eğilimlerinin etkisi incelenmiştir. Hisse senedi yatırımı yapan bireyler, davranışsal finans modellerinden "risk" ve 

"pişmanlıktan kaçınma" modelleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. SPSS programında frekans analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları doğrultusunda hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararı alırken rasyonel 

davranmadıkları, bilişsel önyargılarla hareket ettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Davranişsal Finans,Yatırımcı Psikolojisi, Risk, Rasyonalite, Pişmanliktan Kaçınma  
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DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ: FREKANS ALANINDA ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Tezcan ABASIZ, Bülent Ecevit University 

Döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret akımları üzerinde etkilerinin analiz edildiği bu çalışmada pozitif ve negatif 

şoklar ayrımına gidilerek kur değişimlerinin ticari faaliyetler üzerindeki etkisi frekans alanında test edilecektir. 

Özellikle zaman alanında nedensellik testlerinden farklı olarak kısa ve uzun dönem nedenselliğin aynı anda test 

edilmesine imkan bu veren yaklaşım asimetrik etkileşimi de dikkate alması açısından daha gerçekçi sonuçların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneklem ülke Türkiye olup, beklenen etki ise negatif döviz kuru şoklarının 

dış ticareti olumsuz tersi durumda ise olumlu etkilemesi beklenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Döviz Kuru, Kur Belirsizliği, Dış Ticaret, Nedensellik 
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JOB DEMANDS PERCEIVED BY CABIN CREW IN AIRLINE COMPANIES 

Çetin YELGİN, Erzincan University 

 Nalan ERGÜN, Anadolu University 

Job demands are seen as physical, psychological and social effects of the physical and mental efforts, required by 

the job, on employees. The purpose of this study is to reveal the perception of job demands by cabin crew that have 

important tasks in airline business. For this purpose, data from 14 cabin crew in a medium-sized airline operation 

were obtained through a semi-structured interview method. As a result of the analysis, the data were classified in 

17 categories and summarized under 3 themes called "Key Responsibilities", "Passenger Demands" and "Individual 

Elements". It is believed that the results of this study can contribute in assessing the effects of job demands that 

cabin crew came across on flight safety, and in this context contribute to the achievement of person job fit in 

recruitment processes. 

Keywords: Airline Companies, Cabin Crews, Job Demands 

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE KABİN GÖREVLİLERİNİN ALGILADIKLARI İŞ 

TALEPLERİ 

İş talepleri, işin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel çabaların çalışan üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri 

olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı havayolu işletmelerinde önemli görevler üstlenen kabin 

görevlilerinin algıladıkları iş taleplerini ortaya koymaktır. Bu amaçla orta ölçekli bir havayolu işletmesindeki 14 

kabin görevlisinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Analiz sonucunda 

veriler 17 kategoride sınıflandırılmış ve "Kilit Sorumluluklar", "Yolcu Talepleri" ve "Bireysel Unsurlar" olarak 

adlandırılan 3 tema altında özetlenmiştir. Araştırma sonuçlarının, kabin görevlilerinin karşı karşıya kaldığı iş 

taleplerinin emniyetli uçuş üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesine ve bu bağlamda işe alım süreçlerinde kişi 

iş uyumunun sağlamasına katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Havayolu İşletmeleri, İş Talepleri, Kabin Görevlileri 
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EXAMINING "WHISTLEBLOWING" ARTICLES WITHIN THE SCOPE OF 

LOCAL LITERATURE BY SOCIAL NETWORK ANALYSIS 

Sahra SAYĞAN TUNÇAY, Kastamonu University 

The aim of this study is to examine the articles written on "whistleblowing" concept in local literature using "key 

words" by the help of social network analysis. In this manner it's aimed to determine the basic (focused) concepts 

in these articles, to find out which key words have brokerage roles in the key word network, to discover especially 

which concepts are often examined together in a contact, to detect the concepts which are not often handled together 

and have weak ties between each other and to reveal the concepts which these articles disregard. In this bibliometric 

study constructed by this aim, UCINET 6.0 which is a social network analysis program is used. In order to discover 

the concepts focused and not focused on, degree centrality analysis is used. For the key words or concepts which 

play a brokerage role, betweenness centrality, honest broker index and structural holes analysis are made. By the 

help of social network map, strong and weak ties are determined. From the analysis, It is discovered that "ethic" 

and "ethical climate" are the concepts mostly focused in local context. In order to investigate "whistleblowing" 

from a wider context, the phenomenon should be investigated within the scope of other different concepts or topics 

emphasized on international literature. 

Keywords: Whistleblowing, Internal Whistleblowing, External Whistleblowing, Social Network Analysis 

YEREL YAZINDAKİ "İFŞA ETME (WHİSTLEBLOWİNG)" MAKALELERİNİN 

SOSYAL AĞ ANALİZİYLE İNCELENMESİ 

Bu çalışmanın amacı, yerel yazındaki "ifşa etme (whistleblowing)" makalelerinin, makalelerde kullanılan anahtar 

sözcüklerden yola çıkılarak, sosyal ağ analiziyle incelenmesi ve ilgili makalelerin üzerinde durdukları 

(odaklandıkları) temel konu ya da kavramların ortaya çıkarılması; anahtar kelimelerden oluşan ağda hangi 

konuların aracılık ettiğinin belirlenmesi; ilgili makalelerde özellikle hangi konuların sıklıkla birlikte işlendiklerinin 

tespit edilmesi, hangi konular arasında bağlantıların henüz çok zayıf olduğunun saptanması ve hangi konulara 

odaklanılmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla yapılan bibliyometrik çalışmada, ilgili makalelerin anahtar 

kelimeleri, UCINET 6.0 programı kullanılarak sosyal ağ analizine tabi tutulmuş, ağda odaklanılan ve 

odaklanılmayan konuları ortaya çıkaran derece merkeziliği analizi, aracılık rolü üstlenen konuları tespit eden 

arasındalık merkeziliği, honest broker index ve yapısal boşluklar analizleri yapılmış, sosyal ağ haritası ortaya 

çıkarılmış, görsel şekil üzerinde programdaki belirli adımlar takibi sonrasında güçlü bağlar ve zayıf bağlar tespit 

edilmiştir. Yerel yazındaki makalelerde daha çok "etik" ve "etik iklim" konuları üzerinde odaklanıldığı genel 

bulgusuna ulaşılmakla birlikte, "ifşa etme (whistleblowing)" konusunun daha geniş bir perspektiften 

irdelenebilmesi için bu olgunun, yabancı yazında ele alınmış olan diğer farklı konular dahilinde incelenmesi 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: İfşa Etme (Whistleblowing), İçsel İfşa Etme, Dışsal İfşa Etme, Sosyal Ağ Analizi 
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CONSUMER BEHAVIOR AND BRAND MANAGEMENT: AN APPLICATION ON 

THE DRUG SECTOR 

Burçak PERKER, Bahçeşehir University 

This study will identify the brand management in the medicine sector and examine the effects of the brands on the 

consumers' behaviors in the purchasing process. The brand management in the medicine sector will be explained 

through the existing literature and the studies done so far and its effects on the consumers will be evaluated. We 

will try to clarify three main points that is whether the brand has any effect on the purchasing process, the basics 

of product management in the medicine sector and whether the product and brand awareness has any effect on the 

behaviors of the consumers in the purchasing process. With this aim, a survey is designed with a questionnaire 

(SPSS). 

Keywords: Purchasing Process, Corporate Image, Consumer Behaviors, Product Management, Product Awareness 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE MARKA YÖNETİMİ: İLAÇ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Bu çalışma ilaç sektöründe marka yönetimini tanımlayacak ve firma imajının tüketicilerin satınalma sürecindeki 

davranışlarına etkilerini inceleyecektir. Mevcut literatür ve yapılan araştırmalara dayanarak ilaç sektöründe marka 

yönetimi anlatılacak ve firma imajının tüketiciler üzerindeki etkileri incelenecektir. Satınalma sürecinde markanın 

etkili olup olmadığı, ilaç sektöründe ürün yönetiminin temelleri ve tüketicinin satınalma sürecindeki davranışları 

üzerinde firma imajının ve ürün isminin bilinirliğinin etkisi olup olmadığı gibi üç ana konuya açıklık getirilmeye 

çalışılacaktır. Bu amaçla, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılarak bir alan araştırması yapılmış SPSS 

yöntemi kullanılarak sonuçlar raporlanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Satınalma Süreci, Firma İmajı, Tüketici Davranışı, Ürün Yönetimi, Ürünün Bilinirliği 
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ÜRÜN ÇEŞITLENDIRMENIN SATIŞ GELIRLERI ÜZERINDEKI ETKISI: 

YAZILIM SEKTÖRÜNDE BIR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 

Önder KETHÜDA, Düzce University 

Bu araştırmanın amacı, KOBİ'lerde ürün çeşitlendirmenin aşamalarını tanımlamak ve ürün çeşitlendirmesinin satış 

gelirleri üzerindeki etkisini yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan elde edilen verilerle ortaya koymaktır. 

Bu amaçla, araştırma nitel metodoloji kullanarak örnek olay desenine tasarlanmıştır. Araştırmada, birincil ve ikincil 

kaynak verileri kullanılmıştır. Birincil veriler, müşteriler, satış temsilcileri ve işletme yöneticisi ile yapılan 

görüşmelerden toplana verilerdir. İkincil veriler, ilgili ürün çeşitlendirmesinin yapılmasından önceki ve sonraki 

dört haftalık satış gelirleridir. Sonuç olarak, bu araştırmada ürün çeşitlendirme müşteri analizi, rakip analizi, karar 

ve uygulama olmak üzere dört adımda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sonuçlardan hareketle, ürün çeşitlendirmenin 

ürün satışlarını, işletmenin gelirlerini ve müşteri memnuniyetini artıracağı söylenebilir. Bu sonuçlardan hareketle, 

KOBİ'lere, müşteri memnuniyetini ve satış gelirlerini artırmak için müşteri taleplerini ve rakip ürünleri göz önünde 

bulundurarak ürünlerini çeşitlendirmeleri tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kavramlar: Ürün Çeşitlendirme, Satış Gelirleri, Örnek Olay, Yazılım Sektörü, KOBİ 
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KNOWLEDGE SHARING AND FIRM PERFORMANCE 

Hüsna DOĞAN, Afyon Kocatepe University 

Mesut DOĞAN Afyon Kocatepe University 

The purpose of this study is to examine the relationship between knowledge sharing and firm performance. 

Knowledge sharing is divided into explicit knowledge sharing and tacit knowledge sharing. A survey was 

conducted on 150 SMEs operating in Istanbul, Ankara and Antalya with high technology. In the study, Zhining 

Wanga and Nianxin Wang (2012) were developed and a highly reliable scale adopted in international literature 

was preferred. This study will reveal extremely important findings in terms of the generalizability of the results of 

this research on high technology SMEs operating in Istanbul, Ankara and Antalya. Nevertheless, it is important 

that managers give some suggestions for improving the performance of the firm and the process of knowledge 

sharing. 

Keywords: Explicit Knowledge Sharing, Tacit Knowledge Sharing, Firm Performance 

BİLGİ PAYLAŞIMI VE FİRMA PERFORMANSI 

Bu çalışmanın amacı bilgi paylaşımı ile firmaların operasyonel ve finansal performans arasındaki ilişkiyi tespit 

etmektir. Bilgi paylaşımı; açık bilgi paylaşımı ve örtülü bilgi paylaşımı olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma yüksek 

teknolojiye sahip İstanbul, Ankara ve Antalya'da faaliyet gösteren 150 KOBİ üzerinde anket yapılmıştır. 

Araştırmada Zhining Wanga ve Nianxin Wang (2012) geliştirmiş olduğu ve uluslararası literatürde kabul edilen ve 

güvenirliği yüksek bir ölçek tercih edilmiştir. Bu çalışma İstanbul, Ankara ve Antalya'da faaliyet gösteren yüksek 

teknolojiye sahip KOBİ'ler üzerinde bu araştırmanın yapılmış olması sonuçların genellenebilirliği açısından son 

derecece önemli bulgular ortaya koyacaktır. Bununla birlikte işletme performansını arttırmada önemli olan bilgi 

paylaşımı süreçlerinde, yöneticilere yol gösterici bazı öneriler sunulacak olması da çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Açık Bilgi Paylaşımı, Örtülü Bilgi Paylaşımı, Firma Performansı 
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IMPACT OF THE BOARD OF DIRECTOR ON FINANCIAL TRANSPARENCY 

Hüsna DOĞAN, Afyon Kocatepe University 

Mesut DOĞAN, Afyon Kocatepe University 

The purpose of this study is to examine the impact of the board structure on financial transparency. In the research, 

data of banks listed BİST 10 bank index 2006-2015 were used. As the independent variables; board size, the number 

of foreign board members, the number of female board members, the number of independent board members and 

duality were used. Bank's board transparency levels were measured with 36 questions. The transparency scores of 

the board of directors were established with the data disclosed from the internet sites of the banks, public disclosure 

platform (PDP) web page and the activity reports. In empirical analyses, multiple regression and correlation 

methods are used. This research is important in Turkey as it is the first research to examine the relationship between 

the financial transparency levels of the banks and the board structure. 

Keywords: Financial Transparency, Board of Director, The BİST 10 Bank Index 

YÖNETİM KURULUNUN FİNANSAL ŞEFFAFLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bu çalışmanın amacı yönetim kurulu yapısının finansal şeffaflık üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada 

2006-2015 yılları arasında BİST 10 banka endeksinde hisse senetleri işlem gören bankaların verileri kullanılmıştır. 

Çalışmada bağımsız değişken olarak; yönetim kurulu büyüklüğü, yabancı yönetim kurulu üye sayısı, kadın yönetim 

kurulu sayısı, bağımsız yönetim kurulu sayısı ve ikilik kullanılmıştır. Bankaların finansal şeffaflık düzeyleri 36 

sorunun varlığı ile ölçülmüştür. Söz konusu bankaların internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 

web sayfasından ve faaliyet raporlarından açıklanan veriler esas alınarak finansal şeffaflık skorları oluşturulmuştur. 

Amprik analizlerde çoklu regresyon ve korelasyon yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu araştırma Türkiye'de 

bankaların finansal şeffaflık düzeyleri ile yönetim kurulu yapısı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma olması 

açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Finansal Şeffaflık, Yönetim Kurulu, BİST 10 Bankacılık Endeksi 
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NEIGHBOURHOOD GOVERNMENTS IN TURKEY 

Mehmet MECEK, Afyon Kocatepe University 

Neighbourhood governments have a special place in the development of democracy, the public participation in the 

urban management, and the establishment and solution of the public issues in the local level. Since the end of 2016, 

93,86% of the citizens have been living in the urban areas in Turkey; therefore, these people reside in a 

neighbourhood. The major problems about the government of a community, which is important with regards to the 

political participation and the development of the democracy culture, have been established. In this research, the 

conceptual framework, birth, historical development, and transformation of a neighbourhood have been discussed 

as a priority. The statues, organizations, determination of borders, change of names, organizational structures, staff 

recruitments, and financial issues of the neighbourhoods have been analyzed according to the current Constitution 

of the Republic of Turkey and the other legal norms. After the law amendments in 2012, the important increase in 

the number of neighbourhoods has been presented with statistical data, and the transformation of this increase in 

the governing structure of Turkey has been evaluated. According to the end of 2016 data, this paper has proposed 

solutions to the current problems about the neighbourhoods by taking the last situation into consideration, and it is 

hoped that this research will contribute to the literature. 

Keywords: Neighbourhood, Neighbourhood Governments, Ward of Neighbourhood, Urban Management, Public 

Administration 

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMLERİ 

Mahalle yönetimleri; demokrasinin geliştirilmesi, vatandaşların kent yönetimine katılması ve yerel düzeydeki 

kamusal sorunların tespit edilerek çözüme kavuşturulmasında önemli bir araçtır. Türkiye'de 2016 yılı sonu 

itibariyle vatandaşların %93,86'lık kesimi kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla bu kişiler bir mahalle de ikamet 

etmektedir. Politik katılım ve demokrasi kültürünün gelişimi açısından önemli bir topluluğun yönetimi hakkında 

temel sorunların tespit edilmiştir. Çalışmamız ile öncelikle mahallenin kavramsal çerçevesi, doğuşu,  tarihsel 

gelişimi ve dönüşümü ele alınmıştır. Mahallelerin statüsü, kurulması, sınırlarının tespiti, ad değişiklikleri, 

organizasyon yapısı, personel istihdamı, mali durumları gibi hususlar, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

ve diğer hukuk normlarına göre analiz edilmiştir. 2012 yasa değişiklikleri sonrasında mahalle sayısındaki önemli 

artışlar istatistiki veriler ile ortaya konularak Türk yönetim yapısındaki dönüşümü değerlendirilmiştir. 2016 yılı 

sonu istatistik verilerine göre son durum da dikkate alınarak mahalleler ile ilgili mevcut olan sorunlara çözüm 

önerileri sunulmuştur. Çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Mahalle, Mahalle Yönetimi, Mahalle Muhtarlığı, Kent Yönetimi, Kamu Yönetimi 
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AZERBAIJAN'S PUBLIC ADMINISTRATIONAL STRUCTURE AND CENTER - 

LOCAL RELATIONS IN PROVINCIAL MANAGEMENT 

Mehmet MECEK, Afyon Kocatepe University 

Azerbeycan which has the oldest goverment culture of state and the best economy between middle asia turk 

goverments is the model for some goverments at many points. A strong state must have a strong economy and a 

strong state organization. However, the fact that Azerbaijan has an autonomous territory with no land boundaries 

and that some lands are occupied by the territorial integrity makes the steps in Azerbaijan very difficult. Between 

1920 and 1991, the state continued its existence in the Soviet management system under the threat of assimilation, 

giving rise to re-existence. In our work, the government management system, which adopts the French management 

system in Turkey and ideals the US management system and is under the effects of the Soviet management system, 

is handled according to the provisions of the current legislation. The Azerbaijani provincial government, which is 

overly centralized but has made great efforts to develop local democracy, has been discussed in more detail. In 

particular, the duties and responsibilities of the provincial units of the central government and the local government 

units are mentioned in detail. It was aimed to make contribution to the literature by correcting erroneous 

information about the provincial units of the central government especially in the literature survey. 

Keywords: Azerbaijan Public Organization, Local Governments in Azerbaijan, Republic of Azerbaijan 

AZERBAYCAN'IN DEVLET YAPISI VE TAŞRA YÖNETİMİNDE MERKEZ - 

YEREL İLİŞKİLERİ 

Orta Asya Türk Devletleri arasında en eski devlet kültürüne ve hali hazırda en iyi ekonomiye sahip olan 

Azerbaycan, birçok noktada bölge devletleri için rol model konumundadır. Güçlü bir devletin güçlü bir ekonomiye 

ve güçlü bir devlet teşkilatına sahip olması gerekmektedir.  Ancak toprak bütünlüğü içerisinde kara sınırı olmayan 

özerk bir bölgesinin olması ve bir kısım toprakları işgal altında bulunması Azerbaycan'ın bu konuda adımlarını 

oldukça güçleştirmektedir. 1920 - 1991 yılları arasında sovyet yönetim sistemi içerisinde asimilasyon tehdidiyle 

varlığını sürdüren devlet, yeniden varolma müsadelesi vermektedir. Çalışmamızda Türkiye dolayısıyla da Fransız 

yönetim sistemini benimseyen, ABD yönetim sistemini idealine alan ve Sovyet yönetim sisteminin etkileri altında 

bulunan devlet yönetim sistemini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ele alınmaktadır. Aşırı merkezi olan, 

ancak yerel demokrasinin geliştirilmesi için büyük çaba gösteren Azerbaycan taşra yönetimi üzerinde daha detaylı 

bir şekilde durulmuştur. Özellikle merkezi idarenin taşra birimleri ile yerel yönetim birimlerinin görev ve 

sorumluluklarına detaylı olarak değinilmiştir. Yapılan literatür taramasında özellikle merkezi idarenin taşra 

birimleriyle ilgili hatalı bilgiler düzeltilerek, literatüre katkı sağlanılması hedeflenilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Azerbaycan devlet teşkilatı, Azerbaycan'da Yerel Yönetimler, Azerbaycan Cumhuriyeti 
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THE EFFECTS OF ADVERTISING AND RETAIL EFFORTS ON THE YOUNG 

CONSUMERS'S DECISIONS MAKING 

Melih BAŞKOL, Bartın University 

The aim of this research is to determine the decision-making styles of young consumers based on consumers' 

decision-making inventory, and to measure the impact of the company's advertising and retail efforts on the 

determined decision-making styles. A structured questionnaire was applied to 443 selected university students 

using the random sampling method. Exploratory and confirmatory factor analysis is used to validate the CSI. Data 

analysis was performed by the Structural Equation Model (SEM) and support was found for six decision- making 

styles from the original consumer decision making styles inventory (perfectionist, high quality, confused by over-

choice, habitual/brand loyal, novelty/fashion, and recreation conscious) and one new decision- making style is 

developed (celebrity endorsement). 

Keywords: Decision Making Styles, Young Consumers, Retailing 

REKLAM VE PERAKENDE ÇABALARININ GENÇ TÜKETİCİLERİN KARAR 

ALMA TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin karar alma tarzları envanteri'ne dayalı olarak genç tüketicilerin karar verme 

tarzlarını belirlemek ve şirketlerin reklam ve perakende çabalarının belirlenen karar alma tarzları üzerindeki 

etkilerini ölçmektir. Tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 443 üniversite öğrencisine 

yapılandırılmış bir anket uygulanmıştır. Tüketici karar alma tarzı envanterini doğrulamak için açıklayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ile gerçekleştirilmiş ve 

orijinal tüketici karar verme tarzları envanterinde yer alan (mükemmeliyetçi/yüksek kalite yönlü, seçenek 

karmaşası, alışkanlık/marka bağımlısı yönlü, marka yönlü, yenilikçi/moda yönlü ve fiyat yönlü) altı karar verme 

tarzı sonuçlarla desteklenmiştir ve yeni bir karar verme tarzı (ünlü kabulüme dayanan karar alma tarzı) 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Karar Alma Tarzları, Genç Tüketiciler, Perakendecilik 
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KNOWLEDGE ECONOMY IN TURKEY AND COMPARISON OF TURKEY AND 

KOREA 

Ramazan ARSLAN, Bartın University 

Hasret VAROL, Bartın University 

Knowledge economy is an economic system where the knowledge is used as basic production factor. This concept, 

which gained wide currency in early 21st Century in the world, came to fore respectively in 1960 in South Korea 

and after 1990 in Turkey. This study aims at putting forward the time and manner of differentiation under the scope 

of knowledge economy by Turkey and South Korea, which had similar parameters especially in demographic and 

economic perspective in the 1950s. Initially, a theoretical comparison was made in the study. Then findings 

obtained as a result of correlation analysis under the light of basic indicators were interpreted by means of 

economical logic. As a result of analysis, it was detected that South Korea had faster development in fields such as 

R&D, patent, education, science and technology etc. than Turkey did. 

