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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
VE DENGELI PUAN KARTI
Mensure HODZA1
Özet
Günümüzde hızla gelişen ve değişen iş dünyasındaki rekabet koşulları işletmeleri sürekli
olarak araştırma yapmaya mecbur etmektedir. Başarıya ulaşmak her geçen gün daha da
zorlaşırken ülke ekonomisi için büyük önem teşkil eden küçük ve orta ölçekli işletmeler de bu
koşullara uyum sağlamak zorundadırlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de büyük işletmeler
gibi belirli araştırmalara yönelmek ve işletmenin durumunu gözetim altında tutmak
durumundadırlar. Belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi bu doğrultuda en önemli
göstergelerden biridir, fakat stratejiyi hayata geçirme aşamasında işletmeler farklı engellerle
karşılaşmaktadırlar. Bu aşamada hem büyük işletmeler hem de küçük ve orta ölçekli
işletmeler tarafından kullanılabilen ve yenilikçi bir yöntem olan Dengeli Puan Kartı (Balanced
Scorecard) devreye girebilmektedir. Dengeli Puan Kartı yöntemi işletmelerin belirlenen
stratejileri uygulama aşamasında yaşadıkları başarısızlık ve geleneksel performans
sistemlerinin yetersiz kalması sorununa etkili çözüm önerileri getirerek işletmelerin belirlenen
hedeflere ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik araştırmalar, Küçük İşletmeler, Dengeli Puan Kartı

Abstract
Nowadays in rapidly developing and changing business world, competitive conditions
constantly compel businesses to conduct research. Achieving success is becoming more and
more difficult every day, small and medium size businesses which are of great importance for
the national economy have to adapt to these conditions. Small and medium size businesses
like large businesses have to undertake certain researches and to monitor the situation of the
business. Implementation of the identified strategies is one of the most important indicators
in this direction, but businesses face different obstacles and challenges during the
implementation of the strategies. At this stage, the Balanced Scorecard which is an innovative
method that can be used by both large businesses and small and medium size businesses can
be introduced. The Balanced Scorecard method provides effective solutions to the problems
which are caused by the failure of traditional performance systems and problems in
implementation of the determined strategies of businesses.
Keywords: Strategic research, Small Businesses, Balanced Scorecard

“St.Kliment Ohridski” University, Facultyof Economics,Menagement, Prilep, Macedonia,
mensure.hodza@uklo.edu.mk
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FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND CHINA: WITH A PERSPECTIVE
OF DOMINO EFFECT
Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR2
Prof. Dr. Ma ZAOMING3
Abstract
Turkey has a history of about a century, began its big foreign trade activities by transition free
market economy in 1980. Turkey continue their import and export activities effectively after
January 24 decisions and Customs Union agreement with the EU member countries and has a
place in world trade within last 20 years. Due to data from 2018, first three countries Turkey
exports most are Germany, England and Italy, while the most exported items are vehicles other
than railway or tramway rolling-stock constitute parts. When the import data for the same
period are analyzed, mineral fuels, mineral oils and product of their distillation are the most
imported items while Russian Federation takes the first and China takes the second country
in import operations. China was the first country which Turkey's most imports with 23.3
billion dollars in 2017 and for the last ten years imports from China increase about 50 % of
imports. The development of communication and technology makes the spread of
international trade and logistic activities and bilateral agreements have had a domino effect
on international trade activities between countries. This effect can also be seen between China
and Turkey.
In this study, Turkey's foreign trade is examined and the counter trade between Turkey and
China is discussed from the point of Domino Effect. It is concluded that although Customs
Union still has positive advantages on Turkish Foreign Trade but can negative effect on trade
with China because of high custom taxes. Though Turkey imports big amounts of technologyintensive products from China, exports mainly raw materials and intermediate product in
smaller amounts. It is essential for Turkey to abandon the import-dependent export model
with EU countries and develop high value-added products. Turkey should become active also
in the service sector, particularly Logistics Sector.
Key words: Foreign Trade, Turkish Economy, Chinese Economy, Import, Export

2
3
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South China Normal University/China

11

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
THE ROLE OF CLUSTERS IN THE SMART SPECIALISATION STRATEGIES
AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF EUROPEAN REGIONS
Prof. Dr. Terasa PAIVA4
Abstract
The Smart Specialisation Strategy concept was developed, originally, by a group of growth
and innovation economists and then explored and defined by D. Foray, focusing on regional
development (Foray, 2015). They aren't intended to specialize a region in a set of industries
but to specialize the policies and objectives, to promote a well-target diversification based on
linked diversities, on reduction of sectorial specialisation (Bellini, 2015). The design of these
strategies implies a ground-breaking involvement of the different regional stakeholders and
clusters became an important way to help regional government entities to implement, involve,
and disseminate the smart specialisation strategies. This paper illustrates how a particular
cluster contributed to these goals. After describing what is Regional Innovation Strategies for
Intelligent Specialisation (RIS3) is and how a cluster role is so determine for its
implementation, it will be presented the case of InovCluster, an agri-food cluster of the Centre
Region of Portugal and the way he plays its role for the RIS3 of the region implementation.

4

Guarda Polytechnic Institute, Portugugal, The case of an agrofood cluster in the Centre Region of Portugal
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ECONOMIC MODELS BASED ON ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Anarkul URDALETOVA5
Syrgak KYDYRALIEV 6
Abstract
It is known that the accumulation of large amount of knowledge in various fields of human
life has gradually led to division of science into three large groups: formal sciences, natural
sciences and social sciences. However, such a separation is very conditional. For example, in
its epistemological roots, economics refers to subjects that study human society, therefore it is
a social science. However, the active use of mathematical modeling makes it possible to
attribute economics to natural sciences, such as physics.
Mathematics occupies the position of a common language that allows us to construct rigorous
logical deductive proofs in the problems of various fields of human knowledge. The
universality of mathematical knowledge leads to the formation of the synergy effect, which
makes it possible to predict many phenomena for many decades to come.
In this article we consider the construction of some mathematical models for solving economic
problems. These mathematical models include derivatives of functions, which describe
dynamics of changing processes. In particular, we describe a demand function with constant
price elasticity with the help of differential equations. In this case, we apply a new method of
direct integration of a Cauchy problem for solving ordinary differential equations. This
method is quite simple and can be used by non-mathematicians.
Key Words: Mathematical modeling, Economic models, Ordinary differential equations.
Jel Code: C6

5
6

Professor of the Kyrgyz-Turkish Manas University, +996 558 844 088, anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
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GLOBAL PARAMETERS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN
EUROPEAN UNION
Florina Oana VIRLANUTA7

Abstract
The aim of this research is to identify new trends in socio-economic development for the UE28 economies in the context of globalization. To determine global parameters of economic
development are analyzed global indices as Human Development Index (HDI), Index of
Economic Freedom (IEF) and Gross Domestic Product per capita (GDP/capita). The research
was carried out starting from analysis of classic economic development models, identification
of new influences and modeling the global indices data’s .The results of the research revealed
a division of the EU 28 countries into groups with certain characteristics of socio-economic
development, contribute to better understanding of national and European economic policy and
extend knowledge of grouping countries according to models of socio-economic development.

7

“Dunarea de Jos” University of Galati, Romania
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KUZEY MAKEDONYA’NIN KAMU BORÇ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Doç. Dr. Bülent Dervişi8
Özet

Kamu gelirleri kamu harcamalarını finase etmede yetersiz kaldığında çoğu devlet
yönetimi bütçe açıkarını borçlanma yöntemiyle kapatma yoluna gitmektedir.
Borçlanma nedenleri ülkeden ülkeye değişebilmekle beraber Kuzey Makedonya gibi
gelişmekte olan bir ülke ödemeler dengesindeki açıklar ve sermaye birikiminin
olmaması nedeniyle borçlanmaya kalkınmanın finansmanı olarak başvurmaktadır.
Bu çalışmada Kuzey Makedonya’nın kamu borç yönetim amaçları ile beraber nasıl
yönetildiğini, kamu borç stokunun risk teşkil edip etmediği, özellikle Avrupa Birliği
üyelerin kamu borç ortalaması baz alındığında ülkenin şu an ki durumu ve nasıl
olması gerektiği incelenmiştir.
Ayrıca Kuzey Makedonya’daki kamu borcunun finansal sektör ile durumu
incelenerek özellikle iç borç finansmanında kullanılan devlet tahvil ve hazine bonosu
gibi finansal araçların hem faiz hem de vade açısından kamu borcunda oluşturduğu
etkinin dikkate alınması gerekmektedir. Kamu borcun olumlu yönetimi için ülke
ekonomik değerlerin özellikle finansal piyasa işleyişinin ve bun bağlı olarak iyi bir
mali politikanın oluşturulması ver izlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu borcu, finansal piyasalar, maliye politikası.
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THE VOCABULARY–RICH CLASSROOM: IMPORTANCE OF VOCABULARY
TEACHING IN ELT AND TEACHER’S ATTITUDES TOWARD VOCABULARY
TEACHING TECHNIQUES TO PROMOTE STUDENTS ON WORD
CONSCIOUSNESS AND VOCABULARY GROWTH
Assist.Prof. Arafat Useini9

Abstract
Vocabulary is a crucial component in language learning and of critical importance to
the typical language learner. If lacks vocabulary, the student will be unable to function
in any particular communication. Of course, we do not claim that vocabulary is the
whole story. Also the grammar or structure of a language is important. The need to
teach system of the language is obvious, as grammatical knowledge allows us to generate
sentences. But we must have words that we wish to express. Unfortunately the importance
of vocabulary teaching is neglected by most of the language teachers. Teachers assume
that their students will learn words incidentally. It is thought that vocabulary expansion
will happen through the practice of other language skills. Therefore, teachers need to
balance vocabulary teaching with grammar and other language skills so they will make
sure that they are not neglecting any aspect of language learning. Teachers need to be
aware of and expand vocabulary teaching techniques. This article deals with some of the
ways vocabulary is taught at schools. It also provides with some of the favorable vocabulary
teaching activities and techniques for the students of English Language.
Keywords: Vocabulary, Vocabulary Teaching Techniques, Vocabulary Teaching and
Learning, words.
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THE ROLE OF THE FAMILY CONTEXT IN THE DEVELOPMENT OF
LEADERSHIP SKILLS
Ass. Prof. Kalina Sotiroska Ivanoska, Ph. D.10
Muedin Kahveci, Ph. D. 11
Prof. Zoran Filipovski, Ph. D.

Abstract
The present study investigates the relationship of family context in development of leadership
skills among individuals in leadership positions. The environment that children experience
affects their overall growth and development in many important ways, it is undoubtedly related
to the skills that are effective to become a leader. Using a sample of 60 individuals in leadership
positions, the survey found that 85% of leadership skills are dominantly acquired from the
family context. All of the respondents answered that they have lived under the strong moral,
ethical and religious norms in their family context, and they agreed the strong influence of the
family influenced the positive skills of the leader. The highest percentage of leadership skill
acquired in a family is showing respect and the lowest percentage of leadership skill acquired
in a family is the willingness to take risks. Implications for future leadership and family
relationship research and practice are discussed.
Keywords: family, context, parenting, leadership, leadership skills
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AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ
Dr. Jordan DELEV
Özet
Avrupa Birliği'nin ortak pazarı, sosyal eylemin her alanında ortak politikalar gerektiriyor.
Fikri mülkiyet hiçbir şekilde üstlenilen Avrupa politikalarına istisna değildir. Avrupa Birliği
fikri mülkiyet politikalarını takip etmek için yasal, idari ve adli kapasite geliştirmiştir.
Alandaki gelişmeleri akılda tutarak, Avrupa Birliği, markalar, tasarımlar ve bitki çeşitleri gibi
bazı sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olarak birleşme sağladı, telif hakkı alanında ise daha fazla
uyum sağlamak ve patent alanında birleşme konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fikri
mülkiyet alanında daha fazla verimlilik elde etmek için, Avrupa Birliği, AB düzeyinde, idari
kapasite geliştirmiştir. Bu yazının amacı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve
Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi (CPVO) alanındaki önemli kurumların uygun bir analizini
yaparak, Avrupa Birliği'nin idari kapasitesini göstermektir. Analiz, kurumların çalışmalarında
işlevselliği, organizasyonel kurulumu ve verimliliği içerir.
Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hukuku, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet
Ofisi, Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi

Abstract
The European Union's common market requires common policies in all areas of social action.
Intellectual property is by no means an exception to the undertaken European policies. The
European Union has built legislative, administrative and judicial capacity to pursue its
intellectual property policies. Bearing in mind the developments in the field, the European
Union has achieved unification with regard to certain industrial property rights, such as
trademarks, designs and plant varieties, while in the field of copyright the aim is to achieve
greater harmonization and the European Union has intensified its work on unification in the
field of patents. In order to achieve greater efficiency in the field of intellectual property, the
European Union has built EU-level administrative capacity. The purpose of this paper is to
illustrate the European Union 's administrative capacity, with an appropriate analysis of the
key institutions in the field - European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and
Community Plant Variety Office (CPVO). The analysis includes functionality, organizational
set-up and efficiency in the work of the institutions.
Key words: Law of intellectual property of European Union, European Union Intellectual
Property Office, Community Plant Variety Office
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KARADENİZ BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİNE DARBE: KAFKASYA’DAKİ
ETNİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM İLKELERİ
Dr.Nazim Caferov
Araz Aslanlı
Özet
Soğuk Savaş’ın sona ermesi dünyanın birçok farklı noktasında yeni mücadele alanlarının ve
yeni oyuncuların ortaya çıkmasına, aynı zamanda bölgesel ve küresel mücadelenin
niteliğinde, araçlarında ciddi değişimler yaşanmasına neden oldu. Fakat, çok uzun bir dönem
boyunca tek bir gücün (ülke ya da bloğun) kontrolü altında olmayan Karadeniz bu kaderini
(belirli değişimler yaşanmasına rağmen) Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında da sürdürdü.
Soğuk Savaş zamanında Türkiye dışında kıyıdaş devletlerin tamamı Doğu Bloku’nun
üyeleriydi. Bu anlamda Türkiye sadece kara sınırları itibariyle değil, denizlerde de NATO’nun
Doğu Bloku ile en önemli uç noktalarından birisini ve potansiyel cephe hattını teşkil
etmekteydi. Bir başka değişle, Karadeniz`in savaş denizi olma ihtimali her zaman mevcuttu.
Soğuk Savaş’ın sona ermesini takiben bölge açısından da yeni şartlar ortaya çıkmıştır. O
dönemde bu şartların bölge açısından kalıcı barış ve yeni işbirliği olanakları mı sunacağı,
yoksa yeni gerginlikler ve çatışma potansiyeli mi taşıyacağı konusunda net bir görüş ortaya
koymak mümkün olmamıştır. Fakat, Türkiye’nin attığı ilk adımlardan birisi Karadeniz’i barış
ve işbirliği alanı kılmak yönünde olmuştur. KEİK’in kurulması girişimleri, kurulma sürecine
o sırada Türkiye ile iyi ya da kötü ilişkiler içerisinde olmasına bakılmaksızın tüm kıyıdaş ve
bölge devletlerinin davet edilmesi bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Nitekim,
sonraki süreçteki gelişmeler en zor ve hatta bölge ülkeleri arasındaki gerginlikler en üst
düzeyde olduğu dönemlerde bile KEİK’in bölge ülkeleri arasında en azından bir buluşma
noktası olduğunu ve diyalog ortamı sağladığını göstermiştir.



Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik
Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) Başkanı Yardımcısı,
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LİSE EĞİTİMİNDE MATEMATİK – KUZEY MAKEDONYA ÖRNEĞİ
Dr Aybeyan Selimi12
Özet
Hızlı değişimin ve şiddetli rekabetin yaşandığı günümüzde öğrencilerin yeni beceriler,
yetenekler, değerler ve tutumlar öğrenmesi gerekmektedir. Yenilikçi düşünce, yaratıcılık,
problem çözme, girişimci ruhun gelişimi ancak bilgiyle kazanılan becerilerdir. Bilgi, insanın
benimsemiş olduğu ve bilincinde kalıcı olarak muhafaza ettiği nesnel gerçeklerin ve
genellemelerin mantıksal sistemidir. Bilgiye öğretim sürecinde ulaşılır. Öğretim ahlaki,
estetik, fiziksel ve eğitimsel değerlerin benimsendiği bir süreçtir. Eski kuşakların sentezlenmiş
deneyimleri gençlere bağımsız ve başarılı bir şekilde öğretim süreciyle aktarılır. Öğretim
sayesinde toplumlarda kültürlü, araştırmaya meraklı, yaratıcı ve eleştirel düşünceye sahip
bireyler yetişir. Öğretimin en önemli parçalarından biri olan matematik ise gerekli ve faydalı
alışkanlıkların öğrenilmesine katkıda bulunur. Matematik sayesinde uzun süreli
konsantrasyon alışkanlığı, yoğun düşünce etkinliği, bilimsel ve analitik düşünme, yazılı veya
sözlü sunum yetkinliği, literatür kullanma becerisi, takım çalışmasına katılma alışkanlığı
gelişir. Bütün bu gerçekler göz önünde bulundurularak bu çalışmada liselerde verilen
matematik eğitimi araştırılmıştır ve 1945 – 2019 yılları arasında verilen matematik eğitimi için
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: analitik düşünce, öğrenme, hatırlama, uygulama ve korelasyon.
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GOSTİVAR İLİNDEKİ TÜRK ASILLI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ZORBALIK
OLAYLARININ CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE OKUL TÜRÜ BAKIMINDAN
İNCELENEMSİ
Araş. Gör. Şehida Rizvançe Masan13
Dr. Aybeyan Selimi14
Özet

Araştırmalar öğrenciler arasında okul ortamında meydana gelen olumsuz etkileşimlerden
birinin zorbalık olduğunu göstermektedir. Zorbalık, güçlü olanın kendinden zayıf olanı sürekli
bir biçimde rahatsız etmesi anlamına gelmektedir.
Literatür taraması yapıldığında son yıllarda dünya genelinde zorbalık ile ilgili araştırmalarda
bir artış olduğu saptanmıştır. Ancak ülkemizde bu konu ile ilgili yapılan herhangi bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Gostivar ilinde yaşayan farklı
türden liselere devam eden öğrencilerin akran zorbalığına uğrama ve zorbalık yapma
düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır.
Çalışmanın katılımcılarını 100 (50 kız, 50 erkek) düz lise ve 94 (85 kız, 9 erkek ) tıp meslek
lisesi öğrencileri oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Pişkin ve Ayas (2007) tarafından
geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği- Ergen Formu” kullanılmıştır. Bu araştırmanın
veri analiz çalışmaları halen devam etmektedir. Bulgular literatürde var olan araştırma sonuçları
ışığında değerlendirilecektir.
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UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS – STATEMENT OF
CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW
Mr Enis Omerović15
Abstract
This Declaration was the incentive for the creation of custom or customary practice in this field
of international relations. The cristallyzation came later. The Declaration of the United Nations
General Assembly further elaborated the principles from that area whose respect was highly
proclaimed by the United Nations Charter in 1945. At the time of its adoption, in 1948, in very
few states whose were already members of this universal intergovernmental organisation,
those human rights and fundamental freedoms were part of their internal (domestic) legal
systems and were efficiently protected by domestic legal norms. As time has passed, human
rights (from the instrument) were broadly understood and perceived as general legal
principles which was the result of the influence of learning about natural law in legal doctrine
along with the state practice in that direction. When the moment came that in the General
Assembly a new majority of newly-established states have emerged, the Declaration, as a
political instrument of the United Nations, has in practice gained ever greater significance as
a truly document on human rights. Most of those rules would have been transposed in general
or regional conventions on human rights, which, according to a treaty basis, are legally binding
upon contracting parties nowadays. Although the Declaration was the basis for later adoption
of two international covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social, and
Cultural Rights in 1966, as well as, at the regional level, the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in 1950, many states and the UN
organs call on it as a statement of general customary law in force. Furthermore, although the
Declaration represents a non-binding instrument upon states, it, according to its content and
the scope of its acceptance, demonstrates a full evidence of customary rights and duties today.
The paper examines the contemporary significance of the Universal Declaration on Human
Rights in state practice and the practice of the United Nations bodies. The author explores its
importance as an instrument which served to further develop the concept of human rights and
freedoms worldwide.
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ERMENİSTAN VE ERMENİLERDE “TÜRKSÜZLEŞTİRME” ÇIKMAZI: ERMENİ
KİMLİĞİ VE GERÇEK ARASINDA ÇELİŞKİLER
Keisuke Wakizaka16
Özet
Bu çalışma, “Ermeni Meselesi” ve Ermenilerin kimlik yapısı ile ilgili tartışmalarda yeni katkıda
bulunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın konusu “Ermeni Meselesi”nin Ermenilerin kimlik
yapısındaki yeri ve gerçek arasındaki çelişki olduğu için genel olarak yapısalcılık
metodolojisine dayanmaktadır. Seküler Ermeni kimliği inşası esnasında Ermeniler içindeki
“Hay Dat” doktrini ve Türk düşmanlığını kullanılmış ve diaspora-Ermenistan arasındaki
ilişkileri geliştirilmiştir. Bu süreçte dünyadaki Ermenileri için “Ermeni Meselesi” ve Türk
düşmanlığının önemi artmıştır. Bu durum, 1988’den başlayan Ermenistan ve Karabağ’dan
Türk nüfusunun sürgününe sebep olmuş ve “Tarihi anayurdu Türklerden arındırma”ya
yönelik Ermeni milli hareketinin hedefi kısmen olsa da gerçekleştirilmiştir. Fakat Ermenistan
dünyada izole edilip durum kötüleştikçe Ermeniler içinde Türk düşmanlığa dayalı kimlik ve
Türkiye ve Türklere gerçek hayattaki ihtiyaç arasındaki çelişkiler büyümekte ve Bu büyüyen
çelişki karşısında Ermeni ulusal kimliği krize girme tehlikesiyle karşı karşıya düşmüştür.
Böylece Ermeni ulusal kimliğinin tekrar nasıl kurgulanmalı olduğu sorusu artık Ermeniler için
en önemli gündeme gelmiş durumdadır.
Abstract
This work aims to contribute to the discussion on the structure of Armenian identity. Because
the topic of the work is the role of “the Armenian Issue” in Armenian identity and the
contradiction between it and reality, this work is generally based on structuralist
methodology. During the building of secular Armenian identity, the “Hay Dat” doctrine and
hostility against Turks were used. Thus, the importance of hostility against Turks increased
among Armenians. This situation caused Turks’ exile from Armenia and Nagorno-Karabakh
and the goal of “establishing Armenia without Turks” was partly achieved. However, As
Armenia was isolated in the world and its situation worsened, the contradiction between
Armenian identity based on hostility against Turks and real situation is growing among
Armenians and the Armenian national identity is facing a crisis. Therefore the question of how
Armenian identity have to be rebuilt became one of the most important agenda among
Armenians.

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,
kafkaslikeisuke85@gmail.com
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RUMELİ'DEKİ TÜRK EDEBİYATI BAĞLAMINDA KOSOVA TÜRK EDEBİYATI
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK17
Özet
Tarih sahnesinde Rumeli'de yani Balkanlarda Türkçe’nin ve Türk uygarlıklarının Osmanlı
öncesi döneminde de yaşadığı ve bu coğrafyada medeniyetler kurduğunu görüyoruz.
Toponimler, kimi tarihi izler ve yazma eserler, söz konusu uygarlıklardan kalma o döneme ait
eserlerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde olduğu gibi Osmanlı idaresi çekildikten sonra
da Balkanlarda kalan soydaşların Türkçeyi ve Türk edebiyatını yaşatmaya dair gelenek ve
uğraşlarını sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çağdaş edebi tarih araştırmaları
metodolojisiyle ele alıp irdeleyeceğimiz bu tebliğimizde “Rumeli’deki Türk Edebiyatı Bağlamında
Kosova Türk Edebiyatı” konusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rumeli, Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Kosova’da Türkçe, Kosova Türk
Edebiyatı
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TOYOTA AND ITS BUSINESS PHILOSOPHY
Doc. Dr Jotov Milica18
Abstract
Thanks to placing the highest value on actual implementation and taking action, Toyota
caught the world's attention in 1980s. And by the 1990s it became apparent that there was
something very special about Toyota, that distinguished it between other automakers in Japan.
Toyota managed to design cars faster, with more reliability and at a competitive cost no matter
to the weaknesses and problems that were emerging on its way.
The most important fact, which even nowadays contributes to the excellence if Toyota is its
manufacturing philosophy, called the Toyota Production System (TPS). This system is widely
also known as "lean production". Toyota Production System is consisted of 14 principles and
every is equally important in its own way.
Applying TPS, the new culture was born - Toyota culture.
One of the main pillars of Toyota culture is focused on long-term rather than short-term
results, investment in people, products and plant.
Also, respect for others and teamwork maximize individual and team performance. These core
values and beliefs are deeply shared between all employees regardless their positions.
Key words: Toyota, Business, Philosophy
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TÜRKİYE İLE BALKAN ÜLKELERİ ARASINDA ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN YAYINLARIN GENEL BİR ANALİZİ
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Özet
Son yıllarda ülkelerin ya da üniversitelerin bilim alanında dünyadaki yerinin
karşılaştırılmasında ve bilim adamlarının akademik performanslarının değerlendirilmesinde
niceliksel uluslararası yayın etkinliklerini ön plana çıkaran, “uluslararası bilimsel dergilerde
yayınlanan yayın sayısı, yayınlara yapılan atıfların sayıları” ölçütleri yanında yayınların
niteliğini de dikkate alan ölçütler ön plana çıkmaktadır. Bilimsel yayınların niteliksel
gelişmesinin izlenmesi için yayın başına düşen atıf sayısı, uluslararası işbirliğiyle yapılan yayın
oranı, endüstri ile işbirliğiyle yapılan yayın oranı gibi ölçütleri kullanmak mümkündür.
Uluslararası İşbirliklerinin yüzdesi bir kurumun veya yazarın uluslararası işbirliklerini
çekebilme yeteneğinin bir göstergesidir. Uluslararası İşbirliklerinin yüzdesi, aynı kuruluş için
yüzde olarak gösterilen toplam doküman sayısına bölünerek bulunur. Bu çalışmada, Institute
for Scientific Information (ISI) tarafından hazırlanan SCI, SSCI, AHCI atıf indekslerine göre
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında “uluslararası işbirliğiyle” 1980-2018 döneminde yapmış
olduğu yayınlar (makale, editöre mektup, not, kitap eleştirisi, bildiri özeti, inceleme, düzeltme)
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, uluslararası işbirliği oranı, araştırma performansı

AN OVERALL ANALYSIS OF PUBLICATIONS CONDUCTED WITH
INTERNATIONAL COLLABORATIONS BETWEEN TURKEY AND BALKAN
COUNTRIES
Abstract
In recent years, it has come to the main the criteria of the number of publications published in
international scientific journals, the number of references to publications, as well as the quality
of publications in the comparison of the place of the countries or universities in the world in the
field of science and evaluating the academic performance of scientists. In order to observe the
qualitative development of scientific publications, it is possible to use criteria such as the
number of citations per publication, the publication rate through international cooperation, the
rate of publication in cooperation with industry. The percentage of International Collaborations
is an indication of the ability of an institution or writer to attract international collaborations.
The percentage of International Collaborations is calculated by dividing the total number of
documents shown as percentages for the same organization. In this study, the SCI, SSCI, and
AHCI citation index, which are issued by the Institute for Scientific Information (ISI), were
examined. All “international cooperation” publications, which are conducted through Balkan
countries and Turkey between 1980 and 2018 were examined. Publications included articles,
letters to the editor, notes, book reviews, abstracts, review, and corrections.
Key Words: Bibliometric analysis, % International Collaborations, research performance

27

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS

28

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
HAS THE TRUST IN THE STATE DECREASED?
Assoc. Prof. Erhan ÖRSELLİ19
Lecturer Zekeriya BİLİCİ20
Asst. Prof. Erdal BAYRAKCI21
Abstract
Trust is the most important factor in the life of mankind and the maintenance of all kinds of
unity. Therefore, it does not seem possible for individuals to maintain their social lives without
trusting either the government or the institutions or others. The results of many recent studies
show that there is a decrease in the level of confidence of individuals in the state, public
administrations and governments worldwide. Similar studies show that in parallel with the
decline in confidence in the world, individuals in Turkey have decreased their trust in others,
the state and public institutions. Trust is one of the most fundamental elements for establishing
a healthy relationship between the state and the citizen. Knowing the state's confidence in the
citizen, the citizen in the state or what the factors are necessary for his / her trust will enable
the relationship between the state and the citizen to walk on a healthier ground. The subject of
the study is to analyze how much confidence the citizens have in the state and institutions and
what factors affect this trust. In this respect, the study seeks to answer the question of how
much citizens trust public institutions in Turkey. A fully structured questionnaire was used as
the data collection tool. In line with the purpose of the study, a quantitative field survey was
planned to determine the confidence levels of citizens. The study was carried out according to
the cross-sectional screening model. The universe of the study is composed of citizens of the
Republic of Turkey who have been living in Turkey and who have reached the age of 18. The
data of the study were obtained from the project numbered 171721001 supported by Scientific
Research Projects Coordination Unit of Necmettin Erbakan University.
Key Words

: Trust, State, Turkey.

Jel Classification

: H83.

DEVLETE DUYULAN GÜVEN AZALDI MI?
Özet
Güven, insanoğlunun yaşamında ve her türlü birlikteliğin sürdürülmesinde en önemli
faktördür. Bu nedenle bireylerin toplumsal yaşamlarının devamını sağlayabilmeleri ne
Necmettin Erbakan University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public
Administration, Konya, Turkey, +905323825852, eorselli@erbakan.edu.tr
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devlete ve kurumlara ne de başkalarına güvenmeden mümkün görünmemektedir. Son
zamanlarda yapılan birçok çalışmanın sonucu dünya genelinde bireylerin devlete, kamu
yönetimlerine ve hükümetlere duyduğu güven düzeyinde bir azalmanın olduğunu
göstermektedir. Benzer çalışmalar dünyadaki güven azalmasına paralel Türkiye’de de
bireylerin başkalarına, devlete ve kamu kurumlarına güvenlerinin azaldığını göstermektedir.
Devlet ile vatandaş arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için güven en temel
unsurlardan birisidir. Devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete ne kadar güven duyduğu
veya güven duyması için gerekli faktörlerin neler olduğunun bilinmesi devlet ile vatandaş
arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlayacaktır. Çalışmanın konusu
vatandaşların devlete ve kurumlarına ne kadar güven duyduğu ve bu güvenin ne gibi
faktörlerden etkilendiğinin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de
vatandaşların kamu kurumlarına ne ölçüde güvendikleri sorusuna cevap aranmaktadır. Veri
toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda vatandaşların güven düzeylerini tespit edebilmek için nicel bir alan
araştırması planlanmıştır. Çalışma model olarak kesitsel tarama modeline göre
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 171721001
nolu projeden elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
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SYRIAN REFUGEE PERCEPTION OF CITIZENS: THE CASE OF KONYA
Assoc. Prof. Erhan ÖRSELLİ22
Asst. Prof. Erdal BAYRAKCI 23
Lecturer Zekeriya BİLİCİ 24

Abstract
In 2011, as a result of internal turmoil in Syria, millions of Syrians had to migrate to various
neighboring countries, Europe and especially Turkey. The most affected country by these
migrations has undoubtedly been Turkey. It is the immigration policies that have been
frequently discussed in recent years in public policy, which can be defined as what
governments prefer to do or not do about any issue. Because the phenomenon of migration is
as old as the history of humanity, and it is an activity that will never come to an end. The aim
of the study is to analyze the immigration policies applied in Turkey and the perceptions of
citizens about migration policies, which have become the target country instead of the transit
country due to the intense migration wave experienced in recent years. Because public policies
that are not adopted by citizens are very difficult to achieve success and "those who are elected
have a say in the final sense in the determination of public policies". In this respect, a
quantitative field research will be carried out to determine the perceptions of citizens on
migration policies. The universe of the survey is composed of citizens of Selçuklu, Meram and
Karatay districts in Konya who have reached the age of 18 and are citizens of the Republic of
Turkey. The findings and comments of the study can be generalized for these three districts
located in the city center of Konya. The survey was conducted with face-to-face interview with
1100 participants between 01 November 2018 and 12 November 2018. As a result of the study,
it is concluded that the citizens have some negative opinions about the Syrian migrants.
Key Words

: Migration, Refugee, Turkey.

Jel Classification

: H83.