Keywords: Turkey, Knowledge Economy, Knowledge Society, South Korea, Science and Technology 

TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE GÜNEY KORE 

KARŞILAŞTIRMASI 

Bilgi ekonomisi, bilginin temel üretim faktörü olarak kullanıldığı bir ekonomik sistemdir. 21. Yy. başlarında 

dünyada yaygınlık kazanan bu kavram, Güney Kore'de 1960, Türkiye'de ise 1990'dan sonra ülke gündemine 

oturmuştur. Bu çalışmanın amacı, 1950'li yıllarda özellikle demografik ve ekonomik olarak birbirine yakın 

parametrelere sahip olan Türkiye ve Güney Kore'nin bilgi ekonomisi kapsamında ne zaman ve nasıl 

farklılaştıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle teorik anlamda bir karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonra 

temel göstergeler ışığında korelasyon analizi yoluyla elde edilen bulgular iktisat mantığıyla yorumlanmıştır. 

Analizlerin sonucunda, Güney Kore'nin Ar-Ge, patent, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Türkiye'ye göre 

daha hızlı gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye, Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Güney Kore, Bilim ve Teknoloji 
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THE IMPACTS OF FUEL PRICES ON OVINE AND CATTLE PRICES 

Salih ARSLAN, Dumlupınar University 

In the paper, were investigated the effects of fuel-oil prices and feed prices on ovine and cattle prices. Annual data 

for 2005-2016 for Turkey were analyzed by the Granger Causality Test method. As a result of the analysis, it has 

been determined that the prices of diesel, gasoline and feed in Turkey are the reasons of small cattle prices. Diesel 

and feed prices are the cause of cattle prices. And gasoline prices are not the reason for cattle prices. 

Keywords: Red Meat, Animal Price, Fuel Price, Granger Causality Test 

AKARYAKIT FİYATLARININ KÜÇÜK VE BÜYÜK BAŞ HAYVAN FİYATLARINA 

ETKİSİ 

Çalışmada akaryakıt fiyatları ile yem fiyatlarının küçük ve büyük baş hayvan fiyatlarına etkisi araştırılmıştır. 

Türkiye'ye yönelik 2005-2016 dönemine ait yıllık veriler Granger Nedensellik Test yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Analiz sonucunda Türkiye'de mazot, benzin ve yem fiyatlarının küçükbaş hayvan fiyatlarının nedeni olduğu 

belirlenirken, mazot ve yem fiyatlarının büyük baş hayvan fiyatlarının nedeni olduğu, benzin fiyatlarınınsa büyük 

baş hayvan fiyatlarının nedeni olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kırmızı Et, Hayvan Fiyatı, Akaryakıt Fiyatı, Granger Nedensellik Testi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENTS AND 

EXCHANGE RATE: TAXATION OF FOREIGN CAPITAL IN TURKEY 

Salih ARSLAN, Dumlupınar University 

Prof. Dr. Macide ÇİÇEK, Dumlupınar University 

In the study, the necessity of Tobin tax for Turkey was investigated. This research was carried out by removing the 

effects of foreign portfolio investments on some economic instruments. The relationship between foreign portfolio 

investments and the exchange rate was tested with the VAR analysis for the period 2006Q1: 2016Q4. The 

effectiveness and necessity of the Tobin tax has been examined in the framework of the effect-response function. 

As a result of the analyzes, it was determined that a shock coming from foreign portfolio investments affected the 

exchange rate negatively. According to the variance decomposition results, the most important variable expected 

to affect the foreign exchange rate in the future is foreign portfolio investments with a share of 38%. In the light of 

bullies, it is observed that foreign portfolio investments are very influential on the exchange rate. Therefore, to be 

able to control this effect, it can be said that Tobin tax is necessary in Turkey. 

Keywords: Foreign Portfolio İnvestments Exchange Rate, Tobin Tax, VAR Analysis 

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE 

YABANCI SERMAYENİN VERGİLENDİRİLMESİ 

Çalışmada yabancı portföy yatırımlarının bazı ekonomik faktörlere olan etkilerinden yola çıkarak Tobin vergisinin 

Türkiye için gereklilik durumu araştırılmıştır. Türkiye'ye yönelik yabancı portföy yatırımları ile döviz kuru 

arasındaki ilişki 2006Q1: 2016Q4 dönemi ele alınarak VAR analizi ile test edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonu 

çerçevesinde ise Tobin vergisinin etkinliği ve gerekliliği incelenmiştir. Analizler sonucunda yabancı portföy 

yatırımlarında meydana gelen bir şokun döviz kurunu %3 düzeyinde düşürdüğü tespit edilmiştir. Varyans 

ayrıştırma sonuçlarına göre ise döviz kurunu gelecekte etkilemesi beklenen en önemli değişken %38'lik pay ile 

yabancı portföy yatırımlarıdır. Bulgular ışığında yabancı portföy yatırımlarının döviz kuru üzerinde çok etkili 

olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu etkinin kontrol altına alınabilmesi için Türkiye'de Tobin vergisinin 

gerekli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kavramlar: Yabancı Portföy Yatırımları, Döviz Kuru, Tobin Vergisi, VAR Analizi 
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THE EFFECT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT ON INNOVATION: 

TURKEY SAMPLE (1974-2015) 

Şenay SARAÇ, Bülent Ecevit University 

Ferdi KESİKOĞLU, Bülent Ecevit University 

Innovation, defined as the creation of innovation in the form of an intellectual product or service as a useful product 

or service, and ultimately the transformation of that innovation into marketable and economic benefits, has become 

the most fundamental factor for sustained growth and competitive advantage. Therefore, the literature has focused 

on the production mechanisms of innovation in recent periods. Even though R & D activities are considered as the 

most basic innovation production mechanism, developing countries, especially those with infrastructural, human 

capital and financial capital deficiencies, have to transfer technology from foreign countries. One of the most 

important legal forms of technology transfer is foreign direct investment (FDI). The purpose of the study in this 

context is to show the effect of FDI in the process of the emergence of innovation in Turkey. In the analysis, annual 

domestic patent numbers (PT) and foreign direct investment inflows (FDI) variables in Turkey are used, which are 

obtained from the World Bank database for the period 1974-2015. As a result, the Johansen causality analysis 

revealed the existence of a relationship between FDI and innovation and the Vector Error Correction Model 

(VECM) found that the relationship with was bi-directional and positive. 

Key Words: Innovation, Foreign Direct Investment, VECM, Turkey 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ İNOVASYON SÜRECİNE ETKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1974-2015) 

Bir fikrin yararlı bir ürün veya hizmet yada bir üretim süreci şeklinde yenilik ortaya çıkarması ve nihayetinde bu 

yeniliğin pazarlanabilir hale gelerek iktisadi faydaya dönüşmesi şeklinde tanımlanan inovasyon, günümüzde 

sürekli büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için en temel faktör haline gelmiştir. Dolayısıyla literatür son 

dönemlerde inovasyonun üretim mekanizmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ar-Ge faaliyetleri en temel inovasyon 

üretim mekanizması olarak kabul edilse bile özellikle altyapı, beşeri sermaye ve finansal sermaye yetersizlikleri 

söz konusu olan gelişmekte olan ülkeler teknolojileri yabancı ülkelerden transfer etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Teknoloji transferinin yasal (formel) en önemli yöntemlerinden biri doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) dır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı Türkiye'de inovasyonun ortaya çıkış sürecinde DYY'nin etkisini ortaya koymaktır. 

Analizde Türkiye'de 1974-2015 dönemi için Dünya Bankası veri tabanından elde edilen yıllık yerli patent sayıları 

(PT) ve doğrudan yabancı yatırım girişleri (DYY) değişkenleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Johansen nedensellik 

analizi ile DYY ile inovasyon arasında ilişkinin varlığı bulunmuş ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile 

ilişkinin çift yönlü ve pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kavramlar: İnovasyon, Doğrudan Yabancı Yatırım, VECM, Türkiye 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       348 

 

RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN 

TURKEY 1980-2016 PERIOD ANALYSIS 

Mehmet Emin ERÇAKAR, Bandırma Onyedi Eylül University 

The concept of economic growth can be described as a phenomenon that changes with the number of workers in a 

country and the nature of the workforce, but can be expressed as an increase in the production factors that include 

the workforce in a broader sense. From this point of view, the labor supply in a country is affected by the size and 

quality of the working age population. Population factor means, in a sense, that due to the dependent demand 

feature, it is the focal point of economic activities, while population growth, expansion of market and increase of 

customer demand for goods and services in the other demand. The types of growth that will not give good results 

among the issues that are questioned in the United Nations Development Program (UNDP) 1996 Human 

Development Report; Jobless growth, ruthless growth, voiceless growth, futureless growth and rootless growth. In 

this study, the economic growth and the unemployment data of 1980-2016 period in Turkey will be analyzed and 

the effect of the economic growth of our country on unemployment will be analyzed. When the literature is 

examined, it is seen that economic growth has positive effects on unemployment while some studies show that 

economic growth does not reduce unemployment but it is tried to explain with efficiency of labor. 

Keywords: Turkey, Economic Growth, Unemployment, Jobless Growth 

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1980-

2016 DÖNEMİ ANALİZİ 

İktisadi büyüme kavramı, bir ülkedeki işgücü sayısına ve işgücünün niteliğine bağlı olarak değişimler gösteren bir 

olgu olarak tanımlanabilmekle birlikte daha geniş anlamda işgücünü de ihtiva eden üretim faktörleri stoğundaki 

artış olarak ifade edilebilir. Bu açıdan bakıldığında bir ülkedeki işgücü arzı, çalışabilir yaştaki nüfusun 

büyüklüğünden ve niteliğinden etkilenmektedir. Nüfus faktörü bir anlamda bağlı talep özelliği gereği bir yönüyle 

ekonomik faaliyetlerin odak noktasını teşkil ederken diğer talep yönüyle de nüfus artışı, pazarın genişlemesi ve 

mal ve hizmetleri talep edecek müşteri kitlesinin artması anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programının (UNDP) 1996 yılı İnsani Gelişme Raporu'nda sorgulanan konular arasında iyi sonuçlar vermeyecek 

büyüme türleri; işsiz büyüme, acımasız büyüme, sessiz büyüme, geleceksiz büyüme ve köksüz büyüme şeklinde 5 

başlık altında toplanmaktadır. Bu sıralamadan yola çıkarak çalışmamızda Türkiye'de 1980-2016 dönemine ilişkin 

ekonomik büyüme ve işsizlik verileri incelenerek ülkemizin ekonomik büyümesinin işsizlik üzerindeki etkisi analiz 

edilecektir. Literatür incelendiğinde, yapılan bazı çalışmalarda ekonomik büyümenin işsizlik üzerinde pozitif 

etkileri görülürken diğer bir kesimde ise ekonomik büyümenin işsizliği azaltmadığı ancak bunun emeğin verimliliği 

ile açıklanmaya çalışıldığı yönünde sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin anılan dönemine ait 

ekonomik büyümesinin işsiz büyüme olarak adlandırılıp adlandırılamayacağına yönelik bir sonuca ulaşılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye, Ekonomik Büyüme, İşsizlik, İşsiz Büyüme 
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ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS WHICH FOR GIVEN 

AGRICULTURAL ACTIVITIES WITHIN THE CONTEXT OF TAS 

Hakan YAZARKAN, Ordu University 

The aim of this study is explaining the way for the accounting of government grants which for given agricultural 

activities. Turkish Accounting Standards (TAS) approach the government grants for agriculture under two different 

standards. These standards are "IAS 41 Agriculture" and "IAS 20 Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance". In this study firstly a diagram was developed for business which makes 

easier to decide to choice standard for accounting of any government grants for agriculture. In addition to this, 

government grants which application a wide range of agricultural activities has been examined specific to hazelnut 

cultivation. In this direction it has been explained that the way for the accounting of "field-based income support" 

and "agricultural production support" given in Turkey for multi-stemmed shrubs (hazelnut trees) which are 

considered as a bearer plant within the context of TAS. In the study case study method was used and the subject of 

the study was illustrated by examining journal entries of government grants for hazelnut orchards of one of the 

leading companies in hazelnut industry in Turkey. 

Keywords: Turkish Accounting Standards, Agricultural Accounting, Accounting 

TARIMSAL FAALİYETLERE VERİLEN DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS 

KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Bu çalışmanın temel amacı tarımsal faaliyetlere verilen devlet teşviklerinin nasıl muhasebeleştirileceğini ortaya 

koymaktır. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) tarımsal devlet teşviklerini iki faklı standarda göre ele 

almaktadır. Bunlar "TMS 41 Tarımsal Faaliyetler" ve "TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve 

Devlet Yardımlarının Açıklanması" standartlarıdır. Çalışmada öncelikle herhangi bir tarımsal teşvikin hangi 

standartta ele alınacağına karar verme notasında işletmelere yol gösterecek bir diyagram geliştirilmiştir. Bununla 

birlikte çok geniş bir tarımsal faaliyet yelpazesinde uygulanan devlet teşvikleri fındık yetiştiriciliği özelinde ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda taşıyıcı bitki niteliğinde olan fındık ağaçları için Türkiye'de verilen "Alan Bazlı Gelir 

Desteğinin" ve "Bitkisel Üretim Desteğinin" TMS çerçevesinde nasıl muhasebeleştirileceği açıklanmıştır. 

Çalışmada örnek olay yöntemi benimsenmiş ve Türkiye'de fındık sektörünün önemli firmalarından birinin 

aktiflerinde yer alan fındık bahçeleri için alınan devlet teşvikleri karşısında şirketin yaptığı muhasebe kayıtları 

verilmek suretiyle konu örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye Muhasebe Standartları, Tarım Muhasebesi, Muhasebe 
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EVALUATION OF INTERNAL AUDIT PERFORMANCE OF AUDIT 

COMMITTEES IN INSURANCE COMPANIES 

Hatice Pınar KAYA, Ahi Evran University 

Audit committees formed as a legal obligation in the companies whose stocks are traded in the stock exchange are 

of great importance in ensuring that company operations are carried out healthily. The effectiveness of the internal 

and external audit process in companies depends on the level of fulfillment of the responsibilities of audit 

committees. In this study, the internal audit performance of audit committee of insurance companies traded in 

İstanbul Stock Exchange was evaluated. The directors working in insurance companies were asked questions about 

the structure of the audit committee, the quality of the committee members, the audit committee's internal control, 

financial reporting and oversight of the internal audit process. The information obtained through the questionnaire 

was analyzed with the SPSS program. According to the results, it can be stated that the internal audit performance 

of the audit committee in insurance companies is generally high. The high performance of audit committees and 

the continuity of these performances will benefit companies in many ways such as auditing and financial reporting 

quality. Corporate governance will contribute to the development within the company. Therefore, it is considered 

necessary that the performance of the committees responsible for the audit at companies is evaluated at regular 

intervals and remedial measures are taken on issues that are found inadequate. 

Keywords: Audit Committee, İnternal Audit, Audit Performance 

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE DENETİM KOMİTELERİNİN İÇ DENETİM 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde yasal bir zorunluluk olarak oluşturulan denetim komiteleri, şirket 

faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirketlerde iç ve dış denetim 

sürecinin etkinliğinin sağlanması denetim komitelerinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bağlıdır. Bu 

çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerinin denetimden sorumlu komitelerinin iç denetim 

performansları değerlendirilmiştir. Sigorta şirketlerinde görev yapan yöneticilere denetim komitesinin yapısı, 

komite üyelerinin niteliği, denetim komitesinin iç kontrol, finansal raporlama ve iç denetim süreci üzerindeki 

gözetimi kapsamında gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Anket yoluyla elde edilen bilgiler 

SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, sigorta şirketlerindeki denetimden sorumlu 

komitelerin genel olarak iç denetim performanslarının yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. Denetim 

komitelerinin yüksek performans göstermeleri ve bu performanslarının devamlılığı, denetim ve finansal raporlama 

kalitesi gibi birçok açıdan şirketlere fayda sağlayacaktır. Kurumsal yönetimin de şirket içinde gelişmesine katkıda 

bulunacaktır. Bu sebeple, şirketlerde denetimden sorumlu komitelerin düzenli aralıklarla performanslarının 

değerlendirilmesinin ve yetersiz oldukları tespit edilen konularda iyileştirici önlemler alınmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Denetim Komitesi, İç Denetim, Denetim Performansı 
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THE EFFECT OF SOCIAL EVENTS ON FINANCIAL STRUCTURE: TURKEY - 

RUSSIA CRISIS AND 15 JULY EVENTS 

Senih KANAR, İstanbul Gelişim University 

Economic, social and political changes in Turkey's history have been important influences on the economic level. 

In the last period Turkey - Russia "Aircraft Crisis" and July 15th Movement constituted the most important social 

and economic problems. In this study, the relations between Turkey CDS spreads, Borsa İstanbul 100 return index, 

exchange rate, dummy variable, unemployment rate, net international reserves, industrial production index, TUIK 

consumer confidence index and inflation rate were examined using data from 2010 to 2017. There are 3 

cointegration equations among the variables according to the cointegration test results Tos um, it is observed that 

the social and social events taking place in Turkey bring certain risks for the country and affect the financial system. 

Keywords: Economic and social events, Financial structure, Turkey-Russia Crisis, 15 June, CDS 

SOSYAL VE TOPLUMSAL OLAYLARIN FİNANSAL YAPIYA ETKİSİ: TÜRKİYE - 

RUSYA KRİZİ VE 15 TEMMUZ OLAYI 

Türkiye tarihindeki ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimlerin ekonomik düzeyde önemli etkileri olmuştur. Son 

dönemde Türkiye – Rusya "Uçak Krizi" ve 15 Temmuz Kalkışması en öncelikli toplumsal ve ekonomik sorunları 

oluşturmuştur. Bu çalışmada 2010 – 2017 yılları arası veriler kullanılarak Türkiye CDS spreadleri, Borsa İstanbul 

100 getiri endeksi, sepet döviz kuru, kukla değişken, işsizlik oranı, net uluslararası rezervler, sanayi üretim endeksi, 

TÜİK tüketici güven endeksi ve enflasyon oranı değişkenleri arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Eşbütünleşme test 

sonuçlarına göre değişkenler arasında 3 eş bütünleşme denkleminin var olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

Türkiye'de meydana gelen sosyal ve toplumsal olayların ülke için belli riskler getirdiği ve finansal sistemi etkilediği 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Ekonomik ve toplumsal olaylar, Finansal yapı, Türkiye-Rusya Krizi, 15 Temmuz, CDS 
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PREDICTION OF VOLATILITY OF OIL PRICE WITH ARCH-GARCH MODELS 

AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ALGORITHM 

Salih ÇAM, Çukurova University 

Esra BALLI,  Çukurova University 

Çiler SİGEZE, Çukurova University 

Oil prices are an important indicator for crisis periods and post-crisis periods. When oil prices are analyzed, it is 

observed that the volatility is higher in crisis periods than in normal periods. Future estimates of oil prices can be 

used as an early warning system. Making accurate estimates of oil prices will lead to effective policy 

implementation. To this end, volatility in oil prices was analyzed in the study for the period covering January 2008 

and July 2017. The study has two stages. Firstly, volatility in oil prices is modeled with ARCH-GARCH and 

estimated volatility values are derived from the ideal model. In the second stage, it is tried to determine which 

variables trigger the volatility values of oil price returns with the help of Artificial Neural Networks (ANN). In this 

stage, gold prices, USD / TRY exchange rate, EUR / TRY exchange rate and BİST100 index closing prices are 

used as ANN input dates and estimated volatility values are used as exit data. As a result, the ANN algorithm has 

estimated the volatility values of oil prices quite well. In addition, according to the results of ANN, 36% of the 

fluctuations in oil prices stem from BİST 100 index, 23% from USD / TRY exchange rate, 21% from gold price 

and 18% from EUR / TRY exchange rate. 

Keywords: Oil price, ARCH-GARCH models, Artificial Neural Network 

PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN ARCH-GARCH MODELLERİ VE 

YAPAY SİNİR AĞLARI ALGORİTMASI İLE TAHMİNİ 

Petrol fiyatları kriz dönemleri ve kriz sonrası dönemler için önemli bir göstergedir. Petrol fiyatları incelendiğinde, 

oynaklığın kriz dönemlerinde normal dönemlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bakımdan petrol 

fiyatlarının gelecek tahminleri erken uyarı sistemi olarak kullanılabilir. Petrol fiyatları ile ilgili doğru tahminlerde 

bulunmak etkin politikalar yürütmeyi sağlayacaktır. Bu amaçla, çalışmada Ocak 2008 ve Temmuz 2017 kapsayan 

dönem için petrol fiyatlarındaki oynaklık analiz edilmiştir. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Öncelikle petrol 

fiyatlarındaki oynaklık ARCH-GARCH ile modellenmiştir ve en ideal model üzerinden tahmini oynaklık değerleri 

elde edilmiştir. İkinci aşamada ise tahmin edilen oynaklık değerlerinin hangi değişkenler tarafından tetiklendiği 

Yapay Sinir Ağları (YSA) yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada altın fiyatları, USD/TRY döviz kuru, 

EUR/TRY döviz kuru ve BİST100 endeksi kapanış fiyatları YSA giriş verisi olarak, tahmin edilen oynaklık 

değerleri ise çıkış verisi olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak YSA algoritması petrol fiyatlarındaki oynaklık 

değerlerini oldukça iyi tahmin etmiştir. Ayrıca YSA sonucuna göre petrol fiyatlarındaki oynaklığın %36'sı BİST 

100 endeksinden, %23'ü USD/TRY döviz kurundan, %21'i altın fiyatlarından, %18'i ise EUR/TRY döviz kurundan 

kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Petrol Fiyatı, ARCH-GARCH modelleri, Yapay Sinir Ağları Algoritması 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       353 

 

VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN OIL PRICES AND STOCK RETURNS: 

DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRY CASE 

Ali ÖZER, Erzincan University 

Oil is an indispensable source of energy that has direct or indirect effects on prices and economic activities of the 

countries. This effect is directly or indirectly influenced by globalization, international trade and technology, 

although the impact is different due to the fact that the country is a petroleum exporting country, the level of 

development and the existence of alternative energy sources, and the domino effect is caused by the interaction of 

countries' markets. In recent years, it has been seen that breaking, shock and crises appearing in the markets have 

reached regional and even global dimensions with the influence of contagion. From each of the affected markets 

together it has led to the investigation of the spillover effect of volatility and return. In this study, the interaction 

between petroleum markets and stock market was investigated with the help of the VAR-GARCH model, as 

revealed by Ling and McAleer (2003). The reason for choosing this model is also to show whether there is a 

spillover effect of the shocks and volatility occurring in these markets at the same time. For this purpose, the 

relationship between stock markets and oil markets of developed and developing countries has been investigated. 