VATANDAŞLARIN SURİYELİ SIĞINMACI ALGISI: KONYA ÖRNEĞİ
Özet
2011 yılında Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklar neticesinde milyonlarca Suriyeli, başta
Türkiye olmak üzere çeşitli komşu ülkelere ve Avrupa’ya göç etmek durumunda kalmıştır. Bu
Necmettin Erbakan University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public
Administration, Konya, Turkey, +905323825852, eorselli@erbakan.edu.tr
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göçlerden en çok etkilenen ülke kuşkusuz Türkiye olmuştur. Hükümetlerin herhangi bir konu
hakkında yapmayı veya yapmamayı tercih ettikleri şey olarak tanımlanabilen kamu politikası
konusunda son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan alan göç politikalarıdır. Çünkü göç olgusu
insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte hiçbir zaman sonu gelmeyecek olan bir faaliyettir.
Çalışmanın amacı, son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası nedeniyle transit ülke yerine
hedef ülke konumuna gelen Türkiye’deki uygulanan göç politikaları ile vatandaşların göç
politikaları hakkındaki algılarını analiz etmektir. Çünkü vatandaşlar tarafından
benimsenmeyen kamu politikalarının başarıya ulaşması oldukça güçtür ve “kamu
politikalarının saptanmasında seçilmişler nihai anlamda söz sahibidir”. Bu doğrultuda; nicel
bir alan araştırması gerçekleştirilerek vatandaşların göç politikaları konusundaki algıları tespit
edilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini Konya İli Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları
içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
oluşturmaktadır. Çalışmanın bulgu ve yorumları Konya şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe
için genellenebilir niteliktedir. Anket çalışması 01 Kasım 2018-12 Kasım 2018 tarihleri arasında
toplam 1100 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonucunda vatandaşların Suriyeli göçmenlere yönelik bir takım olumsuz kanaatler taşıdığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYİNİN ANNE BABA
TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: MANİSA ÖRNEĞİ
Arş. Gör. MEHMET BİLGE25
Doç. Dr. Gülten UÇAN 26
Doç. Dr. Hakan BAYTUN 27

Özet
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte internet kullanımı özellikle ergenlik
döneminde bağımlılık boyutuna ulaşmış durumdadır. “İnternet bağımlılığı”, “patolojik
internet kullanımı (PİK), “așırı internet kullanımı” ya da “uygun olmayan internet kullanımı”
şeklinde adlandırılan sorun, bireyde olması gerektiğinden fazla internette vakit geçirme isteği,
vakit geçiremediği durumlarda stres ve sinir halleri, aile, iş ve sosyal çevresindeki ilişkilerde
bozulmalar şeklinde kendini gösterir. International Federation of Social Work’e (IFSW) göre
sosyal hizmet, bireylerin sosyal işlevselliğini arttırmak için yardım etmenin sistematik
yoludur. Bu nedenle ergenlik dönemindeki internet bağımlısı gençlerin, sosyal yaşama sağlıklı
erişkinler olarak dahil edilebilmesi sosyal hizmetin hedefleri arasında yer alır. Ergenlik
döneminde aile ile ilişkilerin, internet bağımlılığı üzerindeki etkisini çözümlemek uygun
sosyal hizmet müdahalesinin geliştirilebilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın
temel amacı, lise dönemindeki öğrencilerin anne baba tutumları ile öğrencilerin internet
bağımlılığı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ortaya çıkan bulgular ışığında
sorunlara çözüm üretilmesidir. Araştırma verileri Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
akademik düzeyleri farklı 4 lisede öğrenim görmekte olan 354 öğrenciden toplanmış oup,
ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli, belirlenmiş bir ana
kütledeki durumun varlığını saptamanın yanı sıra bu duruma etki ettiği düşünülen neden
sonuç ilişkilerini de aynı zaman diliminde sorgulayan araştırmalardır. Bu modelde tasarlanan
araştırmalarda incelenen ana kütledeki neden sonuç ilişkilerinin ya da birlikte değişimlerin
varlığı sorgulanır. Aynı zamanda bulunan ilişki ya da birlikteliklerin düzeyi anlaşılmaya
çalışılır (Karasar, 2014; Kuş, 2012; Neuman, 2013).
Anahtar Kelimeler
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AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION
LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND PARENTS' ATTITUDES, THE CASE OF
MANISA
Abstract
Along with the developments in new communication technologies, internet usage has reached
an addiction dimension especially in adolescence period. Internet addiction, “pathological
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internet use (PIK)”, “excessive internet use”, or “inappropriate internet use”, is the problem
that causes a desire to spend more time on the internet than a person should be; stress and
nervous states in cases where he can not spend adequate time on the internet and degradation
in the family, work and social environment. According to the International Federation of Social
Work (IFSW), social work is the systematic way to help individuals to improve their social
functioning. For this reason, it is among the goals of social service that addicted adolescents
can be included in social life as healthy adults. Analyzing the effects of relationship between
the family and internet addiction during adolescence is important in terms of improving
appropriate social service intervention. In this context, the main purpose of this study is to
analyze the relationship between parents' attitudes and internet addiction levels of high school
students to find solutions in the light of the findings. The research data were collected from
354 students from 4 different high schools of affiliated to Manisa national education
directorate. The relational survey model investigates the existence of a situation in a defined
population, as well as questioning the cause and effect relationships that are thought to affect
this situation in the same time period. In the studies designed in this model, the existence of
cause-effect relationships or co-changes in the main body examined is questioned. At the same
time, it is tried to understand the level of relationships or associations.
Keywords

: Internet Addiction, Parental Attitude, Adolescents.
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KİLİT DENETİM KONULARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BORSA
İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Cuma ERCAN28

Özet
Günümüzde yatırımcılar artık denetçi raporlarından denetçi görüşüyle birlikte daha fazla
bilgi talep eder durumu gelmişlerdir. Bu bilgilerden birisi de kilit denetim konularıdır. Kilit
denetim konuları; finansal tabloların denetiminde bağımsız denetçinin dikkat göstereceği en
çok önem arz eden konulardır. Bağımsız Denetim Standardı 701 ile kilit denetim konularının
bağımsız denetçi raporunda belirtilmesi borsada işlem gören işletmeler için 2017 ve daha
sonraki dönemlerde zorunlu hale gelmiştir. Bu standart, denetçi raporunda kilit denetim
konularının bildirilmesine ilişkin denetçinin sorumluluğunu ve bu bildirimin şeklinin içeriğini
ele almaktadır. Kilit denetim konularının denetim raporunda bildirilmesinin amacı, yürütülen
denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerinin
artırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Borsa İstanbul’da işlem gören işletmelerin 2017 ve 2018
dönemlerine ait bağımsız denetim raporlarının içerik analizleri yapılarak, kilit denetim
konularının neler olduğunu ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler
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A STUDY ON THE COMPANIES LISTED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE FOR
DETERMINATION OF KEY AUDIT ISSUES
Abstract
Nowadays, investors have come to demand more information from the auditor reports
together with the auditor's opinion. One of these is key audit issues. Key audit issues; are the
most important issues that the independent auditor will pay attention to in the auditing of
financial statements. Independent Auditing Standard 701 stipulates that the key audit issues
should be stated in the independent auditor's report in 2017 and onwards. This standard
addresses the auditor's responsibility for reporting key audit issues in the auditor's report and
the content of the format of this statement. The purpose of reporting key audit issues in the
audit report is to increase the communication value of the auditor report by providing greater
transparency regarding the audit carried out. The aim of this study; The content analysis of
the independent audit reports of the companies listed in Istanbul stock exchange for the
periods of 2017 and 2018 is made to reveal the key audit issues.
Keywords: Auditing, Auditor’s Report, Key Audit Matters.
Jel Classification: M4O,M41, M42, M49.
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THE EFFECT OF GEOGRAPHICALLY INDICATED FOOD PRODUCTS ON
CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR IN TURKEY: THE CASE OF IZMIR
PROVINCE
Lecturer Fatmanur AVAR29
Lecturer Kübra Göksu KÖSTEPEN30

Abstract
Turkey has several geographic product potential due to its geographical position, different soil
structure and rich human capital. In our country where four seasons have been experienced
clearly, abundant fertile lands allow growing many kinds of fruits and vegetables. The
richness of the product provided by the environment features, promotes the protection of
products through geotagging. A geographical indication is defined as a sign indicating a
product identified with a region, area or country with a significant quality, reputation or other
characteristics. Geographically indicated products are very important in terms of economic
welfare to the region. These products contribute to the economy of the region with the
employment rate they create and to the country's economy with the development of rural
tourism. The aim of this study is to reveal the importance of the geographical indication in
Turkey, identify geo-tagged products to consumers perception and evaluate the effect of the
awareness of the purchasing preferences of this perception. With the survey conducted in
Izmir, 111 participants with different demographic characteristics were reached. Responses
were evaluated with 5-point Likert Scale. Data were analyzed by using SPSS package program.
Factor analysis was used to determine the dimensions of the data. As a result of the study, the
current situation of the opinions of the consumers residing in İzmir on the geographical
indications and their perception about the geographical indications were put forward and
solutions were proposed for the problems. In this regard, awareness and agenda have been
tried to be created by relevant stakeholders.
Keywords

: Geographical indication, Consumer preferences, Purchasing behavior.
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN
ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: İZMIR İLİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Fatmanur AVAR31
Öğr. Gör Kübra Göksu KÖSTEPEN32
Özet
Türkiye, coğrafi konumu, farklı toprak yapısı ve zengin beşeri sermayeye sahip olması
sebebiyle çeşitli coğrafi ürün potansiyeline sahiptir. Dört mevsimin belirgin bir şekilde
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yaşandığı ülkemizde, verimli arazilerin bol olması birçok türde meyve ve sebzenin
yetiştirilmesini sağlamaktadır. Ortam özelliklerinin sağladığı ürün zenginliği, coğrafi etiket
yoluyla ürünlerin korunmasını teşvik etmektedir. Coğrafi etiket, belirgin bir niteliği, ünü veya
diğer özellikleri ile kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir
ürünü gösteren işaret olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler bulunduğu yöreye
ekonomik katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Bu ürünler, yaratmış oldukları
istihdam oranı ile bölge ekonomisine ve kırsal turizmin gelişmesini sağlaması ile de ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de coğrafi işaretlemenin
önemini ortaya çıkarmak, tüketicilerin coğrafi etiketli ürünlere algısını, farkındalığını tespit
etmek ve bu algının satın alma tercihlerine olan etkisini araştırmaktır. İzmir ilinde yapılan
anket çalışmasıyla farklı demografik özelliklere sahip 111 katılımcıya ulaşılmıştır. Yanıtlar, 5’li
Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Faktör analizi ile de verilerdeki belirleyici boyutlar elde edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, İzmir’de ikamet eden tüketicilerin coğrafi etiketlere olan algı düzeyi
ve coğrafi etiket hakkındaki fikirlerinin mevcut durumu ortaya konulmuş, sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu konuda, ilgili paydaşlarda farkındalık ve gündem
yaratılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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KONUT DEPREM SİGORTA POLİÇELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖZCAN33

AMAÇ: Bu çalışmada DASK sonrası zorunlu hale getiren konut deprem sigortası
verilerinin yıllık gelişiminin tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2001 - 2018 dönemi verileri olarak; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Doğal
Afet Sigortaları Kurumu (DASK) resmi istatistikleri kullanılmıştır. Çalışmada 2001 –
2018 yılları arası yapılan konut zorunlu deprem poliçe adetleri ve yıllık değişimleri,
bu poliçelere ait toplam prim üretimleri ve yıllık değişimleri, toplam konutlar içinde
zorunlu deprem poliçe yaptırma oranları ve toplam sigorta prim üretimindeki
paylarının tespiti yapılmıştır.
BULGULAR: Zorunlu deprem sigortası poliçe sayılarının yıllar itibarı ile artış
yönünde bir gelişimi bulunmaktadır. 2001 yılında toplam 2,4 milyon olan poliçe sayısı,
2005’de 2,4 milyon, 2010’da 3,3 milyona, 2015’de 7,2 milyona ve 2018 yılsonunda da
8,8 milyona ulaşmıştır. Poliçe sayısında yıllık ortalama % 8,8 artış tespit edilmiştir.
2001 yılında toplam 54 milyon TL olan zorunlu deprem poliçe prim üretimi, 2005’de
159 milyona, 2010’da 319 milyona, 2015’de 786 milyona ve 2018 yılsonunda da 1,1
milyar TL’ye ulaşmıştır. Poliçe prim üretimi yıllık ortalama % 20 artış tespit edilmiştir.
En büyük artış % 47,3 ile 2004 yılında olmuştur. 2012 yılında % 34,6, 2013 % 32,2,
2003’de % 30,3, 2006’da % 29,4 ile en büyük artış oranları olduğu görülmüştür. Poliçe
üretimi sadece 2010 yılında % -1 azalmıştır. Konutların zorunlu deprem sigorta
poliçesi yaptırma oranı her yıl yükselmektedir. 2001 yılında % 18,7 olan bu oran
2018’de % 50’yi aşmıştır. 18 yıllık ortalama yaklaşık % 28 sigortalanma oranı
bulunmaktadır. Toplam sigorta poliçe üretiminde zorunlu deprem sigortası payı yıllar
içerinde artmıştır. Ülkemiz deprem kuşağında bulunmasına rağmen 2018 yılı itibarı
ile 2 konuttan ancak biri sigortalıdır. Konut deprem sigorta poliçesi zorunlu olmasına
rağmen; 2000 yılında itibaren bu oran artarak ancak % 50’ler civarına gelmiştir.
SONUÇ: Ülkemiz deprem kuşağında bulunmasına rağmen 2018 yılı itibarı ile 2
konuttan ancak biri sigortalıdır. Konut deprem sigorta poliçesi zorunlu olmasına
rağmen; 2000 yılında itibaren bu oran artarak ancak % 50’ler civarına gelmiştir. Yıllar
içinde çok dramatik zararları olan depremler yaşanmasına rağmen toplumdaki sigorta
algısı sebebi ile bu oran beklenin çok altındadır. Belediyeler, tapu daireleri, elektrik, su
ve doğalgaz işletmeleri; satış ve abonelik işlemleri aşamalarında bu poliçeyi talep
ederek sigortalanma oranına destek olmaktadırlar. Özellikle mal sahiplerinin
oturdukları konutlarda satış ve abonelik süreci az olduğu için bu uygulamanın desteği
sınırlı kalmaktadır. Deprem sigortasının yaygınlaşması ancak toplumdaki sigorta
bilincinin artışı ile mümkün olacaktır.
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STRATEJIK BIR DEĞER OLARAK SEMANTIK ENFORMASYON VE
ENFORMASYON YÖNETIMININ İLKELERI
Prof. Dr. Serhat Baştan34
Gerek gündelik hayatın içinde özel ihtiyaçlarımızı karşılarken gerekse iş ve çalışma biçimlerini
organize ederken sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel etkileşimlerin, bütün halleriyle
enformasyona bağlı olduklarını, toplumsal etkileşimin vuku bulduğu herhangi bir ortamda
enformasyon dışılığın mümkün olmadığını ileri sürebiliriz. Makro ve mikro ölçeklerde
toplumsal hayatın her düzeyinde düzenleme, işlem, koordinasyon ve kontrol tamamen
enformasyon olgusunun etkin olarak yönetilmesine ve faaliyet amaçlarına uygun biçimlerde
kurgulanmasına bağlıdır. Makro düzeyde ulusal ve uluslararası siyasal olguların
yönetiminden (istihbarat yönetimi, medya aracılığıyla kamuoyu oluşturma gibi) ekonomik
veri yönetimine (piyasa verilerinin sunumu, ekonomik raporlama gibi) mikro düzeyde
işletmelerde veri akışının kontrolünden (stok kontrol, muhasebe kayıtları ve pazarlama
analizleri gibi) kamu işlemlerinin takibine (vatandaşlık kayıtları ve işlemleri, vergilendirme
gibi) kadar enformasyonun hem teknik hem de beşeri temsili-sunuma dayalı biçimleri
yaşamsaldır. Denilebilir ki enformasyon yönetimi tamamıyla stratejik bir olgudur.
Aslına bakılırsa enformasyon her karmaşık sistemin içinde zuhur eden düzenlilik hallerini
tanımlayan fiziksel bir olgudur. Bu yüzden insan varlığından bağımsız olarak doğal sistemler
de enformasyon üretirler. Bir yıldız sisteminin veya organizma grubunun ulaştığı yeni bir
düzenli döngü ya da oluşum böyledir. Eğer bu düzen durumu antropomorfik bir özellik
taşıyorsa semantik enformasyondan bahsederiz. Başka bir ifadeyle kültürel temsile dayalı bir
zeminden zuhur ediyorsa bu noktada beşeri bir enformasyon sistemi söz konusudur. Bir sanal
gerçeklik veya artırılmış gerçeklik sisteminin ürettiği yenilik, televizyon haberleri, borsa değer
dalgalanmalarındaki düzenli değişimler, sosyolojik eğilimlerde görülen genel kalıplar bu
türdendir.
Enformasyon genellikle bütün iletişimlerimizin temelini oluşturduğu için ehliyetli bireylerin
gündelik hayatları içinde karşılıklı olarak farkında olunmaksızın kabul edilebilir düzeylerde
başarıyla oluşturulur ve kullanılır. Ancak iş süreçlerindeki işlemsel verimliliği ve etkinliği en
iyileştirmek için enformasyon tasarımına özel bir önem atfetmek gerekir. Çünkü enformasyon
yönetiminin semantik, biçimsel ve estetik bir disiplinden uzak çalışma alışkanlıkları içine
gömülü olması birçok durumda ağır bir olumsuz eforun kaynağı olmasına da yol açar. Bu
yüzden bu çalışmada enformasyon yönetiminin toplumsal hayatın her alanında sahip olduğu
değere ışık tutularak bu alanda takip edilmesi gereken bir ana tasarım şablonu sunulmaya
çalışılacaktır. Bu şablon bilimsel çalışmaların sunumundan iş yönetimi süreçlerinin temsili
kayıtlarına, istihbarat dökümlerinin yapılandırılmasından kamuoyu yönetiminde etkili
metinler oluşturmaya kadar çok farklı uğraşılara sahip uzmanların sistematik bir düşünce
yapısı geliştirmeleri açısından temel niteliktedir.
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ALMANYA'NIN UYGULADIĞI GÖÇMEN POLİTİKALARI PERSPEKTİFİNDEN
TÜRKİYE'YE POLİTİKA ÖNERMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Erhan AKARDENİZ35

Özet
Çalışmada, Dünyadaki mevcut göçmen sayıları, demografik durumları ile göç hareketlerinin
kıtalar arası dağılımı hakkında istatistiki veriler ortaya konulmuştur. Bu veriler
değerlendirildikten sonra da Almanya’da II.Dünya Savaşı sonrası uygulanan göçmen
politikaları ile Türkiye’de 2011 yılından itibaren Suriyelilere yönelik yapılan uygulamalar
mukayese edilerek, göç politikalarının oluşturulması hususunda alternatif politika önermeleri
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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Jel Kodları

:R23 ,R29.

SUGGESTED POLICIES FOR TURKEY FROM PERSPECTIVE OF GERMANY
APPLICATION THAT IMMİGRANT POLİCİES
Abstract
In this study, the statistics of the number of immigrants in the world, the demographic
conditions and the distribution of migratory flows among the continents are presented. After
evaluating this data, comparing alternative immigration policies implemented in Germany
after World War II and the applications made in Turkey to Syrians since 2011, it is presented
alternative policy proposals for the establishment of immigration policies.
Key words
: Migration, World Migration Movements, İmmigration Policies,
Königstein Quota System
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TİCARET SAVAŞLARININ FİRMALARIN HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: BİST METAL ANA SANAYİ ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Musa OVALI36
Dr.Öğr.Üyesi İsmail METİN37

Özet
Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nin demir-çelik ithalatına ek vergi
getireceği duyurusunun BİST Metal Ana (XMANA) endeksi kapsamında yer alan şirketlere
ait hisse senedi getirileri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını olay çalışması
yöntemiyle ortaya koymaktır. Anormal getirilerin varlığı (-5;+5) olay penceresinde
araştırılarak ilgili hisse senedi piyasasının etkinliği incelenmiştir. Analiz sonucunda demirçelik ithalatında vergi artışı duyurusunun bazı firmalara ait hisse senetlerinde olay günü ve
sonrasında istatistiki olarak anlamlı negatif anormal getirilere yol açtığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demir-çelik, Ticaret Savaşları, Olay Çalışması, BİST.
Jel Kodları: G14

THE EFFECT OF TRADE WARS ON THE STOCKS OF THE FIRMS: BIST MAIN METAL
INDUSTRY CASE
Abstract

The aim of this study is to demonstrate whether the announcement of USA stating that
additional tax would be required to iron-steel export would have any effect on the stocks
belonging to the firms which are in the scope of the BIST Main Metal (XMANA) index via
event study method. The presence of abnormal returns have been examined (-5, +5) event
window and the effectiveness of the relevant stock market was investigated. At the end of the
analysis, it was depicted that the tax increase announcement in the iron-steel export lead to
statistically significant negative abnormal yields for some firms’ stocks in the event day or
following days.
Key Words: Iron-steel, Trade Wars, Event Study, BIST
Jel Codes: G14
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CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGIES IN FAMILY FIRMS
Dr. Öğr. Üyesi Gökben BAYRAMOĞLU38

With the development of technology, growing larger between institutions created by people and
the natural day to day life, resources and social life causes emphasis on the sustainable economy
and development concepts. The concept of sustainability, which expresses meeting today's
needs without destroying the ability to meet the needs of future generations, has also raised the
question of how to achieve this. For this purpose, economic, social and ecological aspects of
enterprises are expected to come together and meet at the same line. As a result, the concept of
sustainability has started to become a benchmark to help firms understand the success . However, there
are relatively few studies on corporate sustainability strategies in the context of family businesses. In
this context, aim of this study is to investigate the importance of the concept of sustainability in the
process of strategy development of family businesses and methods they implement. In the scope of the
research, qualitative research was conducted in a family business operating in the field of technology
and defense industry and tries to complete the institutionalization process. As a result of the study, it is
determined that the company's working with an institutionalized enterprise is an effective factor in
adopting the corporate sustainability approach. It has been seen that institutionalized enterprises have a
compelling effect on having similar sensitivities and strategies for the enterprises that work with them,
and as a result of this pressure, the enterprise adopts sustainability sensitivities.
Keywords: Corporate Sustainability, Family Business, Strategy
Jel Code: M1, M1
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ECOCRITICISM AS A RECENTLY DEVELOPING FIELD OF STRATEGIC
RESEARCH: ITS PAST, PRESENT AND FUTURE
Arş. Gör. Özlem YILMAZ METİN39

Abstract
Ecocritical studies gain more importance every day since the environmental problems have
reached to a dangerous proportion of concern in today’s modern world. With the unstoppable
development of technology, nature has unfortunately become the target of human kind as a
source that can be abused and recklessly damaged rather than being seen as a vital system to
be protected. Hence, the relationship between the individual and nature have constantly
deteriorated, as the human kind have started to get lost in the turmoil of the modern life and
eventually turned out to be alienated from nature. This alienation resulted in an
anthropocentric point of view, thus putting the human kind in a superior position to other
kinds of livings which resulted in the continuous and insensible damage of nature and the
universe. The ecocritical theory which appeared in the literary scene during 1990s, has looked
for ways of drawing attention to this dangerous reality through the critique of literary works.
The theory is still being redefined and taking a new shape with every new practice and the
main purpose of the approach is to observe the human and non-human nature relationship in
literary works with the purpose of foregrounding the importance of nature. This study aims
to exhibit a very brief survey of the ecocritical theory which is of strategic importance for the
future of the nature and to summarize its basic tenets and aims.
Keyword

: Ecocriticism, Literature , Nature
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AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE INVESTIGATION OF DIFFERENCES
BETWEEN Y AND Z GENERATION CONSUMERS FROM SOCIAL MEDIA
CELEBRİTİES WITH NEURO IMAGING TECHNIQUES
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Müge ÇAKARÖZ40
Prof. Dr. Sabiha KILIÇ41

Abstract
The rapid development of technology and the widespread use of the internet, the concept of
fame has shifted from traditional media to social media networks. Social media users have
access to many things they want to watch, follow and learn from social networks. Youtube,
one of the social media networks, has started to compete with traditional television channels.
For this reason, enterprises have been looking for innovation in traditional promotion mix
tools. Interaction of television advertisements and social media channels, which are traditional
mass media, and the use of social media fame in advertisements are used by businesses as a
method that attracts the attention and attention of consumers. In this study, it is aimed to
determine the differences in the level of influence of generation y and z consumers from social
media fame. It is assumed that consumers are affected by social media reputations differently
according to their age and gender. In the study, according to the information obtained from
Boomsocial data, a tv ad with Orhan Işıtmak, one of the social media celebrities with 6,617,360
subscribers and 1,554,646,950 views on Youtube, was examined by Galvanic Skin Conductivity
and Eye Tracking analyzes. The sample size of the study is composed of 74 volunteers, 20
females, 16 males and 19 females and 19 males in Generation Z. The data obtained by using
Galvanic Skin Conductivity (GSR) method were evaluated with SPSS 19.0 package program.
The hypotheses developed according to the aim and the assumption of the study were tested
with the Independent Two Sample T Test. In addition, by using the Eye Tracking Method, the
places where y and z consumers are focused on watching the advertisement film and the level
of seeing and focusing on social media fame were examined.
Keywords

: Y ve Z Generations, Social Media Celebrities, Neuroimaging Techniques.
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ENDÜSTRİ 4.0 İŞGÜCÜ PİYASALARINI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?
İSTİHDAM ÜRETCİSİ Mİ YOKSA YOK EDİCİ Mİ?
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN 42

Özet
Sanayi sektörü 2011 yılından bu yana Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi,
Dijital Devrim olarak da karşılık bulan bir paradigma değişimi yaşamaktadır. Endüstri 4.0’ın,
sahip olduğu hız, kapsam ve sistem özellikleri ile önceki endüstri devrimlerinden önemli
ölçüde ayrılmaktadır. Endüstri 4. 0 üretim sistemi kadar nesneleleri, bilgiyi ve insanları
etkilemektedir. Bu etkiler ülke içinde ve ülkeler arasında şirketlerde, endüstrilerde, toplumda,
iş dünyasında ve işgücü piyasasında büyük değişimler yaratmaktadır. Önceki endüstri
devrimleri yeni işler ve büyüme fırsatı anlamına gelirken Endüstri 4.0 insan gücünün
teknolojik değişim hızına nasıl ayak uyduracağı sorusu ile bazı işlerin ortadan kaldırılması ve
işsizliğin artması yönünde büyük bir endişe oluşturmuştur. Bu çalışmada endüstri 4.0 olarak
adlandırılan teknolojik değişimlerin işgücü piyasası üzerindeki etkileri, özellikle iş
kayıpları/iş kazanımları ve istihdam yıkımı/istihdam yaratımı bağlamında incelenmiştir.
Çalışma endüstri 4.0’ın çalışma hayatı, iş ve meslekler üzerindeki etkilerini analiz eden
araştırma sonuçlarına ilişkin bir literatür taramasın yapılarak, istihdam beceri ve işgücü
stratejileri hakkında genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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AVRUPA BORÇ KRİZİ VE MALİ DEVALÜASYON: EURO BÖLGESİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Haşim AKÇA43
Oğuzhan BOZATLI44

Özet
2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayarak etkisinin tüm dünyaya yayıldığı küresel finans
krizi para ve maliye politikalarında yeni arayışlara yol açmıştır. Diğer yandan ise bu krizden etkilenen
ve ayrıca kendi içerisinde de bir borç krizi yaşayan Avrupa Birliği özellikle de Euro Bölgesi ülkeleri için
hem para politikasının hem de maliye politikasının uygulanmasında bazı engeller söz konusudur. Para
politikasının Avrupa Merkez Bankasına devredilmesi nedeniyle Euro Bölgesi ülkeleri maliye
politikasına yönelmek durumunda kalmışlardır. Ancak maliye politikası araçları açısından da ciddi
sorunlara bulunan Euro Bölgesi ülkeleri alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Özellikle krizden
etkilenen Euro Bölgesi ülkelerinin bahsi geçem dönemde dış ticaret açıkları, bütçe açıkları, borç yükleri,
ciddi işsizlik oranları, düşük büyüme oranları ve rekabet edilebilirlik seviyesindeki düşüşler göz
önünde bulundurulduğunda maliye politikası için yeterli esnekliğe sahip olmadıkları söylenebilir. Bu
sorun ve kısıtlar maliye politikası aracı olarak kullanılabilecek başka alternatifler aramaya yol açmıştır.
Dolayısıyla bu olumsuz durumlar aslında mali devalüasyon politikasının öne sürülmesine zemin
hazırlamıştır. Zira mali devalüasyon, bahsi geçen ülkelerin mali konsolidasyon çabalarına destek
sağlayarak aynı zamanda diğer makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu etkiler yaratabilme
potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın birincil amacı Euro Bölgesi için mali devalüasyon politikasına
zemin hazırlayan koşulların makroekonomik göstergeler ve yapısal şartlar çerçevesinde analiz
etmektir. Çalışmanın ikinci amacında ise mali devalüasyon üzerine yapılan ampirik çalışmalar ışığında
politikanın etkinliğini tartışılacak ve çalışma sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler

: Avrupa Borç Krizi, Maliye Politikası, Mali Devalüasyon.

Jel Kodları
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EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS AND FISCAL DEVALUATION: AN
ASSESSMENT ON THE EURO AREA
Doç. Dr. Haşim AKÇA
Oğuzhan BOZATLI
Abstract
Starting in the United States in 2008, the global financial crisis, whose impact has spread throughout the
world, led to new searches in monetary and fiscal policies. On the other hand, there are some obstacles
in the implementation of both monetary and fiscal policy for the European Union, especially for the
Euro Area countries, who are affected by this crisis and also have a debt crisis within itself. Due to the
transfer of monetary policy to the European Central Bank, Euro zone countries had to turn to fiscal
policy. However, Eurozone countries, which have serious problems in terms of fiscal policy
instruments, have been in search of alternative. In particular, the crisis-hit eurozone countries may not
have sufficient flexibility for fiscal policy, considering foreign trade deficits, budget deficits, debt
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burdens, severe unemployment rates, low growth rates, and decreases in competitiveness. These
problems and constraints have led to the search for other alternatives that can be used as a fiscal policy
tool. Therefore, these unfavorable situations actually prepared the ground for the fiscal devaluation
policy. Because fiscal devaluation has the potential to provide support for the fiscal consolidation efforts
of the aforementioned countries and also to create positive effects on other macroeconomic variables.
The primary objective of this study is to analyze the conditions that prepare the fiscal devaluation policy
for the Euro Area in the framework of macroeconomic indicators and structural conditions. In the
second aim of the study, the effectiveness of the policy will be discussed in the light of empirical studies
on fiscal devaluation and the study will be concluded.

Keywords: European Sovereıgn Debt Crısıs, Fiscal Policy, Fiscal Devaluation.
Jel Codes: H3, E6, F4.
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN MEKANSAL ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÜNDAR45
Özet
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye’ye yerleşen Suriyeli mülteci sayısında her
yıl artış görülmekte, Türkiye’deki mültecilerin çoğunu Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır. Bu
mülteciler öncelikle Türkiye’nin Suriye sınırına yakın bölgelerine yerleşmişler, zamanla bu
bölgelere sınır komşusu olan diğer bölgelere yayılmışlar, böylece Türkiye’nin neredeyse tüm
bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu durum Türkiye’de ekonomik ve sosyal açıdan önemli sonuçlar
doğurmaktadır. Türkiye’nin bazı bölgelerinde işsizlik oranının yüksek ve ücret düzeyinin
düşük olması, hem düşük ücret düzeyinde hem de kayıt dışı çalışmayı kabul eden Suriyeli
mülteci sayısında artış oluşturmaktadır. Suriyeli mülteci sayısında görülen artış da kayıt dışı
istihdamda ve var olan işsizlik oranında artış oluşturmaktadır. Suriyeli mültecilerin sayıca
fazla olduğu bölgelerdeki halk, mültecilerin suç işleyeceği ve kültür çatışması olabileceğinden
korkmaktadır. Bu nedenle toplum huzursuz olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin ikinci
düzey (26 alt bölge) istatistiki bölge birimi sınıflandırmasına (İBBS) göre Suriyeli mültecilerin
Türkiye’nin sınır komşusu olan bölgelerine yayılma etkisinin 2017 yılı için mekansal veri
(yatay kesit) analiziyle belirlenmesi amaçlanmıştır. Analizde yer alan olabilirlik oran
(Likelihood Ratio (LR)) testi sonuçları, mekansal hata modelinin (spatial error model (SEM))
çalışma için en uygun model olduğunu göstermiştir. Buna göre sınır komşuları olan bölgeler
arasında pozitif yönlü mekansal bağımlılık olduğu ortaya çıkmıştır. Suriyeli mültecilerin
Türkiye’nin sınır komşusu bölgelerine yayılma etkisi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
analizle Türkiye’nin 26 alt bölgesinde yaşayan Suriyeli mülteci sayısına bölgedeki işsizlik
oranı, ücret düzeyi, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla düzeyi ve nüfus yoğunluğunun etkisi
belirlenmiştir. Sonuç olarak Suriyeli mülteci sayısını işsizlik oranı ve nüfus yoğunluğunun
pozitif yönde; ücret düzeyinin negatif yönde etkilediği; kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla
değişkeninin ise Suriyeli mülteci sayısına etkisinin olmadığı görülmüştür. Analiz sonuçları
var olan durumu destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, Mekansal Analiz, Türkiye’nin 26 alt bölgesi.
Jel Kodlar: E700, R1, R2.

SPATIAL ANALYSIS OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
Asst. Prof. Dr. Özlem DÜNDAR46
Abstract
Due to the civil war in Syria, the number of Syrian refugees who settled in Turkey in 2011 has
seen to increase every year, most of the refugees in Turkey constitute the Syrian refugees.
These refugees first settled to the region near Turkey's border with Syria, in time they spread
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to other regions that were contiguity neighbour to these regions, thus they settled in almost all
regions of Turkey. This situation has important consequences for the economic and social in
Turkey. The low wage levels and high unemployment rates in some regions of Turkey, it have
created both low wages and has been increase in the number of Syrian refugees who accept
unregistered work. The increase in the number of Syrian refugees also creates an increase in
informal employment and the existing unemployment rate. The people in the regions where
there are more Syrian refugees fear that refugees will commit crimes and cultural conflicts.
Therefore, society becomes uneasy. In this study to according NUTS2 (Nomenclature of
Territorial Units for Statistics Second Level (26 subregions)) of Turkey, it is aimed to determine
spillover effect of Syrian refugees to contiguity neighbour regions of Turkey by the spatial data
analysis to 2017. Likelihood ratio test results in analysis indicates that the spatial error model
(SEM) is the most suitable model for the study. Accordingly, it has been revealed that there is
a positive spatial dependence among the contiguity neighbour regions. It has been reached
conclusion which there is spillover effect of Syrian refugees to contiguity neighbour regions of
Turkey. Also by analysis in the region the effect of unemployment rate, wage level, gross
domestic product per capita and population density on number of Syrian refugees where are
living in 26 subregions of Turkey were determined. It was observed that wage level with
unemployment rate and population density affected the number of Syrian refugees
respectively positively and negatively but the gross domestic product per capita no effect on
the number of Syrian refugees. The analysis results support the expected situation.
Key words: Syrian refugees, Spatial Analysis, 26 subregions of Turkey.
Jel Codes: E700, R1, R2.
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ULUSLARARASI TİCARETTE ÇEKİM MODELİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
İsmail METİN47
Gencay TEPE48

Özet
1600’lü yıllarda ünlü fizikçi Isaac Newton’ın ortaya koyduğu yer çekimi yasasını temel alan
Çekim Modeli uluslararası ticarette özellikle son yıllarda önem kazanmış bir yöntemdir. Çekim
Modeli, ticaret yapan ülkelerin milli gelirleri ile doğru orantılı, aralarındaki coğrafi uzaklık ile
ters orantılı olan bir modeldir. Bu çalışmada amaçlanan çekim modelini konu alan uluslararası
yayınların bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesidir. Bu amaçla Web of Science veri
tabanında yer alan ve 1998-2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar araştırmaya dahil
edilmiştir. Web of Science veri tabanında çekim modelini konu alan 148.128 uluslararası yayın
analiz edilmiştir. İşbu analizin sonuçları incelendiğinde 1998 yılından itibaren çekim modelini
konu alan yayın sayısında artış gözlemlenmiş ve bununla beraber fizik biliminin konusu olan
çekim modelinin, ekonomi-işletme alanında edindiği yerin tespitine yönelik inceleme yapılması
amaçlanmıştır. Scopus veri tabanı da çalışmaya dahil edilmiş, Web of Science ve Scopus veri
tabanlarından alınan veriler işlenerek; R-Studio ve Gephi 0.9.2 analiz programları yardımıyla,
ortak-atıf ağları ve kavram-konu yönelimleri bağlamında bibliyometrik analiz yöntemiyle
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Çekim Modeli, Gephi, R-Studio, Bibliometrik
Analiz
Jel Kodları: F10, F20