United States, England, Japan and Germany were chosen to represent developed countries; Turkey, Mexico, India 

and Brazil were chosen to represent the developing countries. The study was carried out between 2006 and 2016 

on the basis of the daily returns of the stock market. Given the findings, it has been found that the delayed impact 

of oil imports is significant in all countries except Mexico, and positive for the US and UK and negative for other 

countries. Although these two countries are not effective countries in terms of oil reserves, they are thought to have 

originated from the efficiency of petroleum extraction and marketing. The negative impact in other countries is an 

indication of countries' dependence on oil. Significant impacts of oil shocks have been detected in all countries 

except India and Brazil. Barsky and Kilian (2004) and Kilian (2006, 2009) mentioned the necessity of 

distinguishing shocks by their sources in order to understand the effect of shocks in their work. Looking at the 

constant conditional correlation coefficients, it seems to be meaningful in all countries. Since the coefficients are 

not very large, we can not say that it is the most important determinant of stock market. But it can be said that it is 

one of the important factors. 

Keywords: Volatility spillover, Oil prices, Stock Returns 

PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA 

VOLATİLİTENİN YAYILMA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN 

ÜLKELER ÖRNEĞİ 

Petrol, mal ve hizmet üretiminin hayati ve vazgeçilmez girdilerinden biridir, nu nedenle petrol fiyatlarından 

meydana gelecek artış üretim maliyetlerini arttıracak, bu da sırasıyla karı, nakit akımlarını ve hisse senedi 

fiyatlarını etkileyecektir. Ancak, bütün şirketler petrol fiyatlarındaki değişikliklerden ayni şekilde 

etkilenmeyecektir. Özellikle, firmanın petrol üreticisi ya da tüketicisi olması ve bulunduğu sektör etki açısından 

önemlidir. Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştıran bir çok çalışma, getiri ve volatilite 

arasındaki yayılma mekanizmasına dikkatleri çekerek, portföy yöneticileri ve politikacıların bu etkiyi dikkate 

alarak daha doğru karar verebileceklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma da petrol fiyatlarındaki şokların gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde ki hisse senedi getirileri üzerindeki yayılma etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Oynaklığın Yayılma Etkisi, Petrol Fiyatları, Hisse Senedi Getirileri 
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FACTORS REQUIRED FOR ESTABLISHING ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT IN PUBLIC SECTOR 

Murat AK 

Özcan SEZER, Bülent Ecevit University 

Organizational commitment is regarded as a highly startegic concept for the organizations aiming to reach their 

targets in our increasingly globalising world. Organizations with employees with strong organizational 

commitment will reach their targets more quickly, they will gain relatively higher superiority and they will be able 

to carry out their missions more easily. They will be able to get more performance increase, happiness and career 

satisfaction for their employees. Therefore , organizational loyality is a highly crucial subject in terms of its 

multi+dimentional impacts and results it leads to. It is seen that there are many definitions in literature related with 

the concept of organizational loyalty, which is highly regarded. In many researches, factors related with the 

establishing of organizational loyality are also handled. In this context, it is thought that analysis related to 

organizational loyality are made mostly by private sector while the public sector does not pay so much attention to 

it due to its own characteristics. However, organizational loyality is crucial for the public sector staff, too and it 

should be analysed more. It is expected that productivitiy of public services and quality standarts will increase if 

public sector employs staff with higher organizational loyality. For this reason, it is though that scientific studies 

to establish organizational loyality for the law makers and the staff preparing regulations will have importance As 

a matter of fact, it is possible to mention certain factors required for establishing organizational loyality in public 

sector as in the private sector. For this reason, factors such as job security, organizational communication, 

organizational trust, having a voice in decision making, responsibility initiative, job satisfaction and dependency 

of promotion on qualification, efficiency and career principles are evaluated in this research. 

Keywords: Organizational Commitment, Public Sector, Organizational Commitment in Public Sector 

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN 

FAKTÖRLER 

Kamu Sektöründe Örgütsel Bağlılığın Sağlanması için Gereken Faktörler Örgütsel bağlılık her geçen yıl daha fazla 

küreselleşen dünyamızda örgütlerin hedeflerine ulaşmalarında oldukça stratejik bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir. Örgütsel bağlılığı güçlü çalışanlara sahip örgütler hedeflerine daha hızlı ulaşabilecekler, 

rekabette göreli üstünlük sağlayacaklar, misyonlarını daha kolay yerine getirebileceklerdir. Çalışanlar açısından 

ise yüksek düzeyde iş tatmini, memnuniyet oranı ve performans artışı sağlanabilecektir. Bu bağlamda örgütsel 

bağlılık, doğurduğu çok boyutlu etki ve sonuçlar bakımından son derece önemli bir konudur. Önem atfedilen 

örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili literatürde birçok tanımlamanın yapıldığı görülmektedir. Örgütsel bağlılığın 

sağlanması ile ilgili faktörler ise gerçekleştirilen birçok çalışmada değerlendirilmektedir. Bu kapsamda örgütsel 

bağlılık ile ilgili analiz çalışmalarının daha çok özel sektör bağlamında değerlendirildiği kamu sektörünün ise 

kendisine özgü bir takım özelliklerinden dolayı fazla irdelenmediği düşünülmektedir. Halbuki kamu çalışanları için 

de örgütsel bağlılık konusu önem taşımaktadır ve daha fazla analiz edilmesi gerekmektedir. Kamu sektöründe 

bağlılığı yüksek çalışanların görev yapması halinde bu durumun kamu hizmet verimliliği ve kalite standartlarına 

olumlu yansımalarının görülmesi beklenmektedir. Bu bağlamda yasa koyucular ve mevzuat yazıcılar için örgütsel 

bağlılığın sağlanması noktasında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların önem taşıyacağı düşünülmektedir. Nitekim 

özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de örgütsel bağlılığın sağlanması için birtakım faktörlerden söz etmek 

mümkündür. Bu kapsamda iş güvenliği, örgütsel iletişim, örgütsel güven, kararlara katılım ve sorumluluk insiyatifi, 

iş tatmini, görevde yükselme sisteminin ehliyet, liyakat ve kariyer ilkelerine dayalı olması gibi faktörler bu 

çalışmada değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Bağlılık, Kamu Sektörü, Kamu Sektöründe Örgütsel Bağlılık 
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ANALYSIS OF OBLIGATORY INTERNSHIP PERCEPTION OF MARITIME 

STUDENTS 

Hazal Yağmur ÖZBAŞ, Dokuz Eylül University 

 Nergis ÖZİSPA Dokuz Eylül University 

Considering the future of maritime sector, it is seen that the requirement for qualified personnel is of vital 

importance. Hence, theoretical and applied lessons given to students by maritime education schools that aimed to 

train qualified personnel and to provide qualified staff to the maritime industry becoming more important. 

Internships have crucial importance in maritime industry because students begin to take their first steps in the 

industry and have a lot of experience during the internship. It is also supported in the current literature that the 

achievements of students will be raised if their expectations and motivations from internship are known and met. 

In this direction the main aim of the study is identified as; to determine the achievements and expectations of the 

students in the training period of maritime education and to examine the differences between the expectations and 

achievements that gained from the internship period. In order to achieve this aim, the questionnaire is carried out 

in 107 students in Dokuz Eylül University Maritime Faculty. The results of the survey have been analyzed by 

statistical methods with SPSS package program. The study has been concluded with the findings of the study, 

recommendations for the sector and guidelines for future researches. 

Keywords: Maritime Education, Maritime Internship, Obligatory Internship Practices 

ZORUNLU STAJ YAKLAŞIMLARININ DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİ 

PERSPEKTİFİ İLE ANALİZİ 

Denizcilik sektörünün geleceği göz önüne alındığında nitelikli personel ihtiyacının çok büyük bir önem taşıdığı 

görülmektedir. Bu nedenle, nitelikli personel yetiştirmeyi ve denizcilik endüstrisine nitelikli personel sağlamayı 

amaçlayan denizcilik eğitimi okulları tarafından öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı dersler daha da önemli 

hale gelmektedir. Stajlar, sektöre ilk adımlarını atmaya başlayan öğrencilerin sektör hakkındaki ilk fikirlerinin 

oluşmaya başlaması ve staj süresince pek çok deneyim edinmeleri sebebiyle önemlidir. Ayrıca öğrencilerin 

stajlardan elde ettikleri kazanımların, staj beklentileri ve motivasyonlarının bilinmesi ve karşılanması durumunda 

yükseleceği mevcut literatürde de desteklenmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı, denizcilik eğitimi 

alan yükseköğretim öğrencilerinin staj dönemlerindeki kazanımlarını ve beklentilerini belirleyerek, öğrencilerinin 

staj konusundaki beklentileri ve kazanımları arasındaki farklılıkları öğrenci bakış açısıyla incelemek olarak 

belirlenmiştir. Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde eğitim gören 107 öğrenciden anket 

yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket sonuçları istatistiki yöntemler kullanılarak SPSS 15 paket programı aracılığı 

ile analiz edilmiştir. Çalışma araştırmanın bulguları, sektör için öneriler ve gelecek araştırmalar için yönergeler ile 

sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Denizcilik Eğitimi, Denizcilik Stajı, Zorunlu Staj Uygulamaları 
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IS THERE ANY DIFFIRENCE BETWEEN THE NEW GRADUATE 

PERSPECTIVES OF FAMILY BUSINESSES AND CORPORATE BUSINESSES? 

AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF RECRUITMENT PROCESS 

Yasemin ÖZDEMİR, Sakarya University 

 Melike GÜLER, Sakarya University 

The changing qualities of work life make recruitment process more important in terms of both businesses and 

candidates. The placement of "right person to right job" at recruitment process make possible a sustainable job 

relation between the parties. The recruitment of new graduates has a distinguished importance in this context. In 

this study, it is aimed to reveal if there is difference in the new graduate recruitment of family business and 

corporate business and to reveal if there is a difference to what extent it is different and how it differentiate. 

Research consists of two steps. At the first step, job advertisements for "new graduates" positions, that are published 

between 8-16 June 2017 at Kariyer.net, are examined. At the second step, within the scope of qualitative research, 

the answer to the research question is being sought by subjecting the semi-structured interviews conducted with 

the recruitment specialists to content analysis. 

Keywords: New Graduate, Family Businesses, Corporate Businesses, Recruitment 

AİLE İŞLETMELERİ İLE KURUMSAL İŞLETMELERİN YENİ MEZUNA BAKIŞ 

AÇISI FARKLI MI? İŞE ALIM SÜRECİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME 

İş yaşamının değişen nitelikleri işe alım sürecini hem işletmeler hem de adaylar açısından çok daha önemli bir hale 

getirmiştir. İşe alım sürecinde "doğru işe doğru kişi"nin yerleştirilmesi taraflar arasında sürdürülebilir bir iş 

ilişkisini mümkün kılmaktadır. Yeni mezunların işe alımı bu bağlamda ayırt edici bir öneme sahiptir. Bu çalışmada 

aile işletmelerinde ve kurumsal işletmelerde yeni mezun işe alımının farklı olup olmadığını, farklı ise ne ölçüde ve 

nasıl farklılaştığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 8-16 

Haziran 2017 tarihleri arasında Kariyer.net'te yayımlanan "yeni mezun" pozisyonlara ilişkin iş ilanları 

incelenmiştir. İkinci aşamada ise nitel araştırma kapsamında, işe alım sorumlularıyla yapılan yarı-biçimsel 

mülakatlar içerik analizine tabi tutularak araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Yeni Mezun, Aile İşletmesi, Kurumsal İşletme, İşe Alım 
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LEATHER (TANNERY) ENTERPRISES IN KARACASU COUNTY AND THEIR 

SOCIO-ECONOMIC SITUATIONS 

Hüseyin Önlem ERSÖZ, Adnan Menderes University 

Leather industry is one of the important elements of Turkish economy. Leather products are one of the traditional 

export products of Turkey. The leather industry remains important despite the adverse effects of economic and 

social developments in the world and Turkey in recent years. Leather enterprises located in Aydın, Karacasu county 

are also not independent of these developments. The aim of this study is to analyze the existing socio-economic 

structure of the leather industry in Aydın, Karacasu county and to develop some solution proposals for their 

problems. The method of research is to make use of the available information, to ask questions and to observe in 

the area. According to the results of the survey, leather enterprises in Karacasu have difficulties in maintaining 

their competitiveness and carry future concerns. 

Keywords: Leather Sector, Tannery, Karacasu 

KARACASU DERİ İŞLEME (TABAKHANE) İŞLETMELERİ VE İŞLETMELERİN 

SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

Dericilik sektörü Türkiye ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Deri ürünleri Türkiye'nin geleneksel ihraç 

ürünleri arasında yer almaktadır. Dericilik, son yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan ekonomik ve sosyal 

gelişmelerden olumsuz etkilense de önemini korumaktadır. Aydın ili Karacasu ilçesinde yer alan deri işleme 

işletmeleri (tabakhane) de bu gelişmelerden bağımsız değildir. Bu çalışmanın amacı Aydın ili Karacasu ilçesinde 

yer alan dericilik sektörünün mevcut sosyo-ekonomik yapısını analiz etmek ve sorunlarına çözüm önerileri 

geliştirebilmektir. Araştırmanın yöntemi hazır bilgilerden yararlanmak, soru sormak ve yerinde gözlem 

şeklindedir. Araştırmanın sonuçlarına göre Karacasu'daki deri işleme işletmeleri rekabet güçlerini sürdürmekte 

zorlanmakta ve gelecek kaygısı taşımaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Dericilik Sektörü, Tabakhane, Karacasu 
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THE EFFECTS OF COMMUNICATION SYSTEMSBASED ON THE 

INFORMATION TECHNOLOGY USED IN BUSINESS MANAGEMENT ON THE 

BUSINESS PERFORMANCE 

Muhammed ARDIÇ, Artvin Çoruh University 

Berkant DULKADİR, Adıyaman University 

The processing, conversion, storage and transmission of information by means of information technology 

computers enable them to be accessed safely. With the widespread use of computer technology, the use of computer 

based communication programs has begun to take place in enterprises. These communication technologies are 

renewed in different ways and presented to the use of the company. Competition conditions for businesses have 

begun to lose importance in geographical boundaries, which makes it necessary for companies to follow sectoral 

and technological developments closely in order to ensure their competitiveness by ensuring that they make 

decisions quickly, reliably and accurately. The effects prepared by referring to the importance of information-based 

communication systems in the aimed enterprises of this study. Malatya 3. An example of operating in a region is 

taken as an example. Business performance of information based communication systems used in business is 

analyzed (Frequency-ANOVA) by interaction statistical analysis. 

Keywords: Computing, Communications, Business, Performance, Management 

İŞLETMEDE KULLANILAN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TABANLI İLETİŞİM 

SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ 

Bilişim teknolojisi bilgisayarlar yardımıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması ve ilgili birimlere 

iletilerek bunlara güvenli bir şekilde erişilmesini sağlar. Bilişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar 

tabanlı iletişim programlarının kullanımı işletmelerde yer almaya başlamıştır. Bu iletişim teknolojileri de her gün 

farklı şekillerde yenilenerek işletmelerin kullanımına sunulmaktadır. İşletmeler arasındaki rekabet nedeniyle 

coğrafi sınırlar önemini kaybetmeye başlamış, bu da şirketlerin hızlı, güveniliri ve doğru bir şekilde karar vermesini 

sağlayarak rekabet üstünlüğü sağlamaları için sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı işletmelerde bilişim teknolojisi temelli iletişim sistemlerinin önemine 

değinilerek bunların etkilerinin işletme performansına olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma için Malatya 3. 

organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletme örnek alınmıştır. İşletmede kullanılan bilişim tabanlı 

iletişim sistemlerin işletme performasına olan etkileri istatistiki analizlerle (Frekans-ANOVA) incelenmiş ve 

işletme için olumlu sonuçlarının olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlar yöneticiler ile paylaşılmış 

olup çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Bilişim, İletişim, İşletme, Performans, Yönetim 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       359 

 

EFFECTS OF LIFE AND NON-LIFE INSURANCE ON ECONOMIC GROWTH IN 

TURKEY 

Mehmet Zeki AK, Sakarya University 

Nurullah ALTINTAŞ, Sakarya University 

Veysel İNAL, Sakarya University 

The relationship between the insurance sector and economic growth in Turkey has been investigated by employing 

ARDL bound testing over the annual data of the period between 1990 and 2015. For the case of Turkey, in the 

studies dealing with relationship between insurance sector and economic growth, the effects of life insurances and 

non-life insurances were investigated together. And the difference of this study is that the effects of life insurances 

and non-life insurances have been investigated separately. According to the conclusion of the study in the long-

run, non-life insurances have been proved to have positive effect on economic growth; on the other hand life 

insurances have been proved to have negative effect on economic growth. 

Keywords: Life İnsurance, Non-Life İnsurance, Economic Growth, ARDL 

TÜRKİYE'DE HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTALARIN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bu çalışmada, 1990-2015 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Türkiye'de sigortacılık sektörü ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile araştırılmaktadır. Türkiye özelinde sigortacılık sektörü ve 

ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen mevcut çalışmalarda, hem hayat hem de hayat dışı sigortaların büyüme 

üzerindeki etkisi birlikte incelenmiştir. Bu çalışmanın mevcut literatürden farkı, hayat ve hayat dışı sigortaların 

büyüme üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı incelenmesidir. Çalışma sonucunda, uzun dönemde hayat dışı sigortaların 

Türkiye'de ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve hayat sigortalarının ise negatif etkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Hayat Sigortası, Hayat Dışı Sigorta, ARDL 
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EVALUATING THE EXEMPTIONS OF TFRS 16 LEASES STANDARD 

EXPOSURE DRAFT FOR GIVING PLACE TO LEASE TRANSACTIONS IN 

FINANCIAL STATEMENTS 

Şule KIRKIK, Celal Bayar University 

TAS/TFRS regulations is going on intesively. There is TAS-17 Lease Transaction Standard for leasing transactions 

on reflecting financial statements. But this standard don't have any judgement on how assets and liabilities of the 

leasers arising from their business leasing transactions will reflect to their financial statements. And, this should 

that many investors correct their reporting amounts which are excluded from the balance sheet, and these 

corrections are usually mistaken. In this point for solving the problem, TFRS-16 Leases Standard Exposure Draft 

was offered on 10.02.2017 to public opinion for evaluating, which is determined the rules that the leases are giving 

to place the financial statements, measuring, presenting and explaining. This study involves evaluating the 

exemptions about leasing transactions in TFRS-16 Leases Standard Exposure Draft which will be reflected to 

financial statements. 

Keywords: TFRS 16, TAS 17, Leasing Transactions 

TFRS- 16 KİRALAMALAR STANDARDI TASLAK METNİNİN KİRALAMA 

İŞLEMLERİNİ FİNANSAL TABLOLARA ALMAYA İLİŞKİN İSTİSNALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

TMS/TFRS düzenlemeleri yoğun bir şekilde sürmektedir. Kiralama işlemlerinin finansal tablolara yansıtılmasına 

ilişkin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı bulunmaktadır. Ancak bu standart, kiracıların faaliyet 

kiralamalarından doğan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolara nasıl yansıtacaklarına dair bir hüküm 

içermemektedir. Bu da pek çok yatırımcının bilanço dışı bırakılan bu kiralama işlemlerinin raporlanan tutarlarında 

düzeltme yapmasını gerektirmekte ve bu düzeltmeler genellikle hatalı olmaktadır. Bu noktada sorunu gidermek 

için kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirleyen TFRS-

16 Kiralamalar Standardı Taslak Metni 10.02.2017'de kamuoyu görüşüne sunulmuştur. Bu çalışma, TFRS-16 

Kiralamalar Standardı Taslak Metninde yer alan finansal tablolara yansıtılacak kiralama işlemlerine ilişkin 

istisnaların değerlendirilmesini içermektedir. 

Anahtar Kavramlar: TFRS 16, TMS 17, Kiralama İşlemleri 
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IMPACT OF THE BOARD STRUCTURE AND DIVERSTIY ON R&D 

ACTIVITIES 

Ayşegül DÜZGÜN, Gümüşhane University 

Ertuğrul DÜZGÜN Gümüşhane University 

It seems that the board structure is the focus of attention for many researchers. In this context, the main purpose of 

the study is to answer the question of how the board structure influences R&D activities. To achieve this goal, the 

research hypotheses developed in the light of secondary data obtained from 233 firms listed in the Public Disclosure 

Platform,  

a set of control variables taken into account, will test. R&D Density is the dependent variable of the study. The 

independent variables of the study is composed of proportion of inside director, proportion of outsider director, 

CEO duality, average tenure, proportion of independent member, proportion of female members and board size. 

Control variables are composed of firm size, sector and firm age. 