GRAVITY MODEL IN INTERNATIONAL TRADE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Abstract
The gravity model, which is based on Newton’s gravity law which he put forward in 1600s, is
a model which has gained more importance in international Trade in recently years. It is a model
which is directly proportional with the national incomes of the trading countries and inversely
proportional with geographical distance. What is aimed with this study is to investigate the
international publishings handling the subject of gravity model via the bibliometric analysis
method. With this purpose, studies present in the Web of Science data base which were realized
between 1998-2019 were included in the study. 148.128 publishings present in the Web of
Science data base have been analyzed. When the results of the hereby analysis are examined,
an increase in the number of gravity model themed publishings has been observed since 1998
along with this it has been targeted to depict the place of the gravity model in economicsmanagement area which is in fact the subject of the science of physics. Data base of Scopus has
also been included in the study and data taken from both data bases have been recorded and
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examined via the bibliometric analysis method with the help R-Studio and Gephi 0.9.2 analysis
programmes in terms of co-citation network and concept subject tendencies
Key words: International Trade, Gravity Model, Gephi, R-Studio, Bibliometric Analysis
Jel Codes: F10, F20
OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ ORTAM İLE ÖRGÜT
KÜLTÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*
Dr. Öğr. Üyesİ Ayşe İpek KOCA BALLI 49
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI 50
Dr. Öğr. Üyesi Ferda ÜSTÜN 51
Özet
Bu çalışmanın amacı; otel işletmelerinin sahip olduğu örgüt kültürü türleri ile örgütsel
öğrenmeyi destekleyici ortam düzeyleri arasındaki ilişkileri ve ortaya koymaktır. Tanımlayıcı
türde tasarlanan araştırmada veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. Ankette örgüt kültürü
ölçeği ve öğrenmeyi destekleyici ortam ölçekleri kullanılmıştır. Veriler Adana, Mersin ve
Hatay illerinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 445 personelden toplanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, örgüt kültürü türleri ile öğrenmeyi destekleyici ortam ve alt
boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Psikolojik güvenlik ile adhokrasi kültürü
(r:,304), klan kültürü (r:,293) ve hiyerarşi kültürü (r:,-465) ; yeni fikirlere açıklık ile adhokrasi
kültürü (r: ,299) ve pazar kültürü(r: ,404); farklılıkların takdiri ile adhokrasi kültürü (r: ,297) ve
öğrenme için zaman ile pazar kültürü (r: ,-312) arasında anlamlı ilişkiler (p< 0,001) olduğu
görülmüştür.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPORTIVE LEARNING
ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURES IN HOTEL BUSINESSES
Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between the organizational culture types
of hotel businesses and the levels of environment that support organizational learning. In this
descriptive study, the data were collected by questionnaire method. Organizational culture
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scale and learning support scale were used in the questionnaire. Data were collected from 445
personnel working in hotel establishments, operating in Adana, Mersin and Hatay. As a result
of the analyzes, significant relationships were found between organizational culture types and
supportive learning environment and sub-dimensions. There were significant relationships,
(a) between psychological safety and adhocracy culture (r:, 304), clan culture (r:, 293) and
hierarchy culture (r:, - 465); (b) openness to new ideas with adhocracy culture (r: 299) and
market culture (r: 404); (c) time to learning with market culture (r:, -312) (p <0.001) and
(d)appreciation of differences with adhocracy culture(r:, 297).
Keywords: Supportive Learning Environment, Organizational Cultures, Hotel Businesses
JEL Codes: M10, Z30
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TAKAS EKONOMİSİNDEN NAKİTSİZ EKONOMİYE
Doç. Dr. M. Hakan YALÇINKAYA52
Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT53
Tuğba Esra BASKAK 54

Özet
Sanayi devrimi nasıl toplu seri üretim yapılarının oluşmasına olanak tanıdı ise teknolojinin ve
internetin gelişimi ve yaygınlaşması da geleneksel para anlayışının değişmesine yön ve olanak
tanımıştır. Başlangıçta dünyada ticaretin trampa ekonomisiyle başladığı günden itibaren
kullanılmaya başlanılan para, önce mal sonra altın-gümüş ve daha sonra altın karşılığı olan
değerli kâğıtlara, oradan altın karşılığı bulunmayan ülkelerin ekonomik güçlerine dayalı
itibari paraya ve günümüzde de, dijital-sanal paralara doğru yani nakitsiz ekonomiye bir
evrim geçirmektedir.
Nakitsiz ekonomi, finansal işlemlerin banknot veya nakit kullanmak yerine elektronik
ortamda gerçekleştirildiği ekonomik bir kavramdır. Bu yüzden işlemi gerçekleştiren
taraflarda elektronik bir kart veya cihaz bulunması gerekmektedir. Nakitsiz işlem kredi kartı,
banka kartı, mobil cüzdan, POS cihazı, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. şekilde
gerçekleştirilmektedir. Nakitsiz toplumun en iyi örneklerinden biri olan İsveç’te nüfusunun
neredeyse yüzde 97’si nakitsiz hayata geçmiş durumdadır. Norveç’te nüfusun yüzde 95’i
yaşamlarının birçok alanında nakit kullanımını bırakmış bulunmaktadır. Hatta ülkede
bulunan bazı bankalar, müşterilerine nakit para vermemektedir. Danimarka nüfusunun
yüzde 94’ü nakitsiz bir hayata geçmiştir. Ülkede yaşayan vatandaşlar, ödeme işlemlerini
gerçekleştirebilmek için akıllı telefonlarında bulunan MobilePay uygulamasını
kullanmaktadır. Danimarka hükümeti, 2030 yılında tamamen nakitsiz bir hayata geçeceğini
duyurmuştur. Kanada’da nüfusun yüzde 90’ı yaşamlarını nakitsiz bir şekilde sürdürmektedir.
Belçika nüfusunun yüzde 90’ı nakitsiz hayata tamamen geçmiş durumda, hatta yüzde 86’sı
günlük işlemlerinde sadece banka kartı kullanmaktadır.
Bu açıdan bu çalışmada dijital paraların gelecekte tüm uluslararası para birimlerinin yerini
alıp alamayacağı ve geleneksel para birimleri ile olan karşılılaştırması yapılarak ekonomiye
olası katkı ve zararları üzerinde durulacaktır.
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Abstract
Just as the industrial revolution enabled the formation of mass mass production structures, the
development and expansion of technology and the internet also enabled the change of the
traditional understanding of money. Since the beginning of trade in the world started with the
trampa economy, the money started to be used, first the goods, then the gold-silver and then
the gold-value paper, from there the economic powers of countries that do not have the gold
money based on the titular money and today, digital-virtual money, that is, cashless economy
is undergoing an evolution.
Cashless economics is an economic concept in which financial transactions are conducted
electronically, rather than using banknotes or cash. Therefore, an electronic card or device
must be present in the parties performing the operation. Cashless transaction credit card, debit
card, mobile wallet, POS device, internet banking, mobile banking etc. it is carried out in the
manner.In Sweden, which is one of the best examples of cashless society, almost 97 percent of
its population has been living cashless. In Norway 95 per cent of the population has left the
use of cash in many areas of their lives. Even some banks in the country do not give cash to
their customers. 94 percent of Denmark's population has undergone a cashless life. Citizens
living in the country use the MobilePay app, which is available on their smartphone, to make
payments. The Danish government has announced that it will move to a fully cashless life in
2030. In Canada, 90 percent of the population lives without cash. 90 percent of Belgium's
population is fully cashless, even 86 percent use only debit cards in their daily transactions.
In this respect, the study will focus on whether digital currencies can replace all international
currencies in the future and their potential contribution and losses to the economy through
their exchange rate with traditional currencies.
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VERGİ AFLARININ VERGİ ALGISI, VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE İŞ YÜKÜ
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ55
Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ56

Özet
Vergi affına ekonomik, mali, siyasi, idari ve teknik bir takım sebeplerle başvurulmaktadır.
Haklı gerekçelere dayanarak çıkarılan vergi affından beklenen başarının sağlanması ise bir
takım koşullara bağlıdır. Bu koşullardan belki de en önemlisi, sık sık af yasalarına
başvurulmamasıdır. Ülkemizde, son yıllarda vergi affına çok sık başvurulduğu, af
uygulamalarının içerik ve kapsam açısından çok çeşitli ve geniş olduğu dikkati çekmektedir.
Bu durum yeni bir af beklentisi ile mükellefleri vergi borçlarını zamanında ödemeyip, ileri bir
tarihte yeni ödeme planı ile (vergide yapılandırma yasaları ile) ödemeye sevk etmektedir.
Dolayısıyla genel ve sürekliliği olan vergi yasalarına dayanarak tahsil edileceği planlanan
vergi gelirleri olumsuz etkilenmektedir. Vergi tahsilatı için yeniden vergi affı yasasına
başvurma zorunluluğu siyasi ve ekonomik gerekçelerle birleşince bir kısır döngü halini
almaktadır. Vergi ve vergileme kavramlarının insanlar üzerinde oluşturduğu algı, vergiye
karşı tutum ve davranışların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Vergi affı yasaları
mükelleflerin algısını, tutum ve davranışlarını etkileyen bir faktördür. Vergi affı deneyimleri,
vergi aflarının lehinde ve aleyhinde bir takım görüşlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. İleri
sürülen argümanların bir kısmının hem olumlu hem de olumsuz bakış açısı oluşturması
dikkat çekicidir. Örneğin; vergi aflarının mükelleflerin gönüllü uyumuna etkisi ile vergi
idaresi ve vergi yargısının iş yükününe etkisi bu şekilde nitelenen ve bu nitelemeye bağlı
belirsizlik ortaya çıkaran argümanlardandır. Vergi aflarının mükelleflerin gönüllü uyumuna
etkisi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların büyük bir
çoğunluğu göstermektedir ki, vergi afları mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu olumsuz
etkilemektedir. Bu çalışmalar ışığında ve Türkiye’deki vergi affı deneyimleri çerçevesinde;
vergi aflarının vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkilediği genellemesini yapmak hiç de yanlış
olmayacaktır. Diğer yandan, vergi aflarının idarenin ve yargının iş yüküne etkisi konusunda
birer çalışma olduğu ve bu çalışmalarda, vergi aflarının idarenin iş yükünü arttırdığı, vergi
yargısının ise iş yükünü hafiflettiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu konu araştırma ve
doğrulanmaya açık bir konu olmakla birlikte çıkarılan vergi affı yasalarının kapsamı, süresi,
vb. gibi konuların iş yükünü etkilediği düşünülmektedir. Bu tebliğde; sık sık vergi aflarının
kabulünün mükellefler nezdinde oluşturduğu algı, vergiye karşı tutum ve davranışlarına
etkisi ile vergiye gönüllü uyumu bağlamında değerlendirilecek ve madalyonun diğer yüzü
olan idare ve yargının iş yüküne etkisi bakımından karşılıklı değerlendirmeye tabi tutularak,
öneriler sunulacaktır.
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THE EVALUATION OF TAX AMNESTIES IN TERMS OF TAX PERCEPTION, TAX
COMPLIANCE AND WORK LOAD5758
Assoc.Prof.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Abstract
Tax amnesty is applied for economic, financial, political, administrative and technical reasons.
Achieving the expected success of a tax amnesty based on justified reasons depends on a
number of circumstances. Perhaps the most important of these conditions is that frequent
amnesty laws are not applied. It is remarkable that in our country, tax amnesty has been
applied frequently in recent years and that amnesty practices are very diverse and wide in
terms of content and scope. This situation urges taxpayers not to pay their tax debts in a timely
manner with the expectation of a new amnesty and to pay them with a new payment plan
(with tax structuring laws) at a later date. Therefore, tax revenues that are planned to be
collected based on general and permanent tax laws are adversely affected. The obligation to
apply the tax amnesty law again for tax collection becomes a vicious circle when combined
with political and economic reasons. The perception created by the concepts of tax and
taxation on people has an important effect on shaping attitudes and behaviors towards tax.
Tax amnesty laws are a factor that affects taxpayer's perception, attitude and behavior. The
experience of tax amnesty has led to a number of opinions in favor of and against tax amnesty.
It is noteworthy that some of the arguments put forward both positively and negatively. For
example; The effect of tax amnesties on the compliance of taxpayers and the impact of tax
administration and tax judiciary on the workload is one of the arguments that are described
in this way and create uncertainty related to this characterization. There are numerous
empirical studies on the effect of tax amnesties on voluntary compliance of taxpayers. The vast
majority of these studies show that tax amnesty adversely affects taxpayer voluntary
compliance. In light of these studies and experiences in the framework of the tax amnesty in
Turkey; it will not be wrong to generalize that tax amnesty adversely affects compliance with
tax. On the other hand, it has been found tax amnesties are studies on the effect of
administration and judiciary on the workload, and tax amnesties increase the workload of the
administration and the tax judgment eases the workload. Although this issue is open to
research and verification, the scope, duration, etc. of the tax amnesty laws, it is thought that
such issues affect the workload. In this presentation, the frequent tax amnesties will be
evaluated in the context of the perception, tax attitude and behavior of taxpayers and their
compliance with the tax and will be subject to mutual evaluation in terms of the effect of
administration and judiciary.
Keywords
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LİBERALİZM VE KOMÜNİZİMDE ORYANTALİST YAKLAŞIM: KARL
MARKS, JAMES MİLLVE JOHN STUART MİLL
Ali Fuat GÖKÇE
Özet
Oryantalizm ya da şarkiyatçılık tarihsel sürecinde farklı anlamlarda kullanılmış olsa da Doğu
araştırmalarını kapsayan disipline verilen isimdir. Oryantalizm, başlangıçta Doğu ve İslam
dünyasını keşfetme amaçlı akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak zamanla,
özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Batılı devletlerin Doğu’yu ve Doğu devletlerini
emperyalist düşünceyle inceleme amacına yönelmiştir. Doğu insanlarının, dinlerini, dillerini
ve tarihlerini incelenmesi anlamında kullanılmıştır. Oryantalizme yönelik ilk ve ciddi
eleştirileri yapan Edward Said, Oryantalizm başlıklı çalışmasıyla kavrama yeni anlamlar
kazandırmıştır. Said, oryantalizm kavramını mesleki bir uzmanlıkla sınırlı tutmamış, genel
kültür, edebiyat ve ideolojilerin yanı sıra toplumsal ve siyasal alanda da oryantalizmden
bahsetmiştir.
Oryantalizmle ilgili birçok bilim adamı ve düşünür çalışma yapmıştır. Bunun haricinde
Doğu’yla ilgili toplumsal, siyasal yapıları bazı seyyahların günlüklerinden de okumak
mümkündür. Bazı bilim adamları ise kendi düşüncelerini açıklarken dünya genelinde
verdikleri ülke örneklerinde Doğu’daki toplumsal ve siyasal yapılarda bahsetmişlerdir.
Liberalizm ve komünizm kendine özgü siyasal, ekonomik ve toplumsal içerikleri olan birer
ideolojilerdir. Bu ideolojilerin de kendine özgü teorisyenleri ve araştırmacıları vardır.
Bunlardan Komünizmin fikir babası olan Karl Marks ile Liberal düşüncenin öncülerinden
James Mill ile John Stuart Mill ilk akla gelen isimlerdir.
Bu çalışmada, Komünist ve Liberal ideolojilerin oryantalizm konusundaki yaklaşımını kendi
değerleri üzerinden tartışmak amaçlanmıştır. Bu amaçla bu iki ideolojinin önde gelen
teorisyenlerinden Karl Marks ve James Mill ile John Stuart Mill’in oryantalizm hakkındaki
düşünceleri incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle oryantalizm ile komünizm ve liberalizm
teorik bakımdan kısaca değerlendirildikten sonra bu isimlerin yaklaşımı bu ideolojilerin
değerleri üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Komünizm, Oryantalizm, Karl Marks, James Mill, John Stuart
Mill

ORIENTALIST APROACHES IN LIBERALISM AND COMMUNISM: KARL MARKS,
JAMES MILL AND JOHN STUART MILL
Abstract
Orientalism as a term has been used in various meanings, but generally is the science includes
researches about the East. In the begining, orientalism emerged as an academcscience to
discover East and Islamic World. But, especially after World Wars, it has been used as a tool
of imperialism. It included researches about languages, religions and history of East. First
remarkable criticism for Orientalism has been made by EdwardSaid. After Said, the term got
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new meaning. Said tried to discover orientalism inside culture, literature, ideologies and also
inside of society and politics.
Many scientists was stuied about orientalism. Apart from these stuies, political and social
structure of eastern could study on voyagers diaries. While some scientists explain their
thoughts, they said about eastern political and social structure in nations cases.
Liberalism and Communism are an ideology that have typical political, economic and social
structures. These ideologies have typical theroticians and researchers. These are Karl Marksoriginator of Communism and James Mill ile John Stuart Mill-leaders of Liberalism.
This study aims to discuss approaches of Communism and Liberalism as ideologies. For his
reason Karl Marks’, James Mill’s and John Stuart Mill’s ideas about orientalism is examined.
In this study, first orientalism, communism and liberalism are going to beexplain on theoritical
background, then main stress will be over those names.
Keywords: Liberalism, Communism, Orientalism, Karl Marks,James Mill, John Stuart Mill
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OECD ÜLKELERİNDE VERGİ MAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE
MAKASIN NERESİNDE?
Dr. Öğretim Üyesi Özge ÖNKAN59

Özet
Bu çalışmanın amacı, 2008-2018 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde OCED ülkeleri ve
Türkiye’nin vergi makasının niteliğinin incelenmesi ve etkilerinin tartışılmasıdır. Vergi
makası, bir işçinin, işverene maliyeti üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik kesintisi gibi bütün
yasal yüklerin, toplam işçi maliyetine olan oranı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu
yüklerin çok olması veya az olması ya da nitelikleri, ülkelerdeki kayıt dışı ekonomi ve kayıt
dışı istihdam, ücretliler açısından sosyal adalet gibi konular bakımından büyük önem arz
etmektedir. Bu sebeple, OECD’den alınan veriler ve bilgiler çerçevesinde OECD ülkeleri ve
Türkiye’nin vergi makaslarının niteliği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Gelir vergisi
kesintisi ve sosyal güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren payları gibi ücret üzerindeki kesintiler
genellikle bütün ülkelerde benzer olsa da, bazı farklılıklar da mevcuttur. Çalışmada, bu
farklılıklardan yola çıkılarak, vergi makasının niteliğinin, OECD ülkelerini ve özellikle
Türkiye’yi nasıl etkilediği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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EVALUATION OF THE TAX WEDGE AT OECD COUNTRIES: WHERE IS TURKEY IN
TAX WEDGE?
Abstract
In this study, it is aimed that contents of the tax wedge of OECD countries and Turkey is
studied and that their effects is debated between of the years 2008 and 2018. Tax wedge is
described that all legal burdens as tax and social security deduction on the cost of a worker to
the employer are ratio to total worker cost. The high or low burdens or contents of these
burdens are of great importance in terms of issues such as informal economy and informal
employment and social justice for wage earners in countries. For this reason, contents of the
tax wedge of OECD countries and Turkey are examined comparatively within the scope of
data and information from OECD. Deductions from wages such as income tax deductions and
social security deductions for workers and employers, which are generally similar to all
countries, have some differences among them. It is examined that contents of tax wedge based
on the relevant differences how effect to OECD countries and especially Turkey.
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME FİİLİ VE
CEZASI
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN60
Araş. Gör. Ahmet İNNECİ61

Özet
Vergi Usul Kanunu’muza göre gerçek ve tüzel kişilerin defter tutma mecburiyetleri
bulunmakta ve yine söz konusu bu defter ve belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi
Usul Kanunu’na göre düzenlenmesi gereken defter ve belgeleri ibraz etmek, vergi
incelemelerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem arz
etmektedir. Zira tam ve doğru olarak tutulan ve zamanında ibraz edilen (yetkililerce
istenildiğinde onlara sunulan) defter ve belgeler vergi gelirlerinin devlete aktarılmasında
önemli bir işleve sahiptir. Defter ve belgeler sayesinde vergi ödevlerini zamanında yerine
getiren uyumlu mükelleflerle, vergisel yükümlülüklere tepkisel hareket sergileyen uyumsuz
mükellefleri birbirinden ayırmak mümkün olmaktadır. Böylelikle ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunu araştırmada ve tespit etmede mükelleflerin doğru beyanda bulunup
bulunmadıkları kolaylıkla tespit edilebilmektedir.
Defter ve belgeleri yetkililere mazeretsiz ibraz etmeyen mükellefler, vergi hukukumuz
açısından vergi suçu işlerler ve cezai yaptırım uygulanması gerekir. Çünkü varlığı noter tasdik
kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili
olanlara defter ve belgeleri ibraz etmeme, gizleme olarak kabul edilir. Defter ve belgeleri
yetkililere mücbir sebepler ya da zor durum gibi kanuni bir mazeret nedeniyle ibraz etmeyen
mükellefler vergisel açıdan suçlu olmaktan kurtulurlar.
Bu çalışmada Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi ve tutulması gereken defter ve
belgelerin önemi, mazeretsiz ibraz edilmemesi yani gizlenmesi fiili ele alınmıştır. Ayrıca
gizleme suçunun hukuki boyutu ile mükelleflerin Anayasa hükmü gereği kendileri ve
yakınları aleyhine delil vermeye zorlanamaması nedeniyle “susma hakkı”nı kullanması ve
sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
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CONCEALMENT OF THE BOOKS AND DOCUMENTS AND ITS PENALTIES IN
TURKISH TAX LAW
Abstract
According to our Tax Procedure Law, natural and legal persons are obliged to keep books and
they are required to submit these books and documents. Submitting the books and documents
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to be issued in accordance with the Tax Procedural Law is of great importance for the timely
and effective implementation of tax audits. Because the books and documents that are kept in
full and correct and submitted on time have an important function in transferring tax revenues
to the state. Thanks to the books and documents, it is possible to differentiate between
harmonious taxpayers who fulfill their tax duties on time and non-compliant taxpayers who
react to tax liabilities. Inn this way, it is easy to determine whether the taxpayers make the
right declaration in the investigation and determination of the taxes to be paid.
Taxpayers, who do not submit books and documents to the authorities without excuse,
commit a tax crime in terms of our tax law and criminal sanctions must be applied. Because,
even though its existence is fixed by notary approval records or other forms, not submitting
books and documents to investigators during the tax audit is considered as concealment.
Taxpayers, who do not submit their books and documents to the investigators due to force
majeure or a legal excuse such as a difficult situation, are relieved of being guilty in terms of
taxation.
In this study, the importance of the books and documents that must be prepared and kept
within the scope of Tax Procedure Law, the fact that they are not submitted without excuse,
that is to conceal, are tackled. In addition, the legal dimension of the concealment and the
taxpayers' right to silence and its results have been evaulated.
Keywords
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TÜRKİYE’DE TÜKETİCİNİN SU FATURASINA YANSIYAN VERGİLER
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN62
Araş. Gör. Salih GÜRBÜZ63

Özet
Su çok eski çağlardan beri, en değerli kaynaklardan biridir. Sanayileşme, kentleşme, hızlı
nüfus artışı ile iklim değişiklikleri suyun yeryüzündeki dağılımı ve kullanım şekli suyla ilgili
önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Böylelikle küresel sistemde su politikaları ile ilgili
anlayışlar da değişmiş ve gelişmiştir. Bu değişim ve gelişim suyun ticari bir mal mı yoksa
yaşamın vazgeçilmez bir parçası mı olduğu sorularını gündeme getirmiştir. Su sorunu sadece
Türkiye’de değil tüm dünyada sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda giderek artan bir
şekilde kendini hissettirmeye başlamıştır.
Türkiye kişi başına kullanılabilir su miktarı gözönüne alındığında su kaynaklarının kıt olduğu
ve su sorunu yaşayabilecek bir ülke durumundadır. Türkiye’deki su potansiyeli, suyun
kullanımı ve suyun kirliliği önemli bir konudur. Çünkü tüm canlıların yaşam fonksiyonlarını
devam ettirmesini sağlayan önemli bir değerdir. Yaşam için zorunlu bir değerdir ve kişinin
yaşam hakkının ön koşuludur. Dünya Su Komisyonu suyun ekonomik bir mal olarak görülüp
fiyatlandırılması gereği üzerinde durmaktadır. Benzer şekilde Dünya Bankası da suyun
tüketilebilir bir kaynak olduğunu ve bu nedenle su israfını engellemek için fiyatlandırılması
gerektiğini savunmaktadır. Çünkü su kıtlığının ortaya çıkaracağı sorunlar nedeniyle su
tüketiminin bilinçli yapılması ve yeterli ve kaliteli suyun tüketiminin sağlanması önemlidir.
Anayasal olarak sağlıklı yaşam hakkı ile ilgili düzenlemeler düşünüldüğünde, suyun
bedelinin olması ve bu bedel üzerinde önemli vergisel yükün bulunması, suyun ticari mal
olup olmadığı tartışmalıdır.
Türk vergi sisteminde tüketicinin su faturasına çevre temizlik vergisi, atık su bedeli, katı atık
bertaraf bedeli, katı atık toplama bedeli ve katma değer vergisi olmak üzere beş türlü vergisel
yük yansımaktadır. Hava gibi insan yaşamı için hayati öneme sahip su üzerindeki vergi
yükünün fazlalığı vergi adaletini etkilemektedir.
Bu çalışmada insan yaşamı için hayati öneme sahip olan su üzerindeki vergiler ayrı ayrı
incelenmiş ve su bedeli üzerindeki vergisel yükün etkileri ve suyun ne ölçüde
vergilendirilmesi gerektiği değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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Abstract
Water has been one of the most valuable resources since ancient times. Industrialization,
urbanization, rapid population growth and climatic changes have caused important problems
related to the distribution and usage of water on the earth. Thus, the understanding of water
policies in the global system has also changed and developed. This change and development
has raised the question of whether water is a commercial commodity or an indispensable part
of life. The water problem is not only in Turkey but all over the world social, economic and
environmental areas in an increasingly began to make itself felt.
Considering the amount of water available per person Turkey is in a state where water
resources are scarce and that could have a water problem. Water potential in Turkey, the use
of water and water pollution is an important issue. Because it is an important value that
enables all living things to continue their life functions. It is a necessary value for life and a
prerequisite for one's right to life. The World Water Commission stresses the need for water
to be seen and priced as an economic commodity. Similarly, the World Bank argues that water
is a consumable resource and should therefore be priced to prevent water waste. Because, due
to the problems caused by water scarcity, it is important to conserve water consumption and
to ensure adequate and quality water consumption. Considering the constitutional regulations
on the right to a healthy life, it is debatable whether the water is a price and whether there is a
significant tax burden on it.
In the Turkish tax system, five types of tax burden are reflected on the water bill of the
consumer: environmental cleaning tax, waste water cost, solid waste disposal cost, solid waste
collection cost and value added tax. The excessive tax burden on water, which is vital for
human life, such as air, affects tax justice.
In this study, the taxes on water, which are vital for human life, are examined separately and
the effects of the tax burden on the water price and the extent to which the water should be
taxed are evaluated.
Keywords: Water, Environmental Cleaning Tax, Wastewater Cost, Tax Burden of Water
Jel Codes : K4, H2, Q5.
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CHARACTERIZING MONETARY POLICY REGIMES IN TURKEY: MONETARY
DOVISH OR HAWKISH?
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Abstract
The regime of explicit or implicit inflation targeting has been adopting by monetary authorities
around the world for the last two decades. However, explicit inflation targeting regime
implemented by many developing countries such as Turkey. Turkey’s economic program with
the exchange rate anchor policy has led to the economic crisis in 2001, and has led to the
weakening of the relationship between money supply and inflation. For this reason, inflation
itself has been used as an anchor since 2002. Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT)
have implemented implicit inflation targeting between 2002 and 2005 and have started to
implement explicit inflation targeting since 2006.
Despite the CBRT’s announcements of targeting priorities, there has been intense debate over
whether Turkish monetary authorities are concentrating on inflation or output. Therefore, this
study aims to shed light on monetary policy reaction function in Turkey. To characterize
monetary policy in Turkey, we examine CBRT monetary policy reaction function by using
Hamilton (1989) Markov regime switching model. This method allows the examination of
monetary regime by dividing it into two sub-regimes, namely, high interest rate (hawk) and
low interest rate (dove). As a result of the study, it was seen that the behavior of the CBRT can
be characterized by the hawk regime in general. It was determined that the CBRT's interest
focused on inflation in general and directed to the promotion of production in the short
periods of 2001, 2002, 2012 and 2014. In conclusion, the results of the Markov regime switching
model indicate that CBRT policy actions are consistent with monetary policy targeting.
Key words

:Monetary policy, Markov regime switching model, Taylor rule.
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TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASI REJİMLERİNİN TANIMLANMASI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA: PARASAL ŞAHİN Mİ, GÜVERCİN Mİ?
Özet
Açık ya da örtük enflasyon hedeflemesi rejimi son yirmi yıldır dünyanın dört bir köşesindeki
parasal otoriteler tarafından kabul görmektedir. Bununla birlikte açık enflasyon hedeflemesi
rejimleri, Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’nin
döviz kuru çapası politikasına sahip ekonomik programı, 2001’de ekonomik krize yol açmış
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ve para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin zayıflamasına neden olmuştur. Bu nedenle,
enflasyonun kendisi 2002’den bu yana çapa olarak kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), 2002-2005 yılları arasında örtük enflasyon hedeflemesi uygulamış ve
2006’dan bu yana açık enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamıştır.
TCMB’nin hedefleme öncelikleri hakkında yaptığı açıklamalara rağmen, Türk para
otoritelerinin enflasyona mı yoksa çıktıya mı yoğunlaştığına dair yoğun tartışmalar
yapılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye'deki para politikası tepki fonksiyonunu
aydınlatmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de para politikasını nitelendirmek amacıyla TCMB
para politikası tepki fonksiyonu, Hamilton (1989) Markov rejim değiştirme modeli
kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu yöntem parasal rejimin yüksek faiz oranı (şahin) rejimi ve
düşük faiz oranı (güvercin) rejimi şeklindeki iki alt rejime bölünerek inceleme yapılması
imkânını sağlamaktadır. Araştırma sonucunda TCMB'nin davranışının genel olarak şahin
rejimi ile nitelendirilebileceği görülmüştür. TCMB'nin ilgisinin genel olarak enflasyona
odaklandığı ve 2001, 2002, 2012 ve 2014 yıllarındaki kısa dönemlerde üretimi teşvik etmek
amacına yönlendiği saptanmıştır. Özetle, Markov rejimi değişim modeli sonuçları, TCMB
politika eylemlerinin para politikası hedeflemesi ile tutarlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
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7143 SAYILI VERGİ AFFI YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Ahmet TEKİN 67
Arş. Gör. Selcan ÜNAL68

Özet
Türkiye’de 1906 yılından günümüze kadar siyasi, ekonomik, teknik ve mali gerekçeler
gösterilerek çok sayıda vergi affı yasası çıkarılmıştır. Ülkemizin vergilendirme sistemine ait en
büyük problemlerinden birisi vergi affı uygulamalarının sıklığıdır. Cumhuriyetin ilanından
günümüze kadar 33 kez vergi affı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin bu uygulama
sıklığının olumsuz etkilerini farkı alanlarda yaşadığı söylenilebilir.
Çalışmada Türkiye’de vergi affının yeri ve hukuki niteliği ele alınarak kapsamı ve
özelliklerinden bahsedilecektir. Vergi affı neden çıkarılır sorusuna detaylı cevap bulunacak ve
son vergi affı 7143 Sayılı Kanun içeriği anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Af, Vergi Affı, 7143 sayılı yasa.

EVALUATION OF TAX AMNESTY LAW NO. 7143
Associate Professor Ahmet TEKİN
Research Assistant Selcan ÜNAL
Abstract

In Turkey from 1906 to the present political, economic, technical and financial goals for
numerous tax amnesty law was enacted. One of the biggest problems of our country's taxation
system is the frequency of tax amnesty practices. Tax amnesty has been implemented 33 times
since the proclamation of the Republic. It can be said that our country experiences the negative
effects of this frequency of application in different areas. 
Location and legal nature of the tax amnesty in Turkey in the study will be discussed by
considering the scope and nature. A detailed answer to the question of why the tax amnesty is
issued will be found and the final tax amnesty will be explained in the content of law no 7143.
Keywords: Amnesty, Tax amnesties, Law of no 7143.
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TÜRKİYE’DE TEŞVİK SİSTEMİNİN VE YATIRIM TEŞVİKLERİNİN
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Özet
Türkiye’de Osmanlı döneminde 1913 tarihli “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı” ve
Cumhuriyet sonrası dönemde 1927 tarihli “Teşvik-i Sanayi Kanunu” ile başlayan yasal
düzenlemelerden itibaren teşvik sistemine bakıldığında, döneme özgü belirlenen amaçları
gerçekleştirmek üzere farklı teşvik politikaları ve araçlarının uygulandığı görülmektedir. Bir
politikanın uygulamada olması amaçları gerçekleştirme doğrultusunda başarılı olduğunu
göstermez. Gerek geçmişte gerekse günümüzde uygulanan teşvik sistemleri ve yatırım
teşviklerinin doğurduğu ekonomik sonuçları itibarıyla etkin olup olmadığının incelenmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmada betimsel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Türkiye’de teşvik sisteminin ve yatırım teşviklerinin uygulama sonuçlarının
analizi ile yatırım teşviklerinin uygunluğu, yeterliliği, gerçekleşme durumu ve etkinliği ele
alınarak, bu bağlamda başarı ve sorunlar tespit edilmiş olup sonuç ve öneriler ortaya
konulmuştur. Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçlar politika yapıcılara daha iyi bir
uygulama açısından ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler
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EXAMINATION AND EVALUATION OF INCENTIVE SYSTEM AND
INVESTMENT INCENTIVES IN TURKEY 71
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Abstract
In Turkey, in the Ottoman period the “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı” dated 1913 and in
the post Republic period the “Teşvik-i Sanayi Kanunu” dated 1927 starting with the legal
regulations, when looking at the incentive system, it is seen that different incentive policies
and tools are applied to realize the objectives determined specific to the period. The
implementation of a policy does not indicate that it is successful in order to achieve its
objectives. It is necessary to examine and evaluate whether the incentive systems and
investment incentives applied both in the past and today are effective in terms of their
economic consequences. Descriptive research method was used in the study. By analyzing the
implementation results of the incentive system and investment incentives in Turkey, success
and problems were identified by considering the appropriateness, adequacy, realization status
and effectiveness of the investment incentives, and in this context conclusions and
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recommendations were put forward. The results of this study will shed light on policymakers
in terms for better implementation.
Keywords