Keywords: Corporate Governance, Board Structure, R&D Activities, Agency Theory 

YÖNETİM KURULU YAPISI İLE YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİNİN AR-GE 

FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yönetim kurulu yapısının pek çok araştırmacı için ilgi odağı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel 

amacı, yönetim kurulu yapısının Ar-Ge faaliyetlerini nasıl etkilemektedir sorusunu cevaplamaktır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için geliştirilen araştırma hipotezleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na koteli olan 233 firmadan 

elde edilen ikincil veriler ışığında, birtakım kontrol değişkenleri de analize dahil edilerek test edilecektir. Ar-Ge 

Yoğunluğu çalışmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise iç yönetici oranı, 

dış yönetici oranı, CEO ikiliği, yönetim kurulundaki üyelerin ortalama görev süresi, bağımsız üye oranı, kadın üye 

oranı ve yönetim kurulu büyüklüğüdür. Kontrol değişkenleri ise firma büyüklüğü, firmanın faaliyette bulunduğu 

sektör ve firma yaşından oluşmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulu Yapısı, Ar-Ge Faaliyetleri, Vekalet Teorisi 
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THE DETERMININATION OF RELATIONSHIP BETWEEN VALUE-BASED 

MANAGEMENT AND CORPORATE SUSTAINABILITY FOR VALUE 

MAXIMIZATION: AN APPLICATION IN BIST 

Oğuzhan ECE, Erzincan University 

The purpose of companies in terms of the value-based view of financial management in the new world order, gained 

a new vision in the expression of value maximization. In this context, "sustainability" has become the most recent 

terminology of the commercial and economic order, while the development in the historical process has reached 

shareholder and value maximization range from profit and profitability route. Sustainability that finds use in 

different management and disciplines day by day; the resources, expertise, opportunities and innovations that all 

stakeholders make use of are presented in a participative perspective of risk, return and liquidity initiatives together 

with the ecological, economic and social factors of the whole. Sustainability practices that emphasize permanent 

and real elements from temporary and fictitious content, mainly in the company's success; has a multi-dimensional 

systematic content on the basis of protection, continuity and added value. This study, which addresses this content 

in the value-based company objectives filter, covers the 2010/Q1 -2017/Q2 time period. Resilient Generalized 

Least Squares Method was used in the research which found application grounds on the firms included in the scope 

of Corporate Governance index. As a result of the analysis, it is concluded that there is a positive relationship 

between corporate market performance and corporate commercial performance with corporate sustainability 

practices, and a negative relationship between corporate financial performance and corporate sustainability 

practices. 

Keywords: Corporate Sustainability, Sustainable Value Creation, Value Maximization, Sustainability 

DEĞER MAKSİMİZASYONU İÇİN DEĞER TEMELLİ YÖNETİM İLE KURUMSAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ: BIST'DA BİR UYGULAMA 

Finansal yönetimin yenidünya düzenindeki değer temelli bakış açısında firma amacı, değer maksimizasyonu 

ifadesinde yeni bir vizyon kazanmıştır. Bu ifadenin tarihi süreç içindeki gelişimi, kar ve karlılık güzergahından 

hissedar ve değer maksimizasyonu menziline ulaşırken, “sürdürülebilirlik”  de ticari ve ekonomik düzenin en 

güncel terminolojisi haline gelmiştir. Her geçen gün farklı yönetim ve disiplinlerde kullanım alanı bulan 

sürdürülebilirlik; tüm paydaşların yararlandığı kaynak, uzmanlık, fırsat ve yenilikler bütününün ekolojik, 

ekonomik ve sosyal faktörlerin birlikteliğinde risk, getiri ve likidite girişimlerinin katılımcılı perspektifindeki 

sunumudur. Esas itibariyle firma başarısında geçici ve fiktif içeriklerden kalıcı ve reel unsurlara yönelimi 

vurgulayan sürdürülebilirlik uygulamaları; koruma, süreklilik ve katma değer temelinde çok boyutlu sistematik bir 

içeriğe sahiptir.  Bu içeriği değer temelli firma amaçları süzgecinde ele alan bu çalışma, 2010/Q1-2017/Q2 

inceleme dönemini kapsamaktadır. Kurumsal Yönetim endeksi kapsamında yer alan firmalar üzerinde uygulama 

zemini bulan araştırmada, Dirençli Genelleştirilmiş EKK yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kurumsal 

piyasa performansı ve kurumsal ticari performans ile kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları arasında pozitif bir 

ilişki, kurumsal finansal performans ile kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları arasında ise negatif bir ilişkinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Değer Yaratma, Değer Maksimizasyonu, 

Sürdürülebilirlik 
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ACCOUNTING FOR VENTURE CAPITAL ACCORDING TO TURKISH 

UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM AND TURKISH ACCOUNTING 

STANDARDS 

Burak KAYIHAN, Muğla Sıtkı Koçman University 

Yusuf TEPELİ, Muğla Sıtkı Koçman University 

Businesses may have difficulties financing in today's intense competition environment. Venture capital is seen as 

an alternative method of financing for businesses with financial difficulties. In this study, it is aimed to give detailed 

information about venture capital concept and to explain accounting for venture capital investments according to 

Turkish Uniform Accounting System and Turkish Accounting Standards. Venture capital investments by 

proportions and maturities of realized investments; In the Turkish Uniform Accounting System, it is accounted 

within the Financial Fixed Assets account group and according to TAS, it is accounted according to various related 

standards. 

Keywords: Venture Capital, Turkish Uniform Accounting System, Turkish Accounting Standards 

GİRİŞİM SERMAYESİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TÜRKİYE 

MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

İşletmeler günümüzdeki yoğun rekabet ortamında finansman konusunda güçlükler yaşayabilmektedir. Girişim 

sermayesi, finansman sıkıntısı olan işletmeler için alternatif bir finansman yöntemi olarak görülmektedir. Bu 

çalışmada girişim sermayesi kavramı hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye 

Muhasebe Standartları'na göre girişim sermayesi yatırımlarının muhasebeleştirilmesini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen yatırımların oranlarına ve vadelerine göre girişim sermayesi yatırımları; Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi'nde Mali Duran Varlıklar hesap grubu içerisinde muhasebeleştirilirken, TMS'ye göre de konuyla 

ilgili çeşitli standartlara göre muhasebeleştirilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Girişim Sermayesi, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Türkiye Muhasebe Standartları 
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ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMATIC RISK MEASURE 

BETA COEFFICIENT AND FINANCIAL RATIOS: A RESEARCH ON BİST 

TOURISM SECTOR COMPANIES 

Yusuf TEPELİ, Muğla Sıtkı Koçman University 

In the study, first quarterly financial statements between the years of 2011-2015 of 9 out of 12 publicly held 

companies that are located in the BİST Tourism sector and the beta coefficients of the same periods obtained from 

FINNET are inserted into the panel data analysis and a regression model created. Moreover, in the second stage of 

the analysis, one year delayed effect of companies financial ratios on coefficient beta is examined. In the first 

analysis, there was a significant and positive relationship between the current ratio, total debt ratio, interest 

coverage ratio, logarithm of sales and Beta, and a significant and negative relationship with profit margins. At the 

end of the second phase, in which we examined the one-year lagged effect of financial ratios, a significant and 

positive correlation was found with the Stock Turnover Rate, and a significant and negative correlation was found 

with the Equity Multiplier, Asset Logarithms and Sales Logarithms. 

Keywords: Systematic Risk, Financial Ratios, BIST, Tourism Sector 

SİSTEMATİK RİSK ÖLÇÜTÜ BETA KATSAYISI İLE MALİ ORANLAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİST TURİZM SEKTÖRÜ'NDE YER ALAN 

ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmada öncelikle halka açık olan ve BİST Turizm sektöründe yer alan 12 şirketten süreklilik arz eden 9 tanesinin 

2011-2015 yılları arasındaki üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablolarından elde edilen rasyolarıyla, 

FİNNET'ten elde edilen aynı dönemlere ilişkin beta katsayıları panel veri analizine sokularak bir regresyon modeli 

oluşturulmuştur. Ayrıca analizin ikinci aşamasında şirketlerin finansal rasyolarının beta üzerindeki 1 yıl gecikmeli 

etkisi incelenmiştir. Yapılan ilk analizde Cari Oran, Toplam Borç Oranı, Faiz Karşılama Oranı ve Satışların 

Logaritması ile Beta arasında anlamlı ve pozitif, Kar Marjı ile ise anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Finansal 

oranların bir yıl gecikmeli etkisini incelediğimiz ikinci aşamanın sonunda ise Stok Devir Hızı ile anlamlı ve pozitif, 

Özsermaye Çarpanı, Aktifin Logaritması ve Satışların Logaritması ile anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Sistematik Risk, Mali Oranlar, BİST, Turizm Sektörü 
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EFFICIENCY RANKING OF PROVINCES OF TURKEY TOWARDS BANKING 

AND FINANCE WITH MALMQUIST TFP INDEX 

Bilge MEYDAN, Hacettepe University 

Measuring cities' efficiency by different parameters and ranking by provinces' relative efficiency and achivement take place in 

academic studies. Evaluation of the effectiveness and success of the province through different issues provides, the identification 

of potential, strengths and weaknesses of the province. City ranking is important by some reasons: helps identification of issues 

to be taken into account in the preparation of improvement policies more clearly and benchmarking of the provinces, which are 

identified as reference, by success factors. Studies in the literature examining financial conditions and comparing the relative 

efficiencies with each other of provinces are motivated us to do this study. Therefore, using panel data to evaluate efficiency 

changes over time of provinces with a nonparametric method, we prefer to use Malmquist Total Factor Productivity Index in 

our research. In our study, 81 provinces of Turkey have been aimed to compare relative financial efficiency trough banking and 

finance datas and identify most succesful provinces. When we have done efficiency benchmarking with Malmquist Total Factor 

Productivity Index based on two models. In Model 1we use 12 output factors which are divided by population of each provinces 

(personal loans, industrial loans, deposits TL, deposits FX, total deposits, non-cash sectoral loans, tax income, imports, exports, 

stock market registered number of investors, the total balance amount of investors, energy consumption) and 4 inputs (labor 

force participation rate, employment rate, the number of manufacturing workplace, manufacturing net gain). In Model 2 we use 

8 outputs (deposits TL, deposits FX, total deposits, tax income, imports, exports, stock market registered number of investors, 

the total balance amount of investors) and 8 inputs (labor force participation rate, employment rate, the number of manufacturing 

workplace, manufacturing net gain, personal loans, , industrial loans, non-cash sectoral loans, energy consumption). Then we 

have done the analysis by DEA-based Malmquist Total Factor Productivity Index. Year period 2009-2014 ,which shows post-

crisis period ,as the working efficacy measurements were investigated. 

Keywords: City Ranking, Relative Efficiency Measuring, Investability, DEA, Malmquist Total Factor 

Productivity Index 

BANKACILIK VE FİNANS VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE İLLERİNİN 

MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE ETKİNLİK 

SIRALAMASI 

İllerin farklı parametrelerle ölçülerek değerlendirilmesi ve sıralanması akademik çalışmalarda yer bulmuştur. Farklı konular 

üzerinden illerin etkinlik ve başarılarının değerlendirilmesi; illerin potansiyellerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini 

sağlamaktadır. Bu sayede, iyileştirme politikalarının hazırlanmasında önemsenecek konuların daha açık ortaya koyulması ve 

referans olarak belirlenen illerin başarı faktörleri ile kıyaslama yapılması açısından önemlidir. Literatürde illerin finansal 

durumlarını inceleyen ve etkinliklerini birbiriyle kıyaslayan çalışmalar yer bulmuştur. İllerin finansal perspektiften 

değerlendirildiği çalışmalar bu çalışmayı yapmamızda motive kaynağı oluşturmuştur. Bu doğrultuda panel veri kullanılarak 

illerin zaman içindeki etkinlik değişimlerini parametrik olmayan bir yöntemle değerlendirmek için Malmquist Toplam Faktör 

Verimliliği Endeksi yönteminin uygun olacağına karar verilmiştir. Çalışmamızda Türkiye'nin 81 ilinin bankacılık ve finans 

verileri doğrultusunda finansal açıdan göreli etkinlikleri kıyaslanarak, başarılı iller belirlenmiştir. Etkinlik karşılaştırması iki 

farklı model ile yapılmıştır. Model 1 illerin nüfusuna oranlı 12 çıktı (bireysel krediler, sektörel krediler, mevduat (TL), mevduat 

(DTH), mevduat toplam, gayrinakdi sektörel krediler, vergi gelirleri, ithalat rakamları, ihracat rakamları, borsaya kayıtlı 

yatırımcı sayısı, toplam hesap bakiye tutarı, enerji tüketimi) ve 4 girdi (işgücüne katılım oranı, istihdam oranı, imalat sanayi iş 

yeri sayısı, imalat sanayi net kazanç) baz alınarak oluşturulmuştur. Model 2 ise yine nüfusa oranlı il bazlı 8 adet girdi (iş gücüne 

katılım oranı, istihdam oranı, imalat sanayide işyeri sayısı, imalat sanayide net kazanç, bireysel krediler, sektörel krediler, 

gayrinakdi sektörel krediler, enerji tüketimi ) ve 8 adet çıktı (mevduatlar TL, mevduatlar DTH, toplam mevduatlar, vergi 

gelirleri, ithalat, ihracat, yatırımcı sayısı, toplam hesap bakiyesi) ile kurulmuştur. Her iki modelde de Veri Zarflama Analizi 

tabanlı Malmquist Toplam Faktör Endeksi Yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmanın etkinlik ölçüm periyodu olarak kriz sonrası 

dönemi kapsayan 2009-2014 yılları incelenmiştir. 

Anahtar Kavramlar: İl Sıralama, Göreli Etkinlik Ölçümü, Yatırım Yapılabilirlik, DEA, Malmquist Toplam 

Faktör Verimliliği Endeksi  
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COMPARISON OF THE LIQUIDITY LEVELS OF BUSINESSES: BIST 

SUSTAINABILITY INDEX APPLICATION 

Famil ŞAMİLOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman University 

Haşim BAĞCI, Aksaray University 

Yunus Emre KAHRAMAN, Muğla Sıtkı Koçman University 

Liquidity is assets that can be monetized easily. Thus, it is necessary for the businesses to have a sufficient level of 

liquid assets in order to be prepared for any circumstance. This is because the liquid asset is the fastest asset that 

can be monetized at any moment of necessity by the business. In this study, liquidity levels of businesses, which 

are registered in the BIS Sustainability Index, were compared. In order to conduct this comparison, the importance 

levels of the required liquidity rates were determined by using the Analytic Hierarchy Process method. Following 

this determination, the liquidity performances of the businesses were compared by using the Grey Relational 

Analysis technique. 

Keywords: Liquidity, Sustainability, Analytical Hierarchy Process, Grey Relational Analysis 

İŞLETMELERİN LİKİDİTE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ UYGULAMASI 

Likidite; işletmelerin kolayca para çevirebildiği varlıklarıdır. Bu nedenle; işletmelerin her koşula hazırlıklı olmak 

için yeterli seviyede likit varlığa sahip olması gerekmektedir. Çünkü likit varlık işletmenin gereksinim duyduğu 

her an nakde en hızlı dönüştürebildiği varlıktır. Bu çalışmada Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine kayıtlı 

firmaların likidite seviyeleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmayı gerçekleştirmek için gerek duyulan likidite 

oranlarının önem dereceleri Analitik Hiyerarşi Proses yöntemiyle belirlenmiştir. Bu belirlemenin ardından Gri 

İlişkisel Analiz tekniği kullanılarak firmaların likidite performansları kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kavramlar:  Likidite, Sürdürülebilirlik, Analitik Hiyerarşi Proses, Gri İlişkisel Analiz 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BANKS WITH ENTROPY BASED 

PROMETHEE II METHOD 

Ferhat DEMİRCİ, Bartın University 

Dr. İsmail Fatih CEYHAN, Bartın University  

Banks are among the important elements of the financial system. In the banking sector where the competition is 

intense, only a profitability-based analysis of financial performance will be insufficient. In this study, eleven banks 

which have more than five hundred branches were subjected to a one-year financial performance analysis with the 

ratios obtained from The Bank Association Of Turkey. PROMETHEE II which is multi criteria decision making 

method has been chosen as a research method and weighting of criteria has been done with entropy method. 

Findings obtained from the research were interpreted by analyzing the correlation with profitability ranking. 

According to the results of the research, the public banks are in the forefront with their financial performances and 

a high correlation has been found between the financial performance rankings and profitability rankings. 

Keywords: Banking Sector, Entropy, Financial Performance, M.C.D.M, PROMETHEE II  

ENTROPİ TABANLI PROMETHEE II YÖNTEMİYLE BANKALARIN FİNANSAL 

PERFORMANS ANALİZİ  

Bankalar finansal sistemin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı 

bankacılık sektöründe sadece karlılığa endeksli bir finansal performans analizi yetersiz kalacaktır. Bu araştırmada 

şube sayısı beş yüzün üzerinde olan on bir banka, Türkiye Bankalar Birliği'nden elde edilen oranlar ile bir yıllık 

finansal performans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma metodu olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

PROMETHEE II tercih edilmiş ve kriterlerin ağırlıklandırması entropi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular, karlılık sıralamasıyla korelasyon analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre kamu bankaları finansal performanslarıyla ön plana çıkmış, finansal performans sıralaması ve karlılık 

sıralaması arasında ise yüksek bir korelasyon tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Bankacılık Sektörü, Ç.K.K.V, Entropi, Finansal Performans, PROMETHEE II 
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PERSPECTIVES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ON SKILL TRAINING 

IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

İsmail Fatih CEYHAN, Bartın University 

Ferhat DEMİRCİ, Bartın University 

Skill Training" is a method applied to bring the vocational qualifications to the students in accounting department 

of the secondary school. It is aimed in this study to contribute to the field with conclusions and suggestions for 

improvement of the quality of education by revealing the opinions and thoughts of the accounting profession 

members who are one of the accounting environment stakeholders. For this purpose, a questionnaire was applied 

to 215 accounting professions involved in skill training activities in Istanbul and the results were discussed. İn 

conclusion the achievements of students during training are very important and the quality of education is 

influenced by the harmony between professionals and coordinator teachers. 

Keywords: Skill Training, Accounting Internship Education, Vocational High School, Accounting Education 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK LİSELERİNDE BECERİ 

EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI 

Ortaöğretim muhasebe alanında mesleki yeterliliklerin sağlanması amacıyla kullanılan yöntem öğrencilere 

uygulanan "Beceri Eğitimi" uygulamasıdır. Çalışmamızın amacı; muhasebe çevresi paydaşlarından biri olan 

muhasebe meslek mensuplarının, beceri eğitimi uygulaması faaliyetiyle ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya 

çıkararak, eğitimin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik sonuç ve önerilerle alana katkı sağlamaktır. Bu amaçla 

İstanbul ilinde beceri eğitimi faaliyetinde yer almış 215 meslek mensubuna anket uygulanarak sonuçlar 

tartışılmıştır. Ankette "kişisel ve mesleki bilgiler", "çalışma ortamı", "beceri eğitimi" ve "stajyerlerin gelecekleri" 

ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak eğitim sırasında öğrencilerin elde ettiği kazanımlar oldukça önemlidir 

ve eğitimin kalitesi meslek mensupları ile koordinatör öğretmenler arasındaki uyumdan etkilenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Beceri Eğitimi, Ortaöğretim Muhasebe Alanı Beceri Eğitimi, Muhasebe Eğitimi 
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THE MEDIATOR EFFECT OF PERSON-JOB FIT ON THE EFFECT OF CABIN 

ATTENDANTS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON 

EMOTIONAL LABOR: A RESEARCH ON CABIN ATTENDANTS 

Harun KARAKAVUZ, Bülent Ecevit University 

Nalan ERGÜN, Bülent Ecevit University 

The purpose of this survey, carried out by 561 cabin attendants working in a medium-sized airline, is to investigate 

the mediator effect of person-job fit on the effect of cabin attendants' perception of organizational cynicism on their 

emotional labor. According to the results of the research, a meaningful and negative relationship between 

organizational cynicism and emotional labor and organizational cynicism and person-jobfit is found while a 

meaningful and positive relationship between person-job fit and emotional labor is determined.According to the 

results of the structural equality model (SEM) constructed to test the mediator effect, it is found that person-job fit 

has a partial mediating effect on the effect of organizational cynicism on emotional labor. 

Keywords: Air Transportation, Cabin Attendant, Organizational Cynicism, Emotional Labor, Person-Job Fit, 

Structural Equality Model 

ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE 

KİŞİ-İŞ UYUMUNUN ARACILIK ETKİSİ: KABİN GÖREVLİLERİ ÜZERİNDE BİR 

UYGULAMA 

Orta ölçekli bir havayolu işletmesinde çalışan 561 kabin görevlisinden toplanan verilerle gerçekleştirilen bu 

çalışmanın amacı; kabin görevlilerinin örgütsel sinizm algılarının duygusal emekleri üzerindeki etkisinde kişi-iş 

uyumunun aracılık etkisinin incelenmesidir. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel sinizm ile duygusal emek ve 

örgütsel sinizm ile kişi iş uyumu arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki ve kişi-iş uyumu ile duygusal emek 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Aracılık etkisinin test edilebilmesi için oluşturulan 

yapısal eşitlik modeli (YEM) sonuçlarına göre kişi-iş uyumunun, örgütsel sinizmin duygusal emek üzerindeki 

etkisinde kısmi aracılık etkisi gösterdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Hava Taşımacılığı, Kabin Görevlisi, Örgütsel Sinizm, Duygusal Emek, Kişi-İş Uyumu, 

Yapısal Eşitlik Modeli 
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THE EFFECT OF PERCEPTION OF CRONYISM ON JOB SATISFACTION: A 

STUDY ON AIRPORT SECURITY STAFF 

Selçuk KAYHAN, Amasya University 

Nalan ERGÜN, Anadolu University 

The aim of this study, which is based on the data collected airport security staff involved in airport security 

processes, determine the relationship between the level of perceptions of cronyism and job satisfaction levels of 

airport security staff. According to results of this research, there is a significant and negative relationship between 

perception of cronyism and job satisfaction. As a result of analyzing the relationship between perception of 

cronyism and sub-dimensions of job satisfaction, it was found that the dimension of "external satisfaction" was 

more influenced by the perception of cronyism than the dimension of "internal satisfaction". 

Keywords: Cronyism, Job Satisfaction, Aviation Security, Airport Security Staff 

KRONİZM ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: HAVAALANI ÖZEL 

GÜVENLİK PERSONELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Havaalanı güvenlik süreçlerinde yer alan özel güvenlik personelinden elde edilen verilerle gerçekleştirilen bu 

çalışmanın amacı; özel güvenlik personelinin kronizm (eş-dost kayırmacılığı) algı düzeyleri ile iş tatmini düzeyleri 

arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma sonuçlarına göre kronizm algısı ile iş tatmini düzeyi arasında anlamlı 

ve ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Kronizm algısının iş tatmininin alt boyutları ile arasındaki ilişkinin 

belirlenmesine yönelik yapılan analiz sonucunda ise "Dışsal tatmin" boyutunun "İçsel tatmin" boyutuna göre 

kronizm algısından daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Kronizm, İş Tatmini, Havacılık Güvenliği, Havaalanı Özel Güvenlik Personeli 
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EMPLOYMENT MODEL OF FUTURE, "WORK 3.0" 

Cavit ÇOLAKOĞLU, Artvin Çoruh University 

Sefa KARAGÖZ, İstanbul University 

Rather than being traditional, continuous and regular; Work 3.0 is a transient, with strict (definite) time constraints 

and non-continuous/irregular form of employment or work. In this study, present status, general structure and 

implementation are discussed together with its distinctive aspects in comparison to the traditional working norms 

known as Work 1.0 and Work 2.0. Work 3.0 has become widespread especially in developed countries. Rather 

than being a temporary trend, it has characteristics that may impact all companies and workforce. It is anticipated 

that, depending on the changing economic structures and communication technologies, Work 3.0 will replace the 

traditional forms of employment and cause considerable changes in the labor market. 