: Incentive System, Investment Incentives, Investment Incentives in Turkey.
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KAMU HİZMETLERİNİN DENETLENMESİNDE VATANDAŞ KATILIMININ
ÖNEMİ, RUSYA'DA MOY DOKUMENTİ HİZMET MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
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Özet
Vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulmasında kalitenin yükseltilmesi, etkinlik-verimlilik
prensipleri bakımından hızlı ve düşük maliyetli hizmet vermek hem merkezi yönetimin hem de
yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden bazılarıdır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler kamu hizmetlerinde çeşitliliği sağlamış ve vatandaşların beklentilerini artırmıştır.
Vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması kamu hizmetlerinin
verilmesinde vatandaş odaklı yeni bir anlayışın öne çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen
dünya ile birlikte girişimcilik, rekabetçilik, vatandaş (müşteri) odaklılık gibi unsurlar yeni kamu
hizmeti anlayışında yerini almıştır. Bu yeni anlayış içinde vatandaşlar kendilerine hizmet veren
kurumların daha hızlı, daha şeffaf, daha doğru, daha konforlu, daha az maliyetli olmalarını
beklemektedir. Kamu kurumlarının bu faktörleri göz önünde bulundurarak hizmet vermeleri
büyük önem taşımaktadır ve kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti
gözetilerek performans odaklı denetimin sağlanması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda hizmette
yerellik (subsidiarite) ilkesi de geniş kabul görmekte ve dünyanın çoğu yerinde yerelleşme
eğilimleri ve uygulamaları etkisini göstermektedir. Rusya da bu kamu yönetimi yaklaşımlarının
etkisi altında kalmıştır. Rusya’daki Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin
sunulmasında yerelleşme anlayışı ve vatandaş odaklılık bakımından önemli bir gelişmeyi
ortaya koymaktadır. Moy Dokumenti hizmet merkezlerinde farklı kamu idarelerinin sunduğu
çok sayıda kamusal hizmetin tek merkezde ve tek bankoda sunulması amaçlanmıştır. Böylece
kamu hizmetlerine ulaşım, hizmet kalitesi ve yerelleşme açısından önemli gelişme
sergilemektedir. Rusya'da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin
sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek, üzerinde yeterli çalışma yapılmaması
sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Moy Dokumenti Hizmet Merkezleri, Yeni Kamu Hizmeti,
Vatandaş Odaklılık, Denetim
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Abstract
Improving quality in providing public services to citizens and providing fast and low cost
services in terms of efficiency and efficiency are some of the most important functions of both
central and local governments. Developments in information technologies provided diversity
in public services and increased the expectations of citizens. The increase in citizens'
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expectations for public services led to a new citizen-oriented approach in the provision of public
services. With the globalizing world, factors such as entrepreneurship, competitiveness, citizen
(customer) focus have taken their place in the new public service concept. Within this new
understanding, citizens expect the institutions that serve them to be faster, more transparent,
more accurate, more comfortable, less costly. Considering these factors, it is of great
importance for public institutions to provide services and to provide performance-oriented
supervision by considering citizen satisfaction in the provision of public services. In this
context, the principle of subsidiarity is also widely accepted and localization trends and
practices in many parts of the world show their impact. Russia has also been under the influence
of these public administration approaches. Moy Dokumenti service centers in Russia show an
important development in terms of localization and citizen focus in the provision of public
services. In Moy Dokumenti service centers, it is aimed to provide many public services offered
by different public administrations in one center and one desk. Thus, access to public services
shows significant improvement in terms of service quality and localization. Examining the
localization activities in the restructuring of public administration and the provision of public
services in Russia will contribute to the literature which is weak due to insufficient studies.
Keywords: Russia, My Documents Service Centers, New Public Service, Citizen Centered,
Audit
Jel Codes: H11, P27, Z18
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YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK74
Eren TOZAK75

Özet
Hükümet sistemleri bir ülkenin hükümet veya idari organizasyon modelini temsil etmekte ve
politik gücün yoğunlaştığı merkezi işaret etmektedir. Bu bağlamda, devletler uygun bir
hükümet sistemini belirleyerek siyasal sistemin etkin işleyişini sağlamaya çalışmaktadırlar.
Genel olarak, demokratik olarak kabul edilen ve klasik desene uyan güçlerin ayrılmasından
farklı olan üç ana hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar parlamenter sistem,
yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemleridir. Hükümet sistemlerinin anayasaya göre kabul
edilmesi ve uygulanmasında ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bazı ülkeler
modelledikleri hükümet sistemlerinin gerekliliklerine tam olarak uyan bir yapılanmayı tercih
ederken, bazıları ise anayasal olarak tercih edilen hükümet sistemi şablonunu önemli ölçüde
zorlamaktadır. Bu nedenle, tüm ülkeler için tek tip bir uygulama yoktur. Türkiye'nin yeni
hükümet sistemine de bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir.
Ek olarak, devlet sistemleri hakkında fikir edinmek ve kurumların nasıl işlediğini görmek için
yılların geçmesini beklemek gerekebilir. Ancak belirli bir süreden sonra, uygulanan sistemin
işletilebilirliği hakkında elde edilebilecek kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu bakımdan, yeni
hükümet sistemini yargılamanın henüz erken olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmada yeni
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkış süreci, Cumhurbaşkanlığının idari teşkilat yapısı ve
Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi,
Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Kuvvetler Ayrılığı
Jel Kodları: H70, Z00

NEW PRESIDENTIAL SYSTEM
Abstract
Government systems represent the model of governmentor administrative organization of a
country and point to the center where political power is concentrated. In this respect, states try
to ensure the effective functioning of the political system by determining an appropriate system
of government. It is generally accepted that there are three main governmental systems, which
are democratically accepted and are different from the separation of powers that conform to the
classical pattern. These are parliamentary system, semi-presidential system and presidential
system. There are significant differences between countries in the adoption and implementation
of government systems by constitutions. While some countries prefer a structuring that fits
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi,
05424118277, nkozturk2006@hotmail.com
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precisely the requirements of the governmental systems they model, others are pushing the
constitutionally preferred government system template considerably. Therefore, there is no
uniform practice for all countries. Turkey's new government system also needs to be approached
from this angle.
In addition, it is important to wait for decades to come up with ideas about government systems
and to see how institutions operate. However, after a certain period of time, certain conclusions
can be obtained about the operability of the applied system. In this respect, it should be
remembered that it is too early to judge the new system of government. In this study, the process
of emergence of the new Presidential system, the Administrative Organization Structure of the
Presidency and the Main Features of the Presidential System will be emphasized.
Keywords: Government Systems, Parliamenter System, Presidential System, SemiPresidantial System, Seperation of Powers
Jel Codes: H70, Z00

75

V. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
V. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
TÜRK VERGİ YARGISINDA VERGİ KABAHATLERİ DAVALARININ
ORTALAMA GÖRÜLME SÜRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe ARMAĞAN76

Özet
Vergileme işlemlerinin uygulanması sonucunda idare ile mükellefler arasında ortaya çıkan
çeşitli anlaşmazlıklara vergi uyuşmazlıkları denilmektedir. Bu tür idari işlemler genellikle
idarece çözüme kavuşturulmakla birlikte bazen sorunun çözümü yargı davasının konusu
olabilmektedir. Ancak, vergi mahkemesinde davanın açılmasıyla vergi ve cezalar ile ilgili
işlemler daha tahakkuk aşamasında durduğu için vergi idaresi bakımından verginin tahsili de
bu aşamada durmaktadır. Davanın görülmesi sonucunda; karar idare lehine sonuçlanmasına
kadar geçen sürede söz konusu vergi ve cezalar bakımından bir vergi kaybı doğmaktadır.
Dolayısıyla davanın idarenin lehine olması durumunda bile kamu gelirlerinin en kısa sürede
tahsili büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, davanın diğer tarafında yer alan mükellef açısından;
dava sürecindeki gecikmeler mükelleflerin normal ekonomik faaliyetlerine dönebilmesi
bakımından ve gerçek adaletin temini bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerle,
yargı organlarınca dava konusuyla ilgili tüm araştırma, inceleme, tetkik, tespit vb. işlemlerin
süre yönünden en kısa zamanda tamamlanması adil bir kamu düzeninin oluşturulmasına katkı
sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında vergi kabahatleri davalarının idari yargıda ortalama
görülme sürelerinin yıllar içindeki gelişimi de göz önüne alınmak suretiyle ülkemizdeki durumu
hakkında bir değerlendirmeye yer verilmektedir.
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VERGİLEME, HESAP SORABİLİRLİK VE ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN77

Özet
“Tehlikeli özgürlüğü, kölece rahatlığa değişmem”
-Polonya Kralının Babası Posania Palatin’i-

Birbiriyle ilintili olmak üzere; siyasal, sivil, ekonomik yönleri olan özgürlük kavramı “pek çok
kişinin ulaşmak için can attığı bir amaç, birçok kişi için de bir tehdit oluşturuyor78.” Bu
tezatlıkla birlikte tanımlanması konusunda da farklı görüşler mevcuttur. Özgürlük; pozitif
özgürlük ve negatif özgürlük olarak iki kategoride tanımlansa da biri için özgürlük anlamına
gelen bir eylem diğeri için aynı anlamı taşımamaktadır. Bütün bu karşıtlıklara rağmen insanın
kendini gerçekleştirebilmesi için önemi yadsınamaz bir kavramdır.
Toplum halinde yaşayan insanın varlık gösterebilmesi için diğer önemli bir kavram ise meşru
egemen bir erkin varlığıdır. Özgürlük ve otorite birbiriyle karşıt ancak birbirini kontrol eden
iki ayrı durumu ifade eder. Otoritenin kullanılma biçimi ne olursa olsun, devamlılığını
sağlayacak mali desteğe ihtiyacı vardır. Günümüz meşru egemen erklere gerekli mali desteği
sağlamada ön plana çıkan kaynak vergilerdir. Otoritenin devamında önemli yere sahip olan
vergiler; bireylere bakan yönüyle hesap sorabilirliği sağlamaktadır. Hesap sorabilme; özellikle
sivil ve siyasal özgürlüğü desteklemektedir. Sonuç olarak vergiler bir yönüyle otoritenin
devamını sağlarken, diğer yönüyle özellikle sivil ve siyasal özgürlüklerin gelişimini
destekliyor görünmektedir. Bu çalışmada kavramsal açıklamalar sonrasında vergileme; vergi
yükü verileri ile özgürlük; Cato Enstitüsü ve Fraser Enstitüsü tarafından hazırlanan insani
özgürlük endeksi verileri ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Veriler ışığında özgürlük ve
vergileme arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

:Vergileme, Özgürlük, Demokrasi

Jel Kodları
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KAMUSAL MALİ REGÜLASYONLAR VE KÜRESEL KAMU MALİYESİ:
TEORİK DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KOÇ79
Öğr. Gör. Mustafa Alpin GÜLŞEN80
Özet
Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal, siyasi ve iktisadi paradigma kendini kamu maliyesi
alanında da göstermiştir. Bu gelişme kamu maliyesinin amaç ve araçlarını ulusal ölçütlerden
çıkartarak uluslararası alana genişletmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesindeki söz konusu amaç
ve araçlar sadece ulusal aktörlerin değil aynı zamanda uluslararası aktörlerin de amaç ve
araçlarına uygun olmalıdır. Bu kapsamda özellikle maliye politikalarının oluşturulmasında
devlet, özel sektör ve hane halkı gibi uluslararası iktisadi aktörlerin tüketim ve yatırım
kararları da önemli olmaktadır. Söz konusu bağımlılık ilişkisine ise Birleşmiş Milletler (UN),
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası örgütler eşlik
etmektedir. Dolayısıyla kamu harcaması, vergilendirme, borçlanma ve transfer gibi kamu
maliyesi araçları bu süreçle birlikte uluslararası boyut kazanmıştır. Bununla birlikte
küreselleşmeyle birlikte ekonomik sorunların da küresel bir etkiye neden olması ve kamu
harcamalarının finansmanında yeni kaynakların oluşturulma isteği de küresel kamu
maliyesini ön plana çıkarmaktadır. Literatürde iktisadi buhranların, sağlığın, inovasyonun ve
göç gibi olguların küresel kamusal mal olarak sayılmasının yanında kısa dönemli spekülatif
sermaye hareketliliğinin ekonomi üzerindeki, olası negatif etkilerini minimuma indirilmesi
amacıyla Tobin vergisinin önerilmesi de küresel kamu maliyesi kapsamında tartışılmakta ve
önemli örnekler teşkil etmektedir. Çalışmada küresel kamu maliyesinin teorik çerçevesi ele
alınacak ve literatürdeki maliye politikası önerilerine yer verilecek; ulusal ve küresel kamu
maliyesi arasındaki farklar ile benzerlikler ortaya konulacaktır. Çalışma küresel kamu
maliyesine, rasyonel birey ve piyasa aksaklıkları yaklaşımının ulusal değil küresel bir
tanımdan ortaya çıktığını ve bu nedenle tüm iktisadi aktörlerin küresel kamu maliyesi
politikalarından benzer beklentilere sahip olduğunu ve etkileneceğini varsaymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Mali regülasyonlar, Küresel kamu maliyesi.
Jel Kodları: F62,H10

PUBLIC FISCAL REGULATION AND GLOBAL PUBLIC FINANCE: THEORETICAL
ASSESSMENT
Abstract
Along with globalization, social, political and economic paradigm as well as public finance
have changed. This development has been the expansion of the aims and means of public
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finance from the national borders to the international arena. Therefore, these objectives and
instruments in public finances should be appropriate not only for the national actors but also
for the purposes and instruments of international actors. In this context, consumption and
investment decisions of international economic actors such as government, private sector and
households are important. These decisions are accompanied by international organizations
such as the United Nations (UN), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank
(WB). Therefore, public finance instruments such as public expenditure, taxation, borrowing
and transfer have gained international dimension together with this process. In addition to
globalization, economic problems have a global impact and the desire to create new resources
in the financing of public expenditures has brought global public finance to the forefront. In
addition to counting economic crises, health, migration and migration as global public goods
in the literature, the suggestion of the Tobin tax to minimize the potential negative effects of
short-term speculative capital mobility on the economy is also discussed and important
examples in the context of global public finance. In this study, the theoretical framework of
global public finance will be discussed and the recommendations of the fiscal policy will be
included in the literature. Moreover, the similarities between national and global public
finance will be revealed. The study assumes that global public finances as well as rational
individual and market failures arise from a global but not global definition, and therefore all
economic actors have similar expectations from global public fiscal policies.
Keywords: Globalization, Fiscal regulation, Global public finances.
Jel Code: F62,H10
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA TEMİNAT
Doç. Dr. Ahmet TEKİN81
Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR82
Özet
Sosyal devlet anlayışının kabulünün artması kamu hizmetlerinin artmasına ve dolayısıyla
kamu harcamalarının da artmasına neden olmaktadır. Kamu alacaklarının bu nedenle önemi
artmaktadır. Kamu alacaklarının daha kısa sürede ve etkin olarak tahsil edilmesi zorunluluğu
sonucu, bu alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde
takip edilmektedir. 6183 sayılı Kanunun birinci kısmının ikinci bölümünde kamu alacaklarının
korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Kamu alacağının tahsilini güvence altına alan
önlemlerden ilki olarak Kanun’da teminat kurumu yer almaktadır. Teminat müessesinin
ulaşmak istediği nihai amaç devletin alacağının tahsilinin garanti altında tutulmasıdır. Böylece
borçluya bir yandan borcunu ödemesi için şans verilmekte, diğer taraftan alacaklı idarenin
alacağını tahsil edememesi halinde teminatın paraya çevrilmesi yolu ile gelir kaybının
önlenmesi sağlanmaktadır.