Keywords: Work 3.0, Employment Models, Labor Market 

GELECEĞİN İŞ MODELİ "İŞ 3.0" 

İş 3.0, geleneksel, sürekli ve düzenli istihdam veya çalışma şekli olmaktan ziyade, süreksiz, çok sınırlı(belirli) 

süreli ve kesintili/düzensiz istihdam veya çalışma şeklidir. Bu çalışmada İş 3.0 olarak tanımlanan yeni çalışma 

modelinin mevcut durumu, genel yapısı, uygulanışı, İş 1.0 ve İş 2.0 olarak bilinen geleneksel çalışma normlarına 

göre farklı olan yönleri ele alınmıştır. İş 3.0 özellikle gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

Geçici bir eğilim olmaktan ziyade özellikle tüm şirket ve çalışanları etkileyebilecek bir yapıya sahiptir. İş 3.0 

değişen ekonomik yapılar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen yıllarda geleneksel 

istihdam şekillerinin yerini alacağı ve işgücü piyasası üzerinde büyük değişimlere yol açacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: İş 3.0, İstihdam Modelleri, İşgücü Piyasası 
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THE RELATIONSHIP BETWEENLEARNING ORGANIZATIONS AND 

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP: THE EXAMPLE OF KARABUK REGION 

Fatma Zehra TAN, Karabük University 

Sertaç ERCAN, Karabük University 

Emre ÖĞRÜNÇ, Karabük University  

The aim of the study is to determine the relationship between organizational entrepreneurship and learning 

organizations. For this purpose, data were collected from the companies operating in the textile, iron and steel and 

manufacturing sectors in Karabuk province. Result of analysis show that, a positive relationship has been 

determined between corporate entrepreneurship, proactivity and learning organizations. A relationship between the 

competitive aggressiveness and learning organizations has not been established. Also, significant differences were 

observed according to the sector. This study will contribute to the literature in terms of the relationship between 

organizational entrepreneurship and learning organization concepts. 

Keywords: Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurship, Learning Organizations 

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR VE KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: KARABÜK BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Çalışmanın amacı kurumsal girişimcilik ile öğrenen organizasyon kavramları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. 

Bu amaçla Karabük ili bölgesinde, tekstil, demir-çelik ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden anket 

yöntemiyle veriler toplanmıştır. Hipotezler belirlenmiş ve yapılan analizler sonucunda kurumsal girişimcilik ve alt 

boyutu olan proaktiflik ile öğrenen organizasyonlar arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Kurumsal 

girişimciliğin rekabetçi agresiflik boyutu ile öğrenen organizasyonlar arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. 

Faaliyet gösterilen sektör ile öğrenen organizasyonlar arasındaki ilişki incelendiğinde sektöre göre anlamlı 

farklılıklar gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, örgütün iç dinamikleriyle ilgili olan kurumsal girişimcilik ve öğrenen 

organizasyon kavramları arasındaki ilişkiyi incelemesi bakımından literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Öğrenen Organizasyonlar 
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A CURRENT EVALUATION ON THE PLACE AND IMPORTANCE OF HEALTH 

POLICIES OF E-HEALTH SERVICES 

Mehmet Burhanettin COŞKUN, Osmaniye Korkut Ata University 

The health policy that has taken an important place together with the post-republic period is an important position in public 

administration. Particularly, with the development of community health topics that emerged in the foreground periodically, 

health issues have been laid on the basis of the most important needs of Anatolian people.  The issue has increased in importance 

in the 2000s, when contemporary global debates have been observed, and reforms have been passed along with extensive work.  

While the subjects of these reforms are various standards determined by international organizations in general, various policy 

formations originally formed by Turkey have gained importance from the point of view of public administration.  It constitutes 

the main topic of the research on E-Health Services and Public Advance which is the foundation of the institutional health 

policies that are offered to the citizens of the Ministry of Health in Turkish Public Administration. The main aim of the research 

is to establish the important technological features and importance of the health services affected by various causes both at 

home and abroad and the health policies that are related to them after the Republican period and to show the importance of the 

general health of the population to discuss in qualitative and quantitative meaning. Descriptive and descriptive methods have 

been used by revealing the data obtained with the headings related to the development, convenience, frequency and 

consequences of the health facilities that constitute the most important entry of social development in the study. As a result, E-

Health studies have become very important in reaching each individual Health Politics, which has an important place in Turkish 

Public Administration, protecting the health of society in the fastest way between state and individual, and having a scientific 

infrastructure with the proliferation of data banks. The main unifying factor of the health reforms is the dissemination of means 

of communication and storage in the technological sense. The support provided by today's technologies to citizens' health is 

developing and multiplying with new and strong policies. 

Keywords: Reform, E-Health, Health Services, Health Policies 

E-SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLIK POLİTİKALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

ÜZERİNE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME 

Cumhuriyet sonrası dönem ile birlikte önemli bir yer edinen sağlık politikaları kamu yönetiminde önemli bir konumdadır. 

Özellikle dönemsel olarak ön plana çıkan toplum sağlığı konularının da gelişmesiyle Anadolu insanının en önemli ihtiyaçlarının 

temelinde sağlık konuları belirmiştir. Konu güncel küresel tartışmaların gözlemlendiği 2000'li yıllarda da önemini artırmış ve 

kapsamlı çalışmalarla birlikte reformlar hayata geçirilmiştir. Bu reformların konuları genel olarak uluslararası kuruluşlarca 

belirlenen çeşitli standartlar olmasıyla birlikte, Türkiye'nin özgün olarak oluşturduğu çeşitli politika oluşumları da kamu 

yönetimi açısından önem kazanmıştır. Türk Kamu Yönetimi içerisinde Sağlık Bakanlığı'nca vatandaşların hizmetine sunulan, 

kurumsal anlamda sağlık politikalarının da temelini oluşturan E-Sağlık Hizmetleri ve Kamusal önemi araştırmanın ana 

konusunu oluşturmaktadır.  Araştırmanın temel amacı Cumhuriyet dönemi sonrasında gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki 

çeşitli sebeplerden etkilenen sağlık hizmetlerinin ve buna bağlı olarak şekillenen sağlık politikalarının özellikle 2000'li yıllar 

ile birlikte kazandığı önemli teknolojik özellikleri ve önem derecesini ortaya koymak ve toplumun genel sağlığına olan etkisini 

nitel ve nicel anlamda tartışmaktır. Çalışmada toplumsal gelişmenin en önemli girdisini oluşturan sağlık olanaklarının yaşadığı 

gelişme, kolaylık, kullanım sıklığı ve sonuçları ile ilgili başlıklar ile elde edilen veriler ortaya konularak, betimsel ve açıklayıcı 

yöntem kullanılmıştır. Sonuç olarak, E-Sağlık çalışmaları Türk Kamu Yönetiminde önemli bir yer tutan Sağlık Politikalarının 

her bir bireye ulaştırılmasında, toplum sağlığının devlet-birey arasında en hızlı şekilde korunmasında ve veri bankalarının 

çoğalması ile bilimsel bir alt yapıya sahip olunmasında çok önemli bir hale gelmiştir. Sağlık konusunda hayata geçirilen 

reformların temel birleştiricisi teknolojik anlamda iletişim ve depolama araçlarının yaygınlaştırılmasıdır. Günümüz 

teknolojilerinin sağladığı imkanların vatandaş sağlığına yarattığı destek yeni ve güçlü politikalarla birlikte gelişmekte ve 

çoğalmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Reform, E-Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Politikaları 
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THE LINK BETWEEN INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE UNDER 

INFLATION TARGETING REGIME IN TURKISH ECONOMY 

Özcan KARAHAN, Bandırma Onyedi Eylül University 

Olcay ÇOLAK, Uşak University 

The interest rate levels determined within the framework of monetary policy have significant effects on the internal 

and external balances of the economy. In this context, the interaction between the interest rate and the exchange 

rate is an important determinant of the effectiveness of the monetary policies applied. Turkey adopted Inflation 

Targeting Regime as a monetary policy between 2002 and 2006 implicitly and then explicitly. Thus, it is important 

to investigate the interactions between interest rate and the exchange rate in order to determine the effectiveness of 

the Inflation Targeting Regime implemented. Accordingly, the purpose of our work is to analyze the relationship 

between interest rate and exchange rate using the monthly data of the period between 2002 and 2016 by using time 

series techniques. Empirical findings provide significant implications both for the nature of the relationship 

between interest and exchange rate and for the effectiveness of the Inflation Targeting Regime in Turkey. 

Keywords: Interest Rate, Exchange Rate, Inflation Targeting Regime 

ENFLASYON HEDEFLEMELİ REJİM ALTINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 

FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

Para politikaları çerçevesinde belirlenen faiz oranı seviyeleri ekonominin iç ve dış dengeleri üzerinde önemli etkiler 

yaratmaktadır. Bu kapsamda faiz oranı ile kur seviyesi arasındaki etkileşim uygulanan para politikalarının 

etkinliğini belirleyen önemli bir unsur olmaktadır. Türkiye para politikası olarak 2002 ve 2006 yılları arasında 

örtük daha sonra ise açık bir biçimde Enflasyon Hedeflemeli Rejimi uygulamıştır. Böylece söz konusu dönemde 

uygulanan Enflasyon Hedeflemeli politikaların etkinliğini belirlemek için faiz oranı ile kur arasındaki etkileşimi 

ortaya koymak önemlidir. Buradan hareketle çalışmamızın amacı 2002 ile 2016 yılları arasındaki döneme ait aylık 

verilerden yararlanarak ve zaman serisi teknikleri kullanılarak faiz ile kur arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. 

Ampirik bulgular hem faiz ile kur arasındaki ilişkinin niteliği ve hem de Enflasyon Hedeflemeli Para Programının 

etkinliğine ilişkin önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Faiz Oranı, Döviz Kuru, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi 
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THE IMPACT OF POLICY UNCERTAINTY ON FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 

Ömer AKKUŞ, Gümüşhane University 

Kemal YILDIRIM, Anadolu University 

In this study, owing to the fact that it is stronger and also includes political factors, economic policy uncertainty 

(EPU) index of Baker, Bloom ve Davis (2015), developed for the USA, shall be used. Along with EPU, political 

instability indicators of the developing countries shall be taken into account. In the study, using 17 political 

instability indicators through exploratory factor analysis, three factors of political instability has been detected. 

These factors are violence and tension, government opposition and protest, and instability inside the regime. Using 

dynamic panel system generalized method of moments, the effects of political instability in developing countries 

and EPU in the USA on foreign direct investment of developing countries have been examined. Results of the 

study indicate that and three factors of political instability in developing countries have different effects on foreign 

direct investment, while EPU in the USA have a negative effect on foreign direct investment in the developing 

countries. 

Keywords: Economic Policy Uncertainty, Violence And Tension, Government Opposition And Protest , Instability 

Inside The Regime , Foreing Direct Investments 

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Çalışmada belirsizlik kavramının sahip olduğu önem ve diğer belirsizlik indeksleri ile karşılaştırıldığında daha 

güçlü ve politik unsurları da içermesi nedeniyle Baker, Bloom ve Davis (2015)'in Amerika Birleşik Devletleri için 

geliştirmiş oldukları ekonomik politika belirsizliği (EPB) indeksi kullanılmaktadır. Bunun yanında gelişmekte olan 

ülkelerdeki politik istikrarsızlıkları belirleyebilmek için Keşfedici Faktör Analizi'yle 17 politik istikrarsızlık 

göstergesi kullanılarak politik istikrarsızlığın üç farklı boyutu ortaya çıkarılmıştır. Bu boyutlar şiddet ve gerilim, 

hükümet karşıtlığı ve protesto ve rejim içi istikrarsızlıktır. Dinamik Panel Sistem Genelleştirilmiş Momentler 

Metodu (SGMM) kullanılarak gelişmekte olan ülkelerdeki politik istikrarsızlığın ve ABD'deki EPB'nin gelişmekte 

olan ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımlara etkisi incelenmektedir. Çalışmanın bulguları ABD'de ortaya çıkan 

bir EPB'nin gelişmekte olan ülkelere yapılacak doğrudan yabancı yatırımları negatif etkilediğini gösterirken 

gelişmekte olan ülkelerdeki politik istikrarsızlığın üç farklı boyutunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde farklı 

etkilere sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kavramlar: Ekonomik Politika Belirsizliği, Şiddet Ve Gerilim, Hükümet Karşıtlığı Ve Protesto, Rejim 

İçi İstikrarsızlık, Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
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AFTER THE CRISIS IN 2008, TODAY'S OUTLOOK OF THE LABOR MARKET 

IN EUROPEAN UNION 

Cihan SELEK ÖZ, Sakarya University 

Sefa KARAGÖZ, İstanbul University 

The purpose of this case study is to reveal the impact of the crisis in 2008 on the labor market in the european union 

from the beginning of it until today. Within this scope, first of all, the 2008 crisis has been explained, and then the 

EU labor market has been analysed for both individual member countries and the union in general, using the data 

obtained from EUROSTAT. At the end of this study, it's been concluded that the general statistics on the EU labor 

market have started to show negative trends since 2009. Despite the positive changes starting in 2014 on the labor 

market, some indicators could not even reach their pre-crisis level since 2016. It is also noted that the crisis has left 

much deeper scars in some of the EU Member States' labor market in comparison to others'. 

Keywords: 2008 Crisis, European Union, Labor Market 

2008 KRİZİ'NDEN SONRA AVRUPA BİRLİĞİ İŞGÜCÜ PİYASALARININ 

GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNÜMÜ 

Bu çalışmanın amacı 2008 Krizi'nin başlangıcından günümüze değin Avrupa Birliği işgücü piyasaları üzerindeki 

etkilerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede öncelikle 2008 Krizi hakkında bilgi verilmiş, daha sonra ise 

EUROSTAT'tan temin edilen veriler aracılığıyla AB işgücü piyasaları gerek genel olarak gerekse de üye ülkeler 

bağlamında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, AB işgücü piyasalarına ait genel istatistiki göstergelerin 2009 

yılı itibari ile olumsuz seyir izlemeye başladığı, 2014 yılı itibari ile olumlu yönde değişimlerin başlamasına rağmen, 

bazı göstergelerde 2016 yılı itibariyle bile hala kriz öncesi seviyeye ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca 

krizin özellikle bazı AB üyesi ülkelerin işgücü piyasalarında çok daha derin izler bıraktığı dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kavramlar: 2008 Krizi, Avrupa Birliği, İşgücü Piyasaları 
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APPLICABLE TRAINING ASSESSMENT IN ECONOMY: CANKIRI 

KARATEKIN UNIVERSITY IIBF CASE 

Mehmet Ali DEMİR, Çankırı Karatekin University 

Emine Nur KIRIMLI, Çankırı Karatekin University 

In this study, assessment for the application of Introduction to Macroeconomy class coded IKT102 by the students 

who are having education in Cankiri Karatekin University in 2016-2017 academic year spring term has been made 

to determine general operation and satisfaction in appllicable training, quality of questions and themes, the impact 

of applicable training to course success and satisfaction of the instructor for students. Questionnaire method was 

applied and total 314 data was collected for the study. Data that was obtained at the end of the questionnaire was 

assessed with the help of statistical package for the social science version 20 program. 

Keywords: Cankiri Karatekin University, IIBF, Applicable Training in Economics, Satisfaction 

İKTİSATTA UYGULAMALI EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANKIRI 

KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ 

Bu çalışma, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2016-2017 akademik yılı Bahar 

döneminde İKT 102 koduyla açılan Makroekonomiye Giriş dersini alan öğrencilerin uygulama eğitimindeki genel 

işleyiş ve memnuniyeti, soruların niteliği ve içeriği, uygulama dersinin ders başarısına etkisi ve dersi veren öğretim 

elemanından duyulan memnuniyeti tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve 

toplam 314 veri araştırma için kullanıma hazır hale getirilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) 20 paket programı ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, İktisatta Uygulamalı Eğitim, Memnuniyet 
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RELATIONSHIPS BETWEEN ACTORS IN DEVELOPMENT AGENCIES: 

SOUTH AEGEAN DEVELOPMENT AGENCY 

İsmet AKBAŞ, Çankırı Karatekin University 

Center-centered regional and local development efforts, designed from top to bottom in central organization, have turned from 

place to place upwards, to an interactive and very complex structure in which local dynamics and internal potential are 

mobilized. Hence, there is an interrelated and supporting network of local, regional and national elements in achieving social 

goals such as economic and employment opportunities such as development, growth and competitiveness, solutions of urban 

and environmental problems, raising the standard of  living of the people of the region. This structure necessitated the 

establishment of an institutional structure that promotes participation in the direction of good governance as well as individual 

initiative, and which will enable flexible thinking and dynamic mobilization of common minds and resources. For this reason, 

this approach, which has recently been expressed as multi-level governance in development literature, reveals the existence of 

proactive organization models based on well-organized collaborative dialogue, in which both public institutions and institutional 

accumulations of other sectors (private sector, local governments and non-governmental organizations, ect.)share their 

experience. This study focuses on the identification of managerial issues that development agencies have experienced between 

actors in spite of legal arrangements to reduce regional imbalances in support of multi-actor partnerships within the framework 

of EU objectives. The coordination of development agencies has an important role in identifying problems in establishing 

cooperation and partnerships between the public sector, the private sector, local governments and non-governmental 

organizations and putting forward solutions to these issues. It is also aimed to identify and systematize problems experienced 

in the duties and authorities between agencies such as EGEV for local and / or regional development and agencies. For this 

purpose, an area survey was conducted on the selected South Aegean Development Agency as an example. A questionnaire 

survey of members of the GEKA development council is included in the field of research to determine the problems experienced 

among the actors and to determine the opinions and analyze the analysis to solve the problems with the cooperation of the 

public, private and non-governmental organizations with the agencies. 

Keywords: Development Agencies, Governance, Regional Development, Local Development, Local Enterprise 

Partnerships 

KALKINMA AJANSLARINDA AKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GÜNEY 

EGE KALKINMA AJANSI 

Yukarıdan aşağıya merkezi örgütlenme içerisinde tasarlanan ve merkez odaklı bölgesel ve yerel kalkınma çabaları yerini 

aşağıdan yukarıya, yerel dinamiklerin ve içsel potansiyelin harekete geçirildiği etkileşimli ve çok karmaşık bir yapıya 

dönüşmüştür. Bundan dolayı, kalkınma, büyüme ve rekabet gücü gibi ekonomik ve istihdam olanaklarının, kentsel ve çevresel 

sorunların çözümü, bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesi gibi sosyal amaçlara ulaşılmasında yerel, bölgesel ve ulusal 

unsurların içiçe geçtiği birbirini etkileyen ve destekleyen bir ağyapının varlığı söz konusudur. Bu yapı bireysel girişimin yanında 

iyi yönetişim anlayışı doğrultusunda katılımcılığı destekleyen ve ortak aklın ve kaynakların esnek ve dinamik biçimde harekete 

geçirilmesini sağlayacak kurumsal bir yapının oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle, son dönemlerde kalkınma 

literatüründe çok düzlemli yönetişim olarak ifade edilen bu yaklaşım ile gerek kamu kurumlarının gerekse diğer kesimlerin 

(özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, vb.) kurumsal birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaya dönük 

diyaloğa açık, iyi organize olmuş işbirliğine dayalı proaktif örgütlenme modellerinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma 

AB'nin hedefleri çerçevesinde bölgesel dengesizliklerin çok aktörlü ortaklıkların da desteğiyle azaltılması için yapılan yasal 

düzenlemelere rağmen kalkınma ajanslarının aktörler arası ilişkilerde yaşadığı yönetsel sorunların ortaya konulmasına 

odaklanmaktadır. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıkların kurulmasına dair sorunların tespit edilmesi ve bu konularda çözüm yollarının 

ortaya konulması çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. Yerel ve/veya bölgesel kalkınmaya yönelik EGEV gibi diğer kurumlar 

ile ajanslar arasındaki görev ve yetki konusunda yaşanan sorunların da tespit ve sistematize edilmesi çalışmanın amaçları 

arasındadır. Bu amaçla örnek olarak seçilen Güney Ege Kalkınma Ajansı üzerine bir alan araştırması yapılmıştır. GEKA 

kalkınma kurulu üyelerine uygulanan anket çalışmasıyla katılımcıların ajanslarla ilgili kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme gereğinden hareketle aktörler arasında yaşanan sorunların tespiti ve sorunların 

çözümüne yönelik olarak görüşlerin belirlenmesi ve analizler araştırmanın alan araştırması kısmında yer almaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kalkınma Ajansları, Yönetişim, Bölgesel Kalkınma, Yerel Kalkınma, Yerel Girişim 

Ortaklıkları 
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TAXATION OF LIMITED TAXPAYER CORPORATIONS 

Şerif Emre GÖKÇAY, İstanbul University 

States tax real persons and legal entities present in their territories as well as carry on a business and earning revenue 

within their boundaries based on their right to sovereignty. The fact that laws of a state are applicable to everyone 

within their borders is called the principle of "territoriality" and the fact that laws of a state are applicable to people 

outside its borders is called the "personality" principle. Applications of tax laws differ according to the type of 

liability. Both Income Tax Law No. 193 and Corporate Tax Law No. 5520 differentiate taxpayers as full obligation 

and limited taxpayers and both apply differently to these groups. Moreover, states might draw agreements to 

prevent double taxation in order to protect their own investors. When foreign capital is invested in Turkey, not only 

Turkish Tax Laws but also international taxation agreements are taken into consideration. It is without a doubt that 

international tax agreements encourage international investments in today's world where globalization is growing 

rapidly.  As a result of the increased influence of globalization, foreign capital investments are active in Turkey 

and Turkish investors are operating in foreign countries. This results in benefits for investors and issues of source 

and residency become problematic for taxpayers. This study shows that revenues of foreign corporations earned as 

a result of their commercial, agricultural, and other activities conducted in Turkey are taxed in accordance with the 

principle of limited liability. This study looks at local application of tax laws, limited liability toward corporate tax, 

taxation of foreign capital investments within the context of limited liability, and the basis of the taxation regime 

that these corporations are subjected to within the framework of the relevant literature and the corresponding legal 

system 

Keywords: Corporate Income Tax, Limited Tax Liability, Foreign Capital Investments 

DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 

Devletler sahip oldukları egemenlik hakkına dayanarak uyruğu altında bulunan ve ülke sınırları içerisinde faaliyet 

gösterip gelir elde eden gerçek ve tüzel kişileri vergilendirmektedir. Devletin kanunlarını siyasal sınırları içerisinde 

bulunan herkese uygulaması "yersellik (mülkilik)", dışarıda bulunanlara uygulaması ise "şahsilik (kişisellik)" ilkesi 

olarak adlandırılmaktadır. Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanması mükellefiyet türü açısından farklılık 

taşımaktadır. Ülkemizde gerek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gerekse 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

vergi mükelleflerini tam ve dar olmak üzere ikiye ayırmakta ve uygulamada farklılıklar ön görmektedir. Diğer 

yandan ülkeler kendi yatırımcılarını koruma amacıyla birbirleri ile çifte vergilendirmeyi önleme yoluyla 

anlaşabilmektedirler. Yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'de gerçekleşmesi durumunda da yalnızca Türk Vergi 

Kanunları ile yetinilmemekte, uluslararası vergi anlaşmaları da önem kazanmaktadır. Söz konusu vergi anlaşmaları 

müessesesinin, küreselleşmenin hızla ilerlediği günümüzde uluslararası alanda yatırımları teşvik ettiği şüphesizdir. 

Günümüzde küreselleşmenin artan etkisiyle yabancı sermaye yatırımları ülkemizde, Türk yatırımcılar da yabancı 

ülkelerde faaliyet göstermektedir. Bu durumda kurumlar açısından bir kazanç doğmakta ve bu kazancın yanı sıra 

kaynak ve mukimlik sorunu da mükellefler açısından ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada incelendiği üzere 

Türkiye'de yabancı kurumların gerek ticari ve zirai, gerekse diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar dar 

mükellefiyet esasına göre vergilendirilmektedir. Çalışmada, vergi kanunlarının yer bakımından uygulanması, 

kurumlar vergisinde dar mükellefiyet, yabancı sermaye yatırımlarının dar mükellefiyet kapsamında 

vergilendirilmesi ve tabi oldukları vergileme rejiminin esasları öğreti ve mevzu hukuk çerçevesinde 

incelenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Kurumlar Vergisi, Dar Mükellefiyet, Yabancı Sermaye Yatırımları 
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DEFINING TAX PLANNING AND TAX AVOIDANCE WITHIN THE CONTEXT 

OF THE ECONOMIC APPROACH 

Şerif Emre GÖKÇAY, İstanbul University 

The economic approach in taxation aims to take into account the satisfaction of the needs and the relevant activities 

in the taxation. The connection between satisfaction of needs and taxation is built on the principle of ability to pay. 

For taxation purposes, ability to pay is measured by income, consumption, and possessions. 

The taxation relationship consists of the interests of both the state and taxpayers. In this regard, the purpose of 

taxation is to balance the interests of the state, which is trying to maximize its revenue, and the taxpayers, who are 

trying to minimize their tax burden. In this respect, the economic approach balances the conflict of interest between 

the state and taxpayers. In accordance with the principles of justice, generality, and equality, which govern the 

taxation relationship, transactions that result the same economic consequences should be taxed equally. In this 

context, the basic function of economic approach is to determine taxation-based economic consequences. In 

taxation, it is not acceptable to consider the situation that would create the highest amount of revenue for the state 

or for the taxpayer to organize his economic activities in an unlimited freedom. The limit between these two 

extremes is drawn on the basis of an economic approach by defining the criteria of the tax avoidance. Several 

criteria have been developed to determine whether a given transaction causes tax planning or tax avoidance. These 

criteria can be listed as; provisions of tax benefit, economic irrationality and the purpose of tax avoidance. In this 

study, we evaluate tax planning and tax avoidance on the basis of an economic approach from a theoretical point 

of view by using literature and international case studies. 

Keywords: Economic Approach, Tax Planning, Tax Avoidance 

EKONOMİK YAKLAŞIM KAPSAMINDA VERGİ PLANLAMASI VE VERGİDEN 

KAÇINMANIN TANIMLANMASI 

Ekonomik yaklaşım, vergilendirmede ihtiyaçların tatmini ve buna yönelik gerçekleşen faaliyetlerin dikkate 

alınmasına yöneliktir. İhtiyaçların tatmini ile vergilendirme arasındaki bağlantı mali güç ilkesi üzerinden 

kurulmaktadır. Vergilendirmede mali güç, öznel faydayı içeren gelir, harcama ve servet üzerinden ölçülmektedir. 

Vergilendirme ilişkisi, temelinde devlet ile mükellef arasındaki çıkar barındırmaktadır. Bu temelde vergi 

kanunlarının amacı, gelirini artırmaya çalışan devletin çıkarlarıyla vergi yükünü azaltmayı amaçlayan mükelefin 

çıkarlarını dengelemektir. Ekonomik yaklaşım bu açıdan devlet ile mükellef arasındaki çıkar çatışmasını mali güç 

temelinde dengelemektedir. Vergilendirme ilişkisine egemen olan adalet, genellik ve eşitlik ilkelerinin bir gereği 

olarak aynı ekonomik sonucu taşıyan işlemler eşit biçimde vergilendirilmelidir. Bu bağlamda ekonomik yaklaşımın 

temel işlevi, ekonomik – mali gücü vergisel olarak tespit etmektir. Buna göre olgular; kullanılan kaynaklar, 

oluşturulan çıktılar ve elde edilen faydalar temelinde değerlendirilmektdir. Vergilendirmede en fazla hazine gelirini 

sağlayacak durumun dikkate alınması veya mükellefin ekonomik faaliyetlerini sınırsız bir serbestlik içinde 

düzenlemesi kabul edilebilir değildir. Ekonomik yaklaşım temelinde iki uç durum arasındaki sınır vergiden 

kaçınma ile çizilmektedir. Söz konusu işlemin vergi planlaması mı yoksa vergiden kaçınma mı olduğunu 

belirlemek için çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Söz konusu ölçütler; seçilen hukuki düzenlemenin vergisel çıkar 

sağlaması, ekonomik açıdan irrasyonel olması ve vergiden kaçınma amacını taşıması şeklinde sıralanmaktadır Söz 

konusu çalışmada; vergi planlaması ve vergiden kaçınma ekonomik yaklaşım temelinde kuramsal açısından, öğreti 

ve uluslararası örneklerden yararlanılarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Ekonomik Yaklaşım, Vergi Planlaması, Vergiden Kaçınma 
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UNSCHEDULED DISCUSSION FROM THE TANZIMAT: CENTRALIZATION-

DECENTRALIZATION 

Sadık KOCABAŞ, Bartın University 

In this study, the concepts of centralization-decentralization, the varieties of decentralization, the types of unitary 

and federal states will be mentioned. Then, II. Mahmut's reforms from Tanzimat to the declaration of the republic 

as well as the opposing views of Ahmed Rıza and Prince Sabahattin in the first Jön Türk Congress and how the 

1921 Constitution regulates the central-local relationship will be conveyed. From the proclamation of the republic 

to the year 2000, the centrality- locality relationship both in the constitutions and in the reform reports and 

development plans will be examined. After the year 2000, the Basic Law on Public Administration that can not go 

into effect and other laws will be examined and finally, the state debates about the constitutional amendments made 

by public referendum on 16 April 2017 will be mentioned. 

Keywords: Centralization, Decentralization, Unitary State, Federal State, State 

TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE BİTMEYEN TARTIŞMA: MERKEZİYET–ADEM-İ 

MERKEZİYET 

Çalışmada başta merkeziyet–adem-i merkeziyet kavramları ve adem-i merkeziyetin çeşitleri açıklanıp üniter ve 

federasyon devlet şekillerinden bahsedilecektir. Sonra merkeziyet–adem-i merkeziyet tartışmalarında ilk olarak 

Tanzimat'tan cumhuriyetin ilanına kadar; II. Mahmut'un yaptığı reformlar, I. Jön Türk Kongresinde Ahmed Rıza 

ile Prens Sabahattin'in birbirine zıt görüşleri, 1921 Anayasasının merkez-yerel ilişkisini nasıl düzenlediği 

aktarılacaktır. Cumhuriyetin ilanından 2000'li yıllara kadar, önce anayasalarda sonra reform raporları ve kalkınma 

planlarında merkez-mahal ilişkisinin nasıl ele alındığı incelenecektir. 2000'li yıllardan sonra ise özellikle yürürlüğe 

giremeyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve diğer kanunlar incelenip nihai olarak 16 Nisan 2017'de halkoylaması 

ile yapılan anayasa değişikliği sürecindeki eyalet tartışmalarına değinilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Merkeziyet, Adem-i Merkeziyet, Üniter Devlet, Federasyon ve Eyalet 
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AGRICULTURE POLICY IN TURKEY'S DEVELOPMENT PLANS 

Yaşar AKÇA, Bartın University 

Agriculture is critical for every country. The agricultural activities in cereals, vegetables, fruits, livestock and 

fisheries. Thanks to agricultural activities, primarily population feeds. Source of raw materials to the industry. The 

repository of employment for the citizens of the country. The export of agricultural products and provides Foreign 

exchange earnings. The increase in agricultural activities reduces the development gap between regions. Per capita 

national income increases. Society of agricultural policies the main goal of sufficient and balanced diet. Detected 

in accordance with the realities of the country, accelerate the development of agricultural policies in Turkey at the 

same time. Necessary institutional development plan in an appropriate manner have been identified. This should 

be provided with sufficient material and human resources. 

Keywords: Development Plans, Agriculture Policy, Agriculture Activities, Farming 

TÜRKİYE'NİN KALKINMA PLANLARINDA TARIM POLİTİKASI 

Tarım her ülke için kritik öneme sahiptir. Tarımsal faaliyetlerin içinde hububat, sebze, meyve, hayvancılık ve 

balıkçılık yer almaktadır. Tarımsal faaliyetler sayesinde öncelikle nüfus beslenir. Sanayiye hammadde kaynağıdır. 

Ülke vatandaşları için istihdam deposudur. Tarım ürünleri ihraç edilir ve döviz kazancı sağlar. Tarımsal 

faaliyetlerdeki artış bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltır. Fert başına milli geliri artırır. Tarım politikalarının 

temel hedefi toplumun yeterli ve dengeli beslenmesidir. Ülke gerçeklerine uygun tespit edilen tarım politikaları 

aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasını hızlandıracaktır. Yapılması gerekenler kalkınma planlarında isabetli bir 

şekilde tespit edilmiştir. Bunun için yeterli maddi ve beşeri kaynak sağlanmalıdır. 

Anahtar Kavramlar: Kalkınma planları, Tarım politikası, Ziraat faaliyetleri, Çiftçilik 
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STRATEGIC AIRLINE ALLIANCES AND JOINT VENTURES: GOING ON 

WHERE? 

Gökhan TANRIVERDİ, Anadolu University  

Ayşe KÜÇÜK YILMAZ, Anadolu University 

The cooperation strategies are vital for business to both their corporate sustainability and competitive performance. 

In the airline industry, which has become a sector where competition is experienced in the upper level with 

globalization, airline companies has been applied various cooperation strategies to handle this disadvantage 

situation for themselves and to gain sustainable competitive advantages. These strategies used in this direction, are 

consistent with both corporate sustainability management and also organizational performance management. 

According to corporate objectives, these strategies can be implemented through agreements between the two 

airlines themselves, as well as by incorporating cooperation forms such as strategic airline alliances and airline 

joint ventures. The aim of this research is to reveal the structural transformation that strategic airline alliances and 

airline joint ventures have with their current situation. In this research, which adopted the qualitative research 

design, semi-structured interviews were held with top executives of five traditional airline companies affiliated to 

strategic airline alliances. The most significant finding obtained as a result of the research is that airline companies 

affiliated with strategic airline alliances are beginning to question alliances' structures though airlines accept that 

alliances are still valuable to them. Another remarkable finding is that airlines have begun to move out of classical 

form in newly launched joint ventures. This research may considerable contribution to both management and 

strategy literature and also decision making process for airline business managers. 

Keywords: Airline Business Strategy, Strategic Airline Alliances, Airline Joint Ventures, Corporate Sustainability, 

Management and Strategy 

STRATEJİK HAVAYOLU İTTİFAKLARI VE HAVAYOLU ORTAK 

GİRİŞİMLERİNİN GELECEĞİ 

İşbirliği stratejileri, işletme için hem kurumsal sürdürülebilirlik hem de rekabetçi performans için hayati öneme 

sahiptir. Küreselleşme ile birlikte rekabetin üst seviyede yaşandığı bir sektör haline gelen havayolu sektöründe 

havayolu şirketleri kendileri için dezavantajlı bu durumun üstesinden gelmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlamak amacıyla çeşitli işbirliği stratejilerini uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda kullanılan stratejiler, 

kurumsal sürdürülebilirlik ve örgütsel performans yönetimi ile de uyumludur. Gerçekleştirilen işbirliği stratejileri, 

işletme amaçlarına göre belirlenerek, iki havayolunun kendi arasında yaptığı anlaşmalar vasıtasıyla uygulanabildiği 

gibi stratejik havayolu ittifakları ve havayolu ortak girişimleri gibi işbirliği formlarına dahil olunarak da 

uygulanabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, stratejik havayolu ittifakları ve havayolu ortak girişimlerinin mevcut 

durumları ile birlikte içinde bulundukları yapısal dönüşümü ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseninin 

benimsendiği bu araştırmada stratejik havayolu ittifaklarına üye beş geleneksel havayolu şirketinin üst düzey 

yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen en önemli bulgu stratejik 

havayolu ittifaklarına üye havayolu şirketlerinin ittifakların yapılarını sorgulamaya başladığıdır. Bir diğer önemli 

bulgu ise havayolu şirketlerinin yeni gerçekleştirilen ortak girişimlerde klasik kalıpların dışına çıkmaya başlamış 

olmalarıdır. Çalışmanın hem yönetim ve strateji literatürüne hem de havayolu sektörü yöneticilerinin karar alma 

süreçlerine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Havayolu İş Stratejileri, Stratejik Havayolu İşbirlikleri, Havayolu Ortak Girişimleri, 

Kurumsal Sürdürülebilirlik, Yönetim ve Strateji 
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EARNINGS MANAGEMENT IN PRIVATE FAMILY AND NON-FAMILY 

MANAGEMENT BUYOUTS 

Lokman TÜTÜNCÜ, Bulent Ecevit University 

This study investigates earnings management practice prior to management buyouts, a manipulation inducing event 

due to takeover of company by the incumbent management team. A sample of 269 UK private firms are used to 

examine motivations and practices of earnings management before the acquisition. Study relies on accrual-based 

cross-sectional models, since cash-flow based models are not possible with private firm samples. Unlike public 

firms with dispersed ownership, private firms have concentrated ownership which provides sufficient incentives 

and power to owner/managers to manipulate earnings before the management buyout. Private family firms, on the 

other hand, use management buyouts as a succession tool in the absence of a suitable family successor, which 

makes them more focused towards protecting family culture and less inclined to behave on the basis of wealth 

concerns. The results support both notions, private non-family firms tend to inflate earnings prior to management 

buyouts and family-firms do not engage in earnings management practice. 

Keywords: Management buyout, earnings management, family firms, non-family firms. 
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INTEGRATED REPORTING IN TERMS OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DIMENSIONS 

Züleyha YILMAZ, Ordu University 

Nowadays, companies are leading the world economy, and the economic value of some companies may exceed the 

economic value of many countries. It is very important to transfer the information about the company towards the 

stakeholders when it is considered that the companies have importance on the economic and social domain. In this 

context, only reporting of financial information is no longer enough and non-financial information of a company 

must be presented to the stakeholders. It is aimed to present the most accurate company information to the 

stakeholders with integrated reporting covering a company's performance, risks and opportunities, strategy and 

sustainability. In this study, the concept of integrated reporting was examined and the practices related to integrated 

reporting in Turkey and other countries were compared in terms of social and economic dimensions. 

Keywords: Integrated Reporting, Corporate Social Responsibility Reporting, Social Sustainability, Economic 

Sustainability, Sustainability Accounting 

SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARIYLA ENTEGRE RAPORLAMA 

Günümüzde şirketler dünya ekonomisini yönlendirmekte, hatta bazı şirketlerin ekonomik değerleri pek çok ülkenin 

ekonomik değerini aşabilmektedir. Şirketlerin gerek ekonomik gerekse sosyal düzlemde sahip oldukları önem 

düşünüldüğünde, şirketle ilgili bilgilerin kullanıcılara doğru bir şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda sadece finansal bilgilerin raporlanması artık yeterli görülmemekte, şirkete ait finansal olmayan bilgilerin 

de ilgililere sunulması gerekmektedir. Bir şirkete ait performans, risk ve fırsatlar, strateji ve sürdürülebilirlik 

konularını kapsayan entegre raporlama ile kullanıcılara en doğru şirket bilgisinin sunulması hedeflenmektedir. Bu 

çalışmada entegre raporlama kavramı incelenmiş ve Türkiye'de entegre raporlamaya ilişkin yapılan uygulamalar 

ile diğer ülkelerdeki uygulamalar sosyal ve ekonomik boyutları açısından karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Entegre Raporlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması, Sosyal Sürdürülebilirlik, 

Ekonomik Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Muhasebesi 
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THE IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE AND FIRM SIZE ON FINANCIAL 

PERFORMANCE: A RESEARCH ON COMPANIES TRADED IN BIST 

INDUSTRIALS INDEX 

Nihan CABA, Bülent Ecevit University 

Financial performance which plays a crucial role in the ability of enterprises to survive for many years is influenced 

by many factors. Whether financial leverage is high or large is showing better financial performance is one of the 

issues to be emphasized. The main purpose of this study is to investigate whether financial leverage and firm size 

have an impact on the financial performance of businesses. Also, it was aimed in the study to examine the financial 

performance of the businesses and to recognize their size. To achieve these purposes, multiple regression analyzes 

were used and 147 businesses traded in the BIST Industrials Index were included in the analysis. As a result of the 

analyzes, the impact of financial leverage and firm size on the financial performance of the businesses has been 

tested. 

Keywords: Financial Leverage, Firm Size, Financial Performance, BIST Industrials Index, Multiple Regression 

FİNANSAL KALDIRAÇ VE FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS 

ÜZERİNE ETKİSİ: BIST SINAİ ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELER 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

İşletmelerin uzun yıllar boyunca ayakta durabilmelerinde çok önemli bir rol oynayan finansal performans birçok 

faktörden etkilenmektedir. Finansal kaldıraçları yüksek ya da büyük ölçekli işletmelerin daha iyi bir finansal 

performans gösterip göstermediği ise üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, 

finansal kaldıraç ve firma büyüklüğünün işletmelerin finansal performansları üzerinde etkili olup olmadığını 

araştırmaktır. Çalışmada ayrıca işletmelerin finansal performanslarını incelemek ve büyüklüğünü tanımak da 

amaçlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çoklu regresyon analizleri kullanılmış ve BIST Sınai 

Endeksi'nde işlem gören 147 işletme analize dâhil edilmiştir. Analizler sonucunda finansal kaldıraç ve firma 

büyüklüğünün işletmelerin finansal performansları üzerindeki etkisi test edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Finansal Kaldıraç, Firma Büyüklüğü, Finansal Performans, BIST Sınai Endeksi, Çoklu 

Regresyon 
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A SURVEY TO DETERMINE THE CHARACTERISTICS OF FEEDBACK FOR 

EMPLOYEE WELLBEING 

Ali Murat ALPARSLAN, Mehmet Akif Ersoy University 

Seher YASTIOĞLU, Mehmet Akif Ersoy University 

Manager feedback; Is to express the behaviour and performance of the worker towards the work to the worker in 

the positive or negative way by evaluating it by the manager. The problem with this research is to show how this 

feedback, which reinforces the performance of the worker, develops and educates the worker, is highly effective 

in his motivation to work, and what makes the workings happy. This problem; It has been tried to be solved by a 

field research on 81 private sector employees. There are 15 different feedback features that are effective on 

occupations, listed among many related works in the literature. The frequency and percentage analyses show which 

of these features are more important than happiness. According to findings, priority feedback features which make 

occupations happy; making feedback in a respectful and attentive manner (f = 57), reflect the facts and be objective 

(f = 56), evaluating the work done and the exhibited behaviours (f = 54) and to improve (f=50). These 15 attributes 

are reduced to four dimensions: feedback time, feedback with careful communication, feedback as a trainer / 

facilitator, and feedback as based on objective behaviour / performance. The feedback dimensions that are happiest 

after this sizing are; Feedback is objective and direct behaviours and evaluation of performance (f = 171), feedback 

is done with careful communication (f = 171) and feedback is instructor / facilitator (f = 164). 

Keywords: Feedback, Feedback Features, Employee Happiness 

İŞGÖRENİ MUTLU EDEN GERİ BİLDİRİM ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI 

Yönetici geri bildirimi; iş görenlerin işe yönelik davranışlarının ve performansının, yöneticisi tarafından 

değerlendirilerek olumlu veya olumsuz şekilde yine iş görene ifade edilmesidir. İş gören performansını pekiştirici, 

işgörenleri geliştirici ve eğitici, iş gören motivasyonunda oldukça etkili olan bu geri beslemenin nasıl yapılması 

gerektiğinin ve işgörenleri mutlu edebilecek özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymak bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır. Bu problem; 81 özel sektör çalışanı üzerinde yapılan bir saha araştırması ile 

çözümlenmeye çalışılmıştır. Literatürde ilgili birçok çalışmadan, işgörenler üzerinde etkili, birbirinden farklı 15 

geri bildirim özelliği listelenmiştir. Bu özelliklerden hangilerinin işgöreni mutlu etmesi açısından daha öncelikli 

olduğu frekans ve yüzde analizleri ile ortaya konulmuştur. Bulgulara göre işgörenleri mutlu eden öncelikli 

geribildrim özellikleri; geri bildirimin saygılı ve özenli biçimde yapılması (f=57), gerçekleri yansıtması ve objektif 

olması (f=56), kişiyi değil yapılan işi ve sergilenen davranışları değerlendirmesi (f=54) ve geri bildirimin 

geliştirmeye yönelik yapılmasıdır (f=50). İfade edilen bu 15 özellik geri bildirimin zamanı, geribildirimin özenli 

bir iletişim ile yapılması, geribildirimin eğitici/yönlendirici olması ve geribildirimin objektif 

davranışlar/performans üzerinden olması şeklinde 4 boyuta indirgenmiştir. Bu boyutlandırma sonrası en mutlu 

eden geri bildirim boyutları; geribildirimin objektif olup doğrudan davranışları ve performansı değerlendirmesi 

(f=171), geribildirimin özenli bir iletişim ile yapılması (f=171) ve geribildirimin eğitici/yönlendirici olmasıdır 

(f=164). 

Anahtar Kavramlar: Geribildirim, Geribildirim Özellikleri, İşgören Mutluluğu 
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THE MEDIATING ROLE OF PERSON ORGANIZATION FIT ON THE EFFECT 

OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON WORK ALIENATION 

Arif DAMAR, Bilecik Şeyh Edebali University  

Adnan ÇELİK, , Selçuk University  

Notion of justice has been prevalent in all human societies throughout history as a vital part of the communal living 

that regulates the relationships between individuals, organizations and communities. As a result of various negative 

events and unjust policies workers encounter in the workplace, workers can become demotivated and alienated 

towards their work. Furthermore, workers' fit with the organization and their co-workers decreases. There has been 

ample research in the literature that studied the relation between organizational justice and work alienation. This 

study is important in that it investigates the role of the person organization fit's agency (mediating effect) when 

determining the effects of organizational justice on the levels of work alienation. Population of this research 

consists of the workers employed in an enterprise located in Konya that is present in energy sector. As a data 

collection tool surveys were used and 120 valid surveys were obtained. The collected data was evaluated using 

SPSS 23,0 application. Reliability analyses were performed on the three tests used to measure the organizational 

justice perception, work alienation level and person organization fit of the workers. An explanatory factor analysis 

was also performed to determine the aspects of the related concepts. Correlation analyses showed that there is a 

statistically meaningful relation between aspects of organizational justice, work alienation and person organization 

fit. Additionally regression analyses showed that perception of organizational justice can be used to predict the 

worker's work alienation level. Same analyses also confirmed the person organization fit on the effects of 

organizational justice on work alienation. 

Keywords: Organizational Justice, Work Alienation, Person-Organization Fit 

ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDE ETKİSİNDE KİŞİ 

ÖRGÜT UYUMUNUN ARACILIK ROLÜ 

İnsanoğlunun yaşadığı dünyada ve tarih boyunca kurulan her medeniyette adalet kavramı; bireyler, örgütler ve 

toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen toplumsal yaşamın olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Çalışanlar, 

karşılaştıkları çeşitli olumsuzluklar, adalet dışı uygulamalar karşısında yaptıkları işe karşı isteksizleşmekte ve 

yabancılaşmaktadırlar. Ayrıca çalışanların, diğer çalışma arkadaşları ve örgüt ile uyumları azalmaktadır.  

Yazın incelemesinde, örgütsel adalet ve işe yabancılaşma arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma 

bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada örgütsel adaletin çalışanların işe yabancılaşma düzeylerine etkisinde kişi 

örgüt uyumunun aracılık rolünün incelenmesi araştırmanın önemini arttırmaktadır. Konya İlinde enerji alanında 

faaliyet gösteren özel işletme çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmış olup 120 adet geçerli anket elde edilmiştir. Veriler SPSS 23,0 programı ile değerlendirilmiştir. 

İşgörenlerin örgütsel adalet algılamalarının, işe yabancılaşma düzeylerinin ve kişi örgüt uyumu düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla kullanılan üç ölçeğin güvenilirlik analizleri yapılmıştır. İlgili kavramların alt boyutlarını 

belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda örgütsel adaletin alt 

boyutları, işe yabancılaşma ve kişi örgüt uyumu arasında anlamlı bir ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca regresyon analizi sonucunda, örgütsel adalet algılamalarının çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini 

anlamlı bir şekilde yordadığı ve örgütsel adaletin işe yabancılaşma üzerinde etkisinde kişi örgüt uyumunun aracılık 

rolü bulunmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Adalet, İşe Yabancılaşma, Kişi-Örgüt Uyumu 
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SAFETY CLIMATE AND SAFETY CULTURE EFFECTS ON WORKPLACE 

INJURIES: A RESEARCH IN THE CASTING SECTOR 

Himmet KARADAL, Aksaray University 

Ethem MERDAN, Aksaray University 

Safety always maintains its importance among the essential needs of the workplace. Accidents occurred in the 

workplaces such as security weakness, imprudence, ignorance, inadequacy of cultural accumulation, inexperience 

etc., and they can lead to serious loss of material and spiritual loss. The purpose of this study was to examine the 

effect of safety climate and safety culture on workplace injuries. The scope of the study was made up workers from 

casting factories in Kırıkkale and Kırşehir. In the study, data from 283 employees in those factories were collected. 

The effect between the mentioned variables was examined by regression analysis. As a result of the work, it was 

seen that safety climate and safety culture affected workplace injuries. Obtained results were discussed, helpful 

suggestions were made for researchers and sector. 

Keywords: Safety, Safety Climate, Safety Culture, Workplace Injuries, Casting Industry 

GÜVENLİK İKLİMİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN İŞYERİ YARALANMALARI 

ÜZERİNE ETKİSİ: DÖKÜM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 

Güvenlik bir işyerinin zorunlu ihtiyaçları arasındaki önemini sürekli korumaktadır. Çünkü güvenlik zaafiyeti, 

tedbirsizlik, bilgisizlik, kültürel birikim yetersizliği, tecrübesizlik vb. pek çok durum sebebiyle işyerlerinde kazalar 

yaşanmakta ciddi anlamda maddi ve manevi kayıplara yol açabilmektedir. Bu çalışmada amaç, güvenlik iklimi ve 

güvenlik kültürünün işyeri yaralanmaları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamı ve sınırları bakımından 

Kırıkkale ve Kırşehir illerindeki döküm fabrikalarında çalışan işçilerden oluşmaktadır. Çalışmada 283 çalışandan 

veri toplanabilmiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki etki regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda güvenlik iklimi ve güvenlik kültürünün işyeri yaralanmalarını etkilediği görülmüştür. Elde edilen 

sonuçlar tartışılmış, araştırmacılara ve sektöre önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Güvenlik, Güvenlik İklimi, Güvenlik Kültürü, İşyeri Yaralanmaları, Döküm Sektörü 
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DETERMINATION OF SALES STRATEGIES BY USING DATA MINING IN THE 

BANKING SECTOR 

Yıldız ŞAHİN, Kocaeli University 

Canan DEMİR, Kocaeli University 

Developments in computer technology have led to an increase in the amount of information produced and the 

volume of database systems. The discovery of meaningful patterns by discovering data stored in databases that 

have beneficial potency is expressed by the concept of data mining. The purpose of this study is to analyze a 

customer who uses an individual loan but who does not have a credit card within the last one year according to 

their characteristics and to perform credit card sales to eligible customers at the end of the study. When target 

audience size is determined, it is aimed to deduce for individuals in different demographic characteristics by using 

decision trees in data mining. The application has played an active role in defining the bank's customer portfolio 

and in determining the target audience to sell. 

Keywords: Individual Loans, Credit Card, Sales Strategy, Data Mining 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ KULLANIMI İLE SATIŞ 

STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, üretilen bilgi miktarlarında ve veri tabanı sistemlerinin hacminde artış 

meydana getirmiştir. Veri tabanlarında saklı tutulan, yararlı olma potansiyeline sahip verilerin keşfedilerek anlamlı 

örüntülerin ortaya çıkarılması, veri madenciliği kavramıyla ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı bir bankanın 

son bir yıl içinde bireysel kredi kullanan ancak kredi kartı olmayan müşterilerini özelliklerine göre analiz etmek 

ve çalışma sonucunda uygun bulunan müşterilere kredi kartı satışı gerçekleştirmektir. Hedef müşteri kitlesi 

belirlenirken veri madenciliğinde karar ağaçları kullanılarak farklı demografik özellikteki kişiler için çıkarım 

yapılması hedeflenmiştir. Uygulama bankanın müşteri portföyünü tanımasında ve satış yapacağı hedef kitleyi 

belirlemesinde etkin rol almıştır. 

Anahtar Kavramlar: Bireysel Krediler, Kredi Kartı, Satış Stratejisi, Veri Madenciliği 
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EVALUATION OF SMES IN TURKEY FOR THE TRANSITION TO INDUSTRY 

4.0 

Yıldız ŞAHİN, Kocaeli University 

 Havva Gülçin BOSTANOĞLU, Kocaeli University 

SMEs are the most important factor in the development of countries because of their positive contributions to 

reducing unemployment and opening new business areas, their ability to adapt quickly to changing market 

conditions, and flexible production structures. It would be a great necessity to prepare for a new industrial 

revolution that continues to impact the global economy so that SMEs can survive in today's conditions and move 

to a better place. The purpose of this study is to demonstrate the relationship levels between SMEs' business areas, 

customer/business partner profile and the Industry 4.0 implementation infrastructure, and to conduct sectoral 

evaluation in the transition process. The current situation is evaluated with the questionnaire prepared for this 

purpose and strategies are proposed for cooperation between SMEs and business partners and customers. 

Keywords: Industry 4.0, SME's, Data Mining 

ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇİŞ İÇİN TÜRKİYE'DEKİ KOBİ İŞLETMELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

KOBİ'ler işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum 

yetenekleri, esnek üretim yapıları gibi birçok olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin kalkınmasında en önemli 

unsurdur. KOBİ'lerin günümüz koşullarında varlığını sürdürebilmesi daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için küresel 

ekonomiyi etkisi altına almaya devam eden yeni endüstri devrimine hazırlanması büyük bir gereklilik olacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, KOBİ'lerin faaliyet alanları, müşteri/iş ortağı profili ile Endüstri 4.0 uygulama alt yapısı 

arasındaki ilişki düzeylerini ortaya koymak, geçiş sürecinde sektörel bazda değerlendirme gerçekleştirmektir. Bu 

amaçla hazırlanan anket çalışmasıyla mevcut durum değerlendirilmekte ve KOBİ'lerle iş ortakları ve müşterileri 

arasında işbirliği sağlanması için stratejiler önerilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Endüstri 4.0, KOBİ'ler, Veri Madenciliği 
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A FIELD SURVEY ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION 

IN TURKEY 

Murat ATAN, Gazi University 

Berna YAZAR, Gazi University 

Elif ÇELİK, Gazi University 

Deniz BOZ ERAVCI, Gazi University 

In the 17th century, Bernardino Ramazzini set forth the scientific principles of occupational health and work safety, and found that workers 

were exposed to what they did to their workers and what harmful factors they were exposed to by establishing a relationship between their work 

and their illness, Has taken its place in history as. Occupational health and safety, the protection and development of workers' health is an 

important part of community health work. The regulation, which can be an example for occupational health and safety studies in Turkey, has 

been put into practice by Law No. 6331 on Occupational Health and Safety. Employees working in the manufacturing sector in İstanbul, Ankara, 

Eskişehir, İzmir, Tekirdag, Antalya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Van and Erzurum are included in the NUTS Level 1 classification 

in order to determine the perceived levels of occupational health and safety in various sectors of our country. Square root distribution and simple 

random sampling and randomly / arbitrarily selected 2,018 working face-to-face interviews were conducted. If the results of the questionnaire 

(quantitative analysis) of "Perception of Occupational Health and Safety in Turkey" are briefly summarized, 70% of businesses have a 

department responsible for occupational health and safety. A very small portion of the employees reported that they had a work accident. Those 

who have experienced work accidents have not been able to continue their work for a short period of time mainly. The majority of employees 

think that "accidental unsafe behavior of workers" is the cause of job accidents. The majority of those who have a job accident are young 

employees. Those who suffered the most work accidents are those between 25 and 34 years old. The vast majority of employees said they 

worked full-time. One of the employees is working overtime. Often the work is between 1 and 3 hours. However, those who have a job accident 

are not the ones who are working overtime. Employees in the framework of the study sample made statements that they are very satisfied with 

their work. (93%)  The vast majority of employees said they were trained in the work they were working on. In the framework of the study 

sample, 60% of the persons in general have a positive positive perception of occupational health and safety in the organizational security 

climate. Women in general perception have a more positive opinion than men. As age progresses, the positive perception of occupational health 

and safety is increasing. The level of education does not change very much on the positive perception. However, managers have a positive 

perception of job health and safety than employees. There is a positive perception of occupational health and safety in all sub-dimensions: 

"Security Management", "Management's Commitment", "Communication", "Personal Participation", "Fatalism", "Safety Standards and 

Targets" and "Individual Responsibility". The highest positive perception is the "Individual Responsibility" dimension. (67%) The lowest 

positive perception is the dimension of "Management's Commitment". (58%). 

Keywords: Safety Management, Occupational Health, Safety Management, Management's Loyalty, Communication, Personal 

Participation, Fatalism, Safety Standards and Targets and Individual Responsibility, Quantitative Analysis (Survey) 

TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

İş sağlığı ve iş güvenliği, 17. yüzyıl'da İtalya'da Bernardino Ramazzini tarafından bilimsel esasları ortaya konmuş, işçinin yaptığı iş ile hastalığı 

arasında ilişki kurarak kendisine gelen işçilere ne iş yaptıklarını, ne gibi zararlı etkenlere maruz kaldıklarını belirlenmiş ve iş sağlığının modern 

anlamında kurucusu olarak tarihte yerini almıştır. İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplumun sağlığına 

yönelik çalışmalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına örnek olabilecek düzenleme 6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde çeşitli sektörlerde çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği algı 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla İBBS Düzey 1 sınıflamasında on iki bölge için temsili alınan İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Tekirdağ, 

Antalya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Van ve Erzurum illerinde bulunan imalat sektöründe çalışan karekök uzlaşık dağılım ve basit 

tesadüfi örnekleme ile rastgele / keyfi seçilen 2.018 çalışana yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak anket yapılmıştır. "Türkiye'de İş Sağlığı 

ve Güvenliği Algısı" anket çalışması (nicel analiz) sonuçları kısaca özetlenirse; işletmelerin % 70'inde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu bir 

bölüm vardır. Çalışanların çok küçük bir bölümü iş kazası geçirdiğini beyan etmiştir. İş kazası geçirenler ağırlıklı olarak 30 günden az süre 

işlerine devam edememişlerdir. Çalışanların çoğunluğu iş kazalarına "işçinin güvenli olmayan davranışının" sebep olduğu düşünmektedirler. 

İş kazası geçirenler büyük çoğunluğu genç çalışanlardır. En fazla iş kazası geçirenler 25 - 34 yaş arasında olanlardır. Çalışanların büyük 

çoğunluğu tam zamanlı çalıştığını söylemiştir. Çalışanların beşte biri mesai yapmaktadır. Çoğunlukla mesai 1 - 3 saat arasıdır. Ancak iş kazası 

geçirenler mesai kalan kişiler değildir. Yapılan çalışma örneklemi çerçevesinde çalışanlar işlerinden çok memnun olduklarını beyan etmişlerdir. 

(% 93) Çalışanların büyük çoğunluğu çalıştıkları iş ile ilgili bir eğitim aldıklarını söylemiştir. Yapılan çalışma örneklemi çerçevesinde genel 

olarak kişilerin %60'ında iş sağlığı ve güvenliği örgüt güvenlik ikliminde pozitif yönlü olumlu algı vardır. Genel algıda Kadınlar erkeklere göre 

daha pozitif görüşe sahiptir. Yaş ilerledikçe iş sağlığı ve güvenliği pozitif algısı artmaktadır. Eğitim düzeyi pozitif algı üzerinde çok büyük bir 

değişiklik yaratmamaktadır. Ancak yöneticiler çalışanlara göre daha fazla iş sağlığı ve güvenliği pozitif algısına sahiptir. "Güvenlik Yönetimi", 

"Yönetimin Bağlılığı", "İletişim", "Kişisel Katılım", "Kadercilik", "Güvenlik Standartları ve Hedefler" ve "Bireysel Sorumluluk" tüm alt 

boyutlarda iş sağlığı ve güvenliği pozitif algısı vardır. En yüksek pozitif algı "Bireysel Sorumluluk" boyutundadır. (%67) En düşük pozitif algı 

ise "Yönetimin Bağlılığı" boyutundadır. (%58). 

Anahtar Kavramlar: İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG), Güvenlik Yönetimi, Yönetimin Bağlılığı, İletişim, Kişisel Katılım, 

Kadercilik, Güvenlik Standartları ve Hedefler ve Bireysel Sorumluluk, Nicel Analiz (Anket)  
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A WAY OF DEVELOPING ORGANIZATINAL TRUST: ORGANIZATIONAL 

SOCIALIZETION 

Işık ÇİÇEK, Alanya Alaaddin Keykubat University 

The importance of human is becoming more important in today's competitive environment. Antecedents of 

employees' individual contribution to reach organizational efficiency have been studied for a long time in 

management literature. In this context, employees' trust for organization has gained significant value. New 

parameters to developing trust for organizations are paid attention by academicians and practitioners. One factor 

for developing organizational trust by employees is that individuals complete organizational socialization process, 

efficiently. Definition of "organizational socialization" expands beyond employees' diagnosing organizational 

values and their congruence with their individual ones. 429 employees is selected from 16 organization in 

convenient sampling-technique. Data is gathered via questionnaire method and is analyzed by means of correlation 

and multiple regression after diagnosing normality and linearity. History, language, politics, people, aim and 

values,etmployees' performance competencies constitute dimensions of organizational socialization. Variance in 

two types of organization trust, cognitive and affective is explained by some socialization dimensions. 

Keywords: Organizational Socialization, Cognitive Organizational Trust, Affective Organizational Trust 

ÖRGÜTE GÜVENİ SAĞLAMADA BİR YOL: ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME 

Günümüzün artan rekabet koşullarında " insan"ın önemi daha belirgin hale gelmiş, işgörenlerin arzu edilen örgütsel 

performansa ulaşmada bireysel katkılarını sağlamaya yönelik öncüller uzunca bir süredir yönetim literatüründe 

çalışılmaktadır. Bireylerin, çalıştıkları kurumlara geliştirdikleri güven bu bağlamda önem kazanmakta, güven 

oluşumundaki yeni etmenler incelemeye değer görülmektedir. Örgüte güvenin kazanılmasında bir faktör 

çalışanların örgütsel sosyalleşme sürecini etkin bir şekilde tamamlayabilmeleridir. Örgütsel değerlerin teşhisi ve 

birseysel değerlerle uyumunun sağlanmasının daha da ötesinde tanımlanabilecek örgütsel sosyalleşme bu 

çalışmada güvenin ortaya çıkmasında bir etmen olarak incelenmiştir. 16 işletmeden 429 kişi kolayda örnekleme 

yöntemi ile seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket (envanter) yönteminden 

yararlanılmıştır, elde edilen veriler normallik ve doğrusallık testlerinden sonra korelasyon, çoklu regresyon 

analizleri ile incelenmiştir. Örgütün tarihçesi, dili, politikaları, kişiler, amaç ve değerler, çalışanların performans 

yeterlilikleri olmak üzere altı boyutta incelenen sosyalleşme örgütsel güvenin her iki boyutu bilişsel güven ve 

duygusal güven ile anlamlı ilişki ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Örgütsel Sosyalleşme, Örgüte Bilişsel Güven, Örgüte Duygusal Güven 
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THE SMES MANAGERS' ATTITUDE OF EXPORTATION IN TR81 REGION 

Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Bülent Ecevit University 

Nermin KİŞİ, Bülent Ecevit University 

Umut ÜZMEZ, Bülent Ecevit University 

It is thought that the attitudes of the business managers towards exporting are also influential on the export 

performance of the enterprises. However, there is a limited number of studies in the literature that examine this 

relationship. This study aims to reveal the attitudes of TR81 region manufacturing industry SME managers towards 

exporting. The data obtained from 303 SMEs operating in the manufacturing industry in the TR81 region using the 

face-to-face survey method were analyzed and evaluated by statistical methods. According to the results of the 

study, the hypothesis that business managers' attitude towards export affects export performance is confirmed. In 

addition, significant differences were found between the attitudes of SME managers who did and did not export in 

TR81 region to the internal and external factors determining the exports. 

Keywords: TR81, Export Attitudes, SME, Manufacturing Industry 

TR81 BÖLGESİNDEKİ İMALAT SANAYİSİ KOBİ YÖNETİCİLERİNİN İHRACATA 

YÖNELİK TUTUMLARI 

İşletmelerin ihracat performansı üzerinde işletme yöneticilerinin ihracata yönelik tutumlarının da etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte literatürde, bu ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışma, TR81 bölgesindeki imalat sanayisi KOBİ yöneticilerinin ihracata yönelik tutumlarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. TR81 bölgesinde imalat sanayisinde faaliyet gösteren 303 KOBİ'den yüz yüze anket yöntemi 

kullanılarak elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, işletme yöneticilerinin ihracata yönelik tutumlarının ihracat performansı üzerinde etkisi olduğu 

hipotezi doğrulanmıştır. Ayrıca, TR81 bölgesinde ihracat yapan ve yapmayan KOBİ yöneticilerinin ihracatı 

belirleyen içsel ve dışsal faktörlere karşı tutumları arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kavramlar: TR81, İhracat Tutumları, KOBİ, İmalat Sanayisi 

  



INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 

 

__________________________________________________ 
Zonguldak – Turkey       395 

 

PARTICIPATION OF TURKEY IN WORLD EXPORTS: UNDERLYING 

FACTORS 

Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Bülent Ecevit University 

This study aims to reveal the macro determinants of the change in Turkey's share of world exports between 1986-

2014. In this context, Johansen Cointegration Analysis was applied to the time series model created. In addition, 

variance decomposition analysis was applied to determine the degree of influence of variables on the share of 

Turkey's exports from the world. According to the results obtained, the share of Turkey in the world export 

increased in the related period and it has been determined that the most and positive factors in this increase are the 

customs union agreement with the European Union and the direct capital investments that Turkey has attracted 

throughout the period. In addition, it has determined that total factor productivity, human capital level and 

international portfolio investments have significant effects on the positive direction, imported product prices have 

significant effects on the negative direction. 

Keywords: Turkey Exports, Export Determinants, Johansen Cointegration 

TÜRKİYE'NİN DÜNYA İHRACATINDAKİ YERİ: BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER 

Bu çalışma Türkiye'nin 1986-2014 yılları arasında Dünya ihracatından aldığı payda gerçekleşen değişimin makro 

belirleyicilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda oluşturulan zaman serisi modeline Johansen 

Eşbütünleşme Analizi uygulanmıştır. Ayrıca değişkenlerin Türkiye'nin Dünya ihracatından aldığı paya ne oranda 

etki ettiğini tespit etmek amacıyla varyans ayrıştırma analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ilgili 

dönemde Türkiye'nin Dünya ihracatındaki payı artmış ve bu artışta en fazla ve pozitif yönde etkili unsurların 

Avrupa Birliği ile yapılan gümrük birliği anlaşması ve dönem boyunca Türkiye'nin çekmiş olduğu doğrudan 

yapancı sermaye yatırımlarının etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanında toplam faktör verimliliğinin, beşeri 

sermaye düzeyinin, uluslararası portföy yatırımlarının pozitif, ithal ürün fiyatlarının ise negatif yönde anlamlı 

etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye İhracatı, İhracat Belirleyicileri, Johansen EşbütünleşmeTürkiye İhracatı, İhracat 

Belirleyicileri, Johansen Eşbütünleşme 
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PREDICTION OF ELECTRICITY CONSUMPTION LEVELS IN HOUSES BY 

REGRESSION ANALYSIS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

Uğur ERCAN, Akdeniz University 

Sezgin IRMAK, Akdeniz University 

In this study, it was aimed to estimate the electricity consumption levels in the houses and to determine the affecting 

factors of the electricity consumption. The data used in this study are gathered from Turkish Statistical Institute's 

Household Budget Survey. Monthly electricity consumption was selected as a target variable, meanwhile 

household size, income, white appliances and the other technological property ownerships, residential area type, 

features of residential properties and such like variables were selected as input variables that may have an effect 

on electricity consumption. Stepwise regression method was used to select the input variables that were used in 

artificial neural networks in the study. A predictive artificial neural network model was constructed using input 

variables that their effects on electricity consumption were found to be significant. 

Keywords: Artificial Neural Networks, Regression Analysis, Electricity Consumption 

KONUTLARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜZEYLERİNİN REGRESYON ANALİZİ 

VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ 

Bu çalışmada konutlarda kullanılan elektrik tüketim düzeylerinin tahmin edilebilmesi ve tüketim düzeylerine etki 

eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veri olarak Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı bütçe araştırması 

verileri kullanılmıştır. Aylık elektrik tüketim tutarı hedef değişken, elektrik tüketimine etki edebilecek hane halkı 

büyüklüğü, kullanılabilir yıllık gelir, beyaz eşya ve diğer teknolojik eşya sahiplikleri, yerleşim yeri, konuta ilişkin 

özellikler gibi faktörler ise girdi değişkenler olarak seçilmiştir. Çalışmada yapay sinir ağlarında kullanılacak girdi 

değişkenlerinin seçiminde adımsal (stepwise) regresyon yöntemi kullanılmıştır. Elektrik tüketimi düzeyine etkisi 

anlamlı bulunan girdi değişkenleri kullanılarak tahmin edici yapay sinir ağı modeli oluşturulmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Yapay Sinir Ağları, Regresyon Analizi, Elektrik Tüketimi 
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CORRUPTION AND INCOME INEQUALITY: EVIDENCE FROM SELECTED 

DEVELOPING COUNTRIES  

Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit University 

Havanur ERGÜN TATAR, Bartın University 

Income inequality is an extremely important issue for both developed and developing countries. By the changing 

world system in the process of globalization, income inequality and its causes have been the subject of many 

studies. In this study, the relationship between income inequality, and corruption which is one of the important 

reasons of income inequality, has been examined empirically. In addition to corruption, the effects of variables 

such as GDP per capita growth, population growth and unemployment on income inequality was examined in a 

selected sample of developing countries. Panel data analysis was conducted for the data of 1999-2014 period of 

the selected country group. As a result of analysis, it is concluded that income distribution  deteriorates  as 

corruption and unemployment increase. 

Keywords: Corruption, Income Inequality, Developing Countries, Panel Data Analysis 

YOLSUZLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN 

ÜLKELER ÖRNEĞİ 

Gelir eşitsizliği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemli bir olgudur. 

Küreselleşme sürecinde değişen dünya sistemiyle birlikte gelir eşitsizliği ve nedenleri, birçok çalışmaya konu 

olmuştur. Bu çalışmada, gelir eşitsizliğinin önemli nedenlerinden biri olan yolsuzlukla gelir eşitsizliği arasındaki 

ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Yolsuzluğun yanı sıra kişi başına GSYİH artışı, nüfus artışı ve işsizlik oranı 

değişkenlerinin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini incelemek için, seçilmiş gelişmekte olan ülkeler örneği 

kullanılmıştır. Seçilmiş ülke grubunun 1999-2014 dönemi verileriyle panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda, yolsuzluk ve işsizlik arttıkça gelir dağılımının bozulduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Gelir Eşitsizliği, Gelişmekte Olan Ülkeler, Panel Veri Analizi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCT SOPHISTICATION AND 

ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS  

Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit University 

Onur ÇAĞLAR, Yıldırım Beyazıt University 

Nowadays, the difference in the ability to develop their own production and the success to tend to complex goods 

determine countries’ growth capacities. In this study, it was researched how the ECI (Economic Complexity Index) 

which is used to measure the average skill level of any country region has affected the per capita income growth 

and based on this inferences were made for Turkey. The results of panel data analysis consisting of 86 countries 

including Turkey in each periods and 6 periods of each 5 years where ECI data is available reveal that the ECI 

variable affects per capita income growth positively. The results of the analysis show that for countries with a 

nominal income per capita of less than 20.395 US dollars, the increase in ECI value increases the growth rate and 

this effect decreases as the national per capita income increases. Looking at the issue from the point of view of 

Turkey, the analysis shows that the growth rate will be higher if the production pattern of Turkey has the sectoral 

structure of countries such as Japan and South Korea. In this context, it is necessary for Turkey to execute sectoral 

transformation in a way that will increase ECI value, to implement policies aimed at increasing production and 

exports in these sectors by providing more incentives and support to the high value-added sectors. 

Keywords: Product Sophistication, Economic Growth, Economic Complexity Index, Panel Data Analysis 

ÜRETİM SOFİSTİKASYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ 

ANALİZİ 

Günümüzde ülkelerin üretimlerini geliştirme becerileri ve kompleks mallara yönelme yeteneklerindeki farklılıklar 

büyüme kapasitelerini belirlemektedir. Bu çalışmada, herhangi bir ülkenin/bölgenin sahip olduğu ortalama beceri 

düzeyini ölçmede kullanılan ECI değerinin kişi başına mili gelir büyümesini nasıl etkilediği araştırılmış ve buna 

dayalı olarak Türkiye özelinde çıkarımlarda bulunulmuştur. Her dönem için Türkiye’nin de içinde bulunduğu ECI 

verisi mevcut olan 86 ülke ve 5’er yıllık 6 dönemden oluşan panel veri analizinin sonuçları, ECI değişkeninin kişi 

başına mili gelir büyümesini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Analiz sonuçları, kişi başına nominal 

milli geliri 20.395 ABD dolarından küçük olan ülkeler için ECI değerindeki artışın büyüme oranında artış 

sağladığını, bu etkinin ülkenin kişi başına milli geliri arttıkça azaldığını göstermiştir. Türkiye açısından konuya 

bakıldığında ise, yapılan analizler Türkiye’nin üretim deseni Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin sektörel 

yapısına sahip olması durumunda büyüme oranının daha yüksek düzeylerde olacağını göstermiştir. Bu bağlamda, 

Türkiye’nin ECI değerini artıracak şekilde sektörel dönüşüm yapması, yüksek katma değer sektörlere daha fazla 

teşvik ve destek sağlayarak bu sektörlerde üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikaları uygulamaya geçirmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üretim Sofistikasyonu, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Karmaşıklık İndeksi, Panel Veri 

Analizi 
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STRATEGIC MANAGEMENT AND STRATEGIC MANAGEMENT CULTURE IN 

PUBLIC ADMINISTRATION 

Esmeray ALACADAGLI, Bayburt University 

Erol IŞIKÇI, Milli Savunma Bakanlığı 

Economic, political and technological developments which accelerated together with the last quarter of the 20th century deeply 

affected public administration. This change and transformation has led to significant changes in public service and public 

administration. After 2000s, the demand for the implementation of private sector management techniques in the public sector 

has intensified and the use of these applications in the public service delivery process has emerged as a widespread reform trend 

all over the world. Within this framework, strategic planning and strategic management concepts, which have become more 

prevalent in the private sector, have also been moved to public administration. The first and most common example of this is 

the system introduced by the Government Performance and Result Act of 1993 in the United States. The law envisages the 

preparation of a strategic plan by all public institutions within a transition period of 10 years. A number of studies have been 

carried out in Turkey under the leadership of the State Planning Organization in this period. Parallel to these studies, the Public 

Financial Management and Control Law No. 5018 was enacted in 2003 and strategic planning became mandatory for public 

institutions. According to the law, public administrations allocate budgets, programs and project-based resources so that public 

services can be offered at the desired level and quality; strategic plans, annual goals and objectives, and performance indicators. 

At the end of 2010, the transition program, which defined "Regulation on Procedures and Principles on Strategic Planning in 

Public Administrations" in the strategic planning process in which the legal basis was established in 2003, was completed. In 

this study, it has been tried to show the extent to which a strategic management culture that will enable the transformation of 

the current administrative and human capacities in line with the strategic management concept in the public administrations in 

our country in a period of 14 years. For this purpose, the literature review was conducted and the strategic plans and applications 

of the two universities and two public institutions were examined. As a result of the obtained data, the present political and 

administrative culture and strategic management have been brought to the conclusion that it is not so easy to implement in 

'Turkish Public Administration' 

Keywords: Strategy, Strategic Planning, Strategic Management, Culture, Culture of Strategic Management 

KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK YÖNETİM 

KÜLTÜRÜ 

20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu yönetimini de derinden 

etkilemiştir. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm, kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. 

2000’li yıllar sonrasında, özel sektör yönetim tekniklerinin, kamu kesiminde de uygulanması talepleri yoğunlaşmış ve bu 

uygulamaların kamu hizmeti sunum süreçlerinde kullanılması tüm dünyada yaygın bir reform eğilimi olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede, daha çok özel sektörde yaygınlık kazanmış olan stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları kamu 

yönetimine de taşınmıştır. Bu konuda en yaygın ve bilinen ilk örnek Amerika Birleşik Devletlerinde 1993 yılında kabul edilen 

bir Kanun (Government Performance and Result Act) ile getirilen sistemdir. Kanun 10 yıllık bir geçiş süreci içinde tüm kamu 

kurumlarının stratejik plan hazırlamasını öngörmüştür.Türkiye’de de bu konuyla ilgili olarak o dönemki adıyla Devlet Planlama 

Teşkilatı öncülüğünde bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar paralelinde olarak 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmış stratejik planlama kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. Kanun’a göre kamu 

idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 2003 yılında 

yasal zemini oluşturulan stratejik planlama sürecinde, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”te belirlenen geçiş programı 2010 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Bu çalışma ile 14 yıllık bir süreçte 

ülkemizdeki kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün ve mevcut idari ve beşeri kapasitenin stratejik 

yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak bir stratejik yönetim kültürünün, ne ölçüde sağlandığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla,  literatür taraması yapılmış, ayrıca iki üniversite ile iki kamu kuruluşunun stratejik planları 

ve uygulamaları incelenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde mevcut siyasal ve yönetsel kültür ile stratejik yönetimin ‘Türk 

Kamu Yönetimi’nde uygulanmasının çok kolay olmadığı sonucuna ulaştırmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Strateji, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kültür, Stratejik Yönetim Kültürü 
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TRANSFORMATION IN RURAL DEVELOPMENT POLICIES AND THE 

FUTURE OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN GLOBALIZATION IN TURKEY 

Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Giresun University 

Along with the globalization process, there has been a great change and transformation in rural development 

policies and practices in Turkey as well as in many other areas as it has been in the whole world since the 1980s. 

This transformation in rural development policies is also affecting the village local governments very much. The 

aim of this Study is to show how Turkey's policies of rural development, which are transformed in the global 

context, affect the structure of village local governments and discuss the future of village local governments in the 

light of these developments. Historical and descriptive research methods have been used in this research which will 

be based on literature. The study consists of three parts. In the first part, conceptual problems and theoretical 

discussions about the subject are discussed. In the second part, the development of rural development policies in 

Turkey has been examined. In the third part, in Turkey, the period of globalization has been taken up with the 

effects of rural development policies on village local governments and the results of their recent developments in 

village local governments. 

Keywords: Turkey, Rural Development, Village, Globalization 

TÜRKİYE'DE KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRSAL KALKINMA 

POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM VE KÖY YEREL YÖNETİMLERİNİN GELECEĞİ 

Küreselleşme süreci ile birlikte, 1980'li yıllardan itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 

de pek çok alanın yanında kırsal kalkınma politikalarında ve uygulamalarında büyük bir değişim ve dönüşüm 

yaşanmıştır. .Kırsal kalkınma politikalarındaki bu dönüşüm, köy yerel yönetimlerini de çok büyük bir şekilde 

etkilemektedir. Bu Çalışma'nın amacı, Türkiye'nin, küresel bağlamda dönüşen kırsal kalkınma politikalarının köy 

yerel yönetimlerinin yapısını nasıl etkilediğini ortaya koymak ve bu gelişmeler ışığında köy yerel yönetimlerinin 

geleceğini tartışmaktır. Literatüre dayalı olarak gerçekleştirilecek bu araştırmada tarihsel ve betimsel araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin kavramsal sorunlar 

ve kuramsal tartışmalar ele alınmaktadır. İkinci bölümde Türkiye'de kırsal kalkınma politikalarının gelişimi 

irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de, küreselleşme dönemi kırsal kalkınma politikalarının köy yerel 

yönetimleri üzerindeki etkileri ve sonuçları, köy yerel yönetimleri ile ilgili son dönem gelişmeleri ile birlikte ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Türkiye, Kırsal Kalkınma, Köy, Küreselleşme 
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THE EFFECT OF NEOLIBERAL POLICIES ON LABOR MARKET 

Elif YÜKSEL OKTAY, Yalova University 

Bahar MENTEŞE, Yalova University 

Neo-liberal economic view which emerged as a solution to the crisis experienced by the capitalist class in 1970's 

was developed within the frame of policies that are based on private property and competition system, ground on 

price environment and free market economy, defending minimum intervention of government on economy. 

However; neo-liberal policies which emerged as procapitalist caused weakness in the relation between economic 

growth and employment increase, because while economic growth was provided by the hand of state and self-

enclosed before in developing or under-developed countries, with the adoption of neo-liberal policies the efficiency 

of state in economy has decreased and free circulation of capital was enabled. Outward-oriented free market 

economy caused foreign-dependent growth and resulted in not being able to generate employment in these 

countries and in parallel irresolution in unemployment problem. Labor market which is face-to-face with the threat 

of unemployment has become flexible which resulted in decrease of average wages and problems in labor market 

become heavier. Neo-liberal policy practices deepened the problem of poverty apart from negative effects on labor 

force and employment. In this study, first of all the emergence of neoliberal economic view will be discussed, then 

the effect of neo-liberal policies practices on labor market and employment will be analyzed. 

Keywords: Neoliberal Policies, Labour Markets, Employment 

NEOLİBERAL POLİTİKALARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ 

1970'lerde kapitalist sınıfın yaşadığı krize çözüm olarak geliştirilen neo-liberal ekonomik görüş, özel mülkiyeti ve 

rekabet sistemini esas alan, fiyat mekanizmasına ve serbest piyasa ekonomisine dayanan, devletin ekonomiye 

minimum düzeyde müdahalesini savunan politikalar çerçevesinde geliştirilmiştir. Ancak; sermaye yanlısı olarak 

karşımıza çıkan neo- liberal politikalar ekonomik büyüme ile istihdam artışı arasındaki ilişkisinin zayıflamasına 

sebebiyet vermiştir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınma daha önceleri 

devlet eliyle dışa kapalı bir şekilde gerçekleştirilmekte iken neo-liberal politikaların benimsenmesi ile devletin 

ekonomideki etkinliği azalmış ve sermayenin serbest dolaşımına olanak verilmiştir. Dışa açık serbest piyasa 

ekonomisi, dışa bağımlı bir büyümeye sebebiyet vererek bu ülkelerde istihdamın yaratılamamasına ve buna paralel 

olarak da işsizlik sorununun çözülemez bir hal almasına yol açmıştır. İşsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalan emek 

piyasası esnekleşmiş, bu esnekleşme ortalama ücretlerin düşmesine ve işgücü piyasasında yaşanan sorunların 

ağırlaşmasına neden olmuştur. Neoliberal politika uygulamalarının iş gücü ve istihdam üzerinde yarattığı bu 

olumsuz etkilerin yanı sıra yoksulluğu da arttırmıştır. Bu çalışmada öncelikle neoliberal ekonomik görüşün ortaya 

çıkışı ele alınarak, neoliberal politika uygulamalarının iş gücü piyasaları ve istihdam üzerinde yarattığı etkiler 

incelenecektir. 

Anahtar Kavramlar: Neoliberal Politikalar, İş Gücü Piyasaları, İstihdam 
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THE ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN RURAL 

DEVELOPMENT IN TURKEY 

Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Giresun University 

The problem of rural development has been one of the main issues of the world agenda because the problems in 

the rural areas will eventually affect the cities in the end  and hosting the natural resources.After the 1980s, as in 

the rest of the world, there has been a great transformation in rural development, as in many other areas in Turkey. 

After the 1980s and especially after the 1999 Helsinki Summit, after the acquisition of nomination status in the 

European Union, rural development policies have taken on a structure that takes local characteristics into 

consideration, promoting local actors rather than the center and mobilizing local resources. Regional Development 

Agencies established with the Law on the Establishment, Coordination and Duties of Development Agencies No. 

5449 dated 08.02.2006 and dated 08.02.2006 on the condition that the pre-accession financial assistance program 

can be utilized in the 2003 European Union Accession Partnership Certificate, were obliged to increase the regional 

and rural development capacity of the region and to provide support to the projects in this context. The aim of this 

study is to show how and in what way Regional Development Agencies contribute to rural development. The latest 

activity reports of the 26 Regional Development Agencies in our country will be screened to make this assessment. 

Keywords: Rural Development, Regional Development Agency, Localization, Globalization, Turkey 

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMADA BÖLGE KALKINMA AJANSLARININ 

ROLÜ 

Gerek kırsal alanda yaşanan sorunların eninde sonunda kentleri etkileyecek olması, gerekse doğal kaynakları 

barındırması açısından kırsal kalkınma sorunu, öteden beri  dünya gündeminin temel konularından biri olmuştur. 

1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok alan gibi kırsal kalkınma alanında da 

büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. 1980’li yıllardan sonra ve özellikle  1999 Helsinki Zirvesi’nden sonra Avrupa 

Birliği’ne adaylık statüsünün  kazanılmasının ardından kırsal kalkınma politikaları, merkez yerine yerel aktörleri 

önceleyen ve yerel kaynakları harekete geçiren, yerel özellikleri dikkate alan bir  yapıya bürünmüştür. 2003 yılı 

Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesinde, katılım öncesi mali yardım programından yararlanabilmenin koşulu 

olarak şart koşulması üzerine 08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan Bölge Kalkınma Ajansları bölgenin kırsal ve yerel 

kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamakla 

yükümlü tutulmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da Bölge Kalkınma Ajansları’nın kırsal kalkınmaya hangi şekilde 

ve ne oranda katkı sağladıklarını ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeyi yapmak üzere ülkemizde mevcut 26 Bölge 

Kalkınma Ajansı’nın son faaliyet raporları taranacaktır.  

Anahtar Kavramlar: Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Yerelleşme, Küreselleşme, Türkiye 
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THE EFFECT OF CREDIT VOLUME ON MONEY SUPPLY AND ECONOMIC 

GROWTH 

Ahmet KAMACI, Bartın University 

 Mehmet Akif PEÇE, Bartın University 

 M.Said CEYHAN, Bartın University 

The banks that undertake financial intermediation provide the increase of production, employment and economic 

growth with the credits they give. The increase in the credit volume of the banks leads to an increase in the money 

supply in the economy, which will result in an increase in economic growth. For this reason, the relation between 

bank loans and economic growth has been examined in many studies.  This study examines the impact of credit 

volume on money supply and economic growth in Turkey. 2005: Q4-2017: FMOLS and DOLS tests showing 

cointegration, causality and coefficient of correlation for period three-month time series were performed. 

According to the findings of the study, there is a one-way causality relation from the money supply to the domestic 

credit volume and from the economic growth to the domestic credit volume. At the same time, the among money 

supply, economic growth and volume of domestic credit was identified a long-run cointegrated relationship. 

FMOLS and DOLS tests also support Granger causality results. According to the FMOLS test, a 1% increase in 

the volume of domestic credit increases the money supply by 0.67% (0.66% compared to DOLS). In terms of 

economic growth; According to the FMOLS test, a 1% increase in the volume of domestic credit increases 

economic growth by 0.22% (0.23% compared to DOLS). 

Keywords: Loan Volume, Money Supply, Economic Growth, Causality 

KREDİ HACMİNİN PARA ARZI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ 

Finansal aracılık görevini üstlenen bankalar, verdikleri kredilerle hem üretimin, hem istihdamın, hem de ekonomik 

büyümenin artmasını sağlamaktadır. Bankaların kredi hacminin artması, ekonomideki para arzının artışına yol açar, 

bu durum da ekonomik büyümenin artması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle, banka kredileri ile ekonomik 

büyüme ilişkisi birçok çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'de kredi hacminin para arzı ve ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2005:Q4-2017:Q1 dönemi üçer aylık zaman serisini içeren veriler için, 

eşbütünleşme, nedensellik ve ilişkinin katsayısını gösteren FMOLS ve DOLS testleri yapılmıştır. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre, para arzından yurtiçi kredi hacmine doğru tek yönlü ve ekonomik büyümeden yurtiçi kredi 

hacmine doğru yine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Aynı zamanda yurtiçi kredi hacmiyle para arzı ve 

ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. FMOLS ve DOLS testleri de 

Granger nedensellik sonuçlarını desteklemektedir. FMOLS testine göre, yurtiçi kredi hacmindeki % 1'lik artış para 

arzını % 0,67 (DOLS'ye göre %0,66) arttırmaktadır. Ekonomik büyüme açısından ise; FMOLS testine göre, yurtiçi 

kredi hacmindeki % 1'lik artış ekonomik büyümeyi % 0,22 (DOLS'ye göre % 0,23) arttırmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kredi Hacmi, Para Arzı, Ekonomik Büyüme, Nedensellik 

 