COLLATERAL IN TURKISH TAX LAW
Abstract
The increase in the acceptance of the social state understanding leads to an increase in public
services and thus an increase in public expenditures. Therefore, the importance of public
receivables is increasing. As a result of the necessity to collect public receivables in a shorter
time and more effectively, these receivables are followed within the framework of the Law No.
6183 on Collection Procedure of Assets. In the second part of the first part of the Law no. 6183,
provisions regarding the protection of public receivables are regulated. The first of the
measures that guarantee the collection of public receivables is the guarantee institution in the
Law. The ultimate aim of the guarantee institution is to guarantee the collection of the
receivables of the state. Thus, the debtor is given a chance to pay his debt on the one hand, and
on the other hand, the loss of income is prevented by converting the collateral into money if
the creditor administration fails to collect its receivables.
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TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ S-400 KRİZİ VE ENDEKS GETİRİSİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST100 ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Musa OVALI83
Araş. Gör. Gencay TEPE84
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 savunma sistemi krizinin
BİST100 endeks getirisi üzerinde herhangi bir anormal getiriye neden olup olmadığını tespit
etmektir. ABD tarafından Türkiye’yi hedef alan açıklamaların BİST100 endeksine etkisinin (3;+3) olay penceresinde incelendiği çalışmada olay çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda ABD tarafından gerçekleştirilen Türkiye’ye yönelik
yaptırım duyurularının BİST100 endeks getirisi üzerinde istatistiki olarak anlamlı negatif
anormal getirilere yol açtığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: S-400 krizi, Olay Çalışması, BİST100.
Jel Kodları: G14
S-400 CRISIS BETWEEN TURKEY-ABD AND ITS EFFECT ON INDEX RETURN:
BIST100 CASE
Abstract
The aim of this study is to determine any abnormal returns on BIST100 index because of S-400
defense system crisis which occur between Turkey and US. The effects of sanctions announced
by U.S which targeting Turkey examined by event study methodology within(-3;+3) event
window. As a result of analyse the sanctions announced by U.S to Turkey has been found to
cause statistically significant abnormal returns.
Key Words: S-400 Crisis, Event study, BIST100
Jel Codes: G14
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MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN İHRACAT PERFORMANSINA
ETKİSİ: İZMİR İLİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
İnci KARADAYI85
Hüriyet BİLGE86
Özet
Bugünün dünyasında mütemadiyen bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Yaşanan bu
değişim ve dönüşümlerle beraber her geçen gün artan rekabet karşısında işletmeler
varlıklarını korumak ve farklılaşmak adına değişime ve yeniliğe ihtiyaç duymaya başlamıştır.
Bu da bilim ve teknolojinin ortak öğesi olan inovasyonun önemini artırmaktadır. İnovasyon,
geleceğin planlı halde oluşmasını sağlayan temel taştır. Ülkelerin ve toplumların gelişimi ve
refah seviyelerindeki artış, yeniliğe açık olmakla mümkündür.
Bugün bilim ve teknolojide olduğu gibi üretimde de geleneksel mantıktan çıkılmış, yeni bir
dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu kapsamda çalışmamızda özellikle üretimde kilit konumda
olan sanayinin önemli kısmını oluşturan mobilya sektöründe inovasyonun ihracat
performansına etkisi üzerine odaklanılmıştır.
Çalışma, İzmir ili sınırları içerisinde mobilya sektöründe ihracat yapan firmalara
uygulanmıştır. Firmaların yenilik yeteneklerinin ihracat performansı üzerindeki etkilerini
araştırma amacı ile yapılmıştır. Araştırma, İzmir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren
firmalarda yapılan 120 ankete sağlıklı cevap veren 80 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anket
sonucunda verilerin faktör analizine uygun olup olmadığına bakılmış olup, devamında
varyans analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda süreç
yeniliği yetenekleri, ürün yeniliği yetenekleri, davranışsal yenilik yetenekleri, stratejik yenilik
yetenekleri ve ihracat performansı faktörleri elde edilmiştir. Yenilik yeteneği faktörlerinden,
ürün yeniliği yetenekleri ve süreç yeniliği yeteneklerinin, mobilya sektöründe faaliyet
gösteren firmaların ihracat performansını artırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilik Yetenekleri, İhracat Performansı

EFFECT OF INNOVATION ON EXPORT PERFORMANCE IN FURNITURE SECTOR:
AN EMPIRICAL STUDY ON İZMİR PROVINCE
Abstract
In today's world, there is a constant change and transformation. Moreover with these changes
and transformations, competition has increased in the world and businesses have started to
need change and innovation in order to protect their assets and to differentiate. This situation
increases the importance of innovation which is a common element of science and technology.
Innovation is the key stone that enables the future to be planned. The development of countries
and societies and the increase in welfare levels are possible by being open to innovation.
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Today, as in science and technology, a new transformation process has begun in production
instead of traditional logic. Therefore this study focuses on the effect of innovation on export
performance in the furniture sector. Especially, because of focusing on furniture industry, this
sector has a key position in production, and constitutes an important part of the industry.
The study was applied to the exporting companies in furniture sector in İzmir. The aim of the
study is to explore the effects of innovation capabilities on export performances. This study
was applied to 80 people who gave healthy answers to the 120 questionnaires. These people
who participate in the survey work in exporting companies in the furniture sector in İzmir. As
a result of the questionnaire, it was examined whether the data suitable for factor analysis and
then analysis of variance and correlation analysis were conducted. On the result of explanatory
factor analysis, process innovation capabilities, product innovation capabilities, behavioral
innovation capabilities, strategic innovation capabilities and export performance factors were
obtained. Product innovation capabilities and process innovation capabilities have found to
have an effect on increase the export performance of companies in furniture sector.
Key words: Innovation, Innovation Capabilities, Export Performance
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İNTERAKTİF SİNEMA EVRENİNDE KARAR AĞACI VE AKIŞ ŞEMASININ
UYGULANMASI: BLACK MIRROR: BANDERSNATCH ÖRNEĞİ
Gencay TEPE87
Musa OVALI88
Özet
İnteraktif sinema evreninin sundukları, interaktif roman türünden aşina olunan ‘Kendi
maceranı kendin yarat’ ve ‘Tek bir başlangıç sayısız farklı son’ etiketleriyle benzerlik
göstermektedir. İnteraktif sinemanın ilk örneği olan Kinoautomat’ın (1967) ilk gösterimi
Montreal Expo-67’de gerçekleşmiştir. Film, Laserdisc veya benzeri bir teknolojinin icadından
önce üretilmiştir. Bu nedenle film oynatılırken, moderatörler seçilen iki sahne arasında
seyircilerden seçim yapmalarını istemiş ve oylama ile hangi sahnenin oynatılacağına karar
verilmiştir. Günümüz teknolojisiyle yapımı çok daha kolaylaşan interaktif filmlerin güncel ve
popüler örneklerinden biri Netflix yapımı olan Blackmirror: Bandersnatch filmidir. Filmde
izleyicinin verdiği kararlara göre şekillenen bir senaryo ve farklı sonlar mevcuttur. Tasarlanan
bir bilgisayar oyununun en iyi tasarım puanını alması için hikayenin gidişatını belirleyen yol
ayrımlarında izleyici tarafından seçimler yapılmaktadır. En iyi ihtimal oyunun eleştirmenler
tarafından beş yıldız alması ihtimalidir.
Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne alınarak bir akış
şeması oluşturulması amaçlanmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel
eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar ağacı oluşturulmuştur. Karar ağacı, karar
kurallarından faydalanarak fazla sayıda kayıt içeren bir veri kümesini alt kümelerine ayırmak
için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık
değerleri hesaplanmıştır. Son olarak oyunun beş yıldız alması şeklindeki en iyi finalin gidiş
yolu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karar Ağacı, Akış Şeması, İnteraktif Sinema, Netflix, Black
Mirror:Bandersnatch
Jel Kodları: C80, D81, Y10

APPLICATION OF DECISION TREE AND FLOWCHART IN INTERACTIVE CINEMA
UNIVERSE: BLACK MIRROR: BANDERSNATCH EXAMPLE
Abstract
Similar to the interactive cinema genre, familiar with the genre of interactive novels, ‘Create
your own adventure ’and‘ One start, countless different ends ’. Kinoautomat (1967), the first
example of interactive cinema, was screened at the Montreal Expo-67. The film was produced
before the invention of Laserdisc or any similar technology. While this video was being played,
the moderators asked the audience to choose between the two scenes and decided which scene
to play by voting. One of the current and popular examples of interactive films that are much
87
88
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easier to produce with today's technology is the Netflix production Blackmirror:
Bandersnatch. In this film, there is a scenario and different endings shaped according to the
decisions of the audience. In order for a designed computer game to get the best design score,
the audience makes choices in the crossroads that determine the course of the story. The best
chance is that the game will get five stars by the critics.
In this study, it is aimed to create a flow chart considering the results of the decisions given
form spirals. After creating the flowchart, the decision tree was created via SolutionTree 4.0,
an Excel add-in. A decision tree is a method used to divide a dataset containing multiple
records into subsets using decision rules. Using this method, the probability values of the final
probabilities of the film were calculated. Finally, the path of the best final is determined as the
game receives five stars.
Keywords: Decision Tree, Flow Chart, Interactive Cinema, Netflix, Black Mirror:Bandersnatch
Jel Codes: C80, D81, Y10
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KÜRESELLEŞMENİN GELİR VERGİSİ HASILATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD
ÜLKELERI PANEL VERİ ANALİZİ
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN89
Arş. Gör. Elyasa AKSOY90
Özet
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yaygınlaşmaya başlayan açık ekonomi politikasının
dış ticaret hacimlerinde meydana getirdiği büyük artışlar ve sermayenin rahatça dolaşımını
sağlayan gelişmeler küreselleşme kavramını, 1990’ların sonlarından itibarenen en sık
konuşulan, en çok tartışılan ve her alanın kendi açısından tanımlamaya çalıştığı bir kavram
haline getirmiştir. Küreselleşme ülkeleri başta ekonomik, sosyal ve politik açıdan olmak üzere
birçok alanda etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Gerek teorik alanda öne sürülen
düşünceler, gerekse ampirik bulgular küreselleşme sürecinin bir yandan olumlu etkilerini
ortaya koyarken diğer taraftan bu sürecin yol açtığı problemleri de ortaya koymaya
çalışmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik ve mali sahada doğurduğu etkilerden biri de
ülkelerin egemenlik göstergelerinin en önemli unsurlarından birisi olan vergileme alanında
doğurduğu etkilerdir. Özellikle bu sürecin pek çok ülkenin vergi kompozisyonunda gelir ve
harcama vergilerinin vergi hasılatındaki payı bakımından bakıldığında belirgin değişikliklere
yol açtığı görülmektedir. Bu çalışma, küreselleşme sürecinin ülkelerin vergi gelirlerini ne
ölçüde etkilediğine odaklanlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın odaklandığı vergi türü
gerçek kişi gelirlerini vergilendiren gelir vergisidir. Küreselleşmenin gelir vergisi hasılatı
üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için 35 OECD üye ülkesine ait 2000-2015 yılları arası
verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Analizlerde KOF küreselleşme endeksi ile
ülkelere ait gelir vergisi hasılatı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler

: Küreselleşme, Gelir Vergisi, Panel Veri Analizi.

Jel Kodları

: F62, H24, C23
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OSMANLI DÖNEMİNDE VERGİYE KARŞI AKTİF TEPKİLER:VERGİ
İSYANLARI
Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK

Özet
Vergilerin ekonomik etkileri yanında sosyo-psikolojik etkileri de büyük önem taşımaktadır.
Mükelleflerin vergiye karşı tutumları uygulanan vergi politikalarına göre değişmektedir.
Mükellefler vergiye karşı; vergiden kaçınma, üretimi-tüketimi kısma ve vergiyi yansıtma gibi
pasif tepkiler gösterebileceği gibi, vergi yükünün artmasıyla birlikte bu tepkiler verginin reddi
ve isyanı gibi aktif tepkilere de dönüşebilmektedir. Dünya tarihinde vergiye karşı çok fazla
isyan yaşanmış ve hatta bunların bazıları rejimlerin bazıları da iktidarların değişmesine neden
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda da, uygulanan vergi politikalarına karşı, birçok
ayaklanma ortaya çıkmıştır. Özellikle iltizam usulünün uygulandığı dönemlerde mültezimler
tarafından yapılan zulümlere karşı oluşan tepkiler, öncelikle bireysel daha sonra da toplumsal
ayaklanmalara dönüşmüştür.
Bu çalışmada başta yaklaşık bir asır boyunca devam eden ve çok geniş bir bölgeye yayılan
Celali İsyanları olmak üzere Osmanlı Döneminde ortaya çıkan vergi isyanları irdelenmektedir.
Çalışmada öncelikle mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışları ile vergi oranları
değiştikçe göstermiş oldukları aktif ve pasif tepkilerin neler olduğu açıklanmaktadır.
Çalışmanın amacı; geçmişte vergilendirme işlemlerinin etkin bir şekilde yapılmamasının
sonuçlarını belirterek, vergilendirme politikaları üzerinde vatandaşların sosyal ve psikolojik
yapılarının önemini açıklamaktır.

ACTIVE RESPONSES AGAINST TAX IN OTTOMAN PERIOD: TAX REBELLIONS
Abstract
The socio-psychological effects of taxes are of great importance as well as their economic
impacts. Taxpayers' attitudes towards tax vary according to the applied tax policies. The
responses of taxpayers against tax may be tax avoidance, reduction of production and
consumption and reflection of taxes as passively, but with the increase of tax burden, these
responses turn into active responses such as tax refusal and rebellion. In the World history, there
have been many rebellions against tax, and some of these have even led to change some of the
regimes and governments. In the Ottoman Empire, many rebellions emerged against tax
policies. Especially in the periods of tax farming, the reactions to the cruelty of taxmen,
transformed firstly individual and then collective rebellions.
In this study, the tax rebellions in the Ottoman period, especially the Celali Rebellions which
have been continuing for nearly a century and spread to a very wide region, are examined. In
this study, first of all, the attitudes and behaviors of the taxpayers towards tax, and then the
active and passive responses they react as the tax rates changed, are explained. The aim of the
study; is to specify the results of ineffective taxation operations in the past, to explain the
importance of social and psychological structures of citizens on taxation policies.
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TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE ÖN-LİSANS EĞİTİMİ: SİGORTA
ACENTELERİ BAĞLAMİNDA BİR DEĞERLENDİRME
Özet
Ülke kalkınmasına doğrudan destek sağlayan önemli bir finansal sektör olan sigortacılık
sektörü, ülkemizde de, özellikle uzun vadeli fon oluşturması sebebiyle, ekonomide sermaye
birikimine, finansal istikrarın sağlanmasına ve istihdamın arttırılmasına büyük katkı
sağlamaktadır.
Çalışmada, Ülkemizde, ön-lisans eğitimi veren kurum ve kuruluşlar değerlendirilmiştir. Önlisans programlarının sigorta acentesi istihdamına etkileri güncel veriler ile değerlendirilerek
mevcut durum analizi yapılmış ve geleceğe ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, İstihdam, Eğitim.
Jel Kodları: G22, E24, M51, A2, A20, A21, A22, A23, A29.
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GELENEKSEL TARİHİ ÇEVRELER VE KÜLTÜR TURİZM, MANİSA -KULA
TARİHİ KENTSEL SİT ALANI ÖRNEĞİ
Doç. Dr.

Özlem ATALAN

Özet

Geleneksel ve yöresel mimari, insanların doğayla kurdukları uyumlu ilişkileri sonucunda,
tarihsel süreç içinde inşa edilmiştir. Bu mimari, sürdürülebilirlik özellikler taşıyan, pek çok
tasarım kriterlerini üzerinde taşımaktadır. Özellikle, tarihi ve geleneksel mimari özellikler
taşıyan tarihi çevrelerin, bu değerlerini koruması ve sürdürmesi gerekmektedir.
Manisa ilinin mimari ve turizm açsından değerli ilçesi Kula, geleneksel kent dokusu ile
Türkiye’nin önemli kültürel mirasılarına ev sahipliği yapmaktadır. İlçede, anıtsal mimari ve
geleneksel konutlar geniş bir alana yayılmıştır. 18. yüzyıl açık sofalı plan tipinde tasarlanan
görkemli Kula evleri, kültürel turizme amaçlı, pek çok yerli turist tarafından ziyaret
edilmektedir.
İlçe sadece konut mimarisine yönelik turizm ile değil, doğa turizmi, inanç turizmi, sağlık
turizmi ve kültür turizmi açısından da öne çıkmaktadır. Ancak, Kula tarihi kentsel dokusu ve
geleneksel yapıdaki tarihi evleri ile zengin bir mirasa sahip olmasına rağmen, kültür
turizminde ulusal ve uluslar arası ölçekte çok geride kalmaktadır. Makale kapsamında, Kula
tarihi kentsel sit alanı için, kültürel turizm amaçlı potansiyeller değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Kula Geleneksel Evleri, Kentsel Sit Alanı, Tarihi Çevre, Kültür Turizmi

TRADITIONAL HISTORIC ENVIRONMENTS AND CULTURAL TOURISM, MANISAKULA HISTORICAL URBAN CONSERVATION AREA
Abstract

Traditional and regional architecture has been formed in the historical process with harmonious
relations people have established with nature. Traditional residential architecture carries many
design criteria with sustainability characteristics. Especially the settlements with original
traditional architectural constructions should not lose these values.
Kula is chosen as a study area which is a district located in Manisa. Traditional residential
architecture in Kula covers a wide area. Kula houses are visited by many local tourists for
cultural tourism purposes. The district stands out not only for tourism related to residential
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architecture, but also for nature tourism, religious tourism, health tourism and cultural tourism.
However, although Kula has a rich heritage with its historical urban texture and historical
houses, it lags far behind in national and international scale in cultural tourism. Within the scope
of the article, potentials for cultural tourism will be evaluated for the historical urban
conservation area of Kula.
Key words: Kula Traditional Houses, Urban Site Area, Historical Environment, Cultural
Tourism.
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TÜRK CEZA KANUNUNDA NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU
Dr.Öğr.Üyesi Ümmügülsüm Kılıç91
Dr.Öğr.Üyesi Fethi Kılıç92
Özet
Modern hukuk devletlerinde artık insanların sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu
temel hak ve özgürlükler sıkı şekilde korunmakta ve düzenlemeler de bu anlayış çerçevesinde
geliştirilmektedir. İnsanların dünyaya gelirken seçemeyecekleri bazı özellikleri vardır.
Cinsiyet, ırk, dil gibi özellikler doğduğumuz anda bizimle beraber var olmaktadır. Bu sebeple
bir hukuk devleti bize ırk, cins, dil vs. gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin sadece insan
olduğumuz için insanca yaşama ve diğer insanlarla eşit hak ve özgürlüklere sahip olma
hakkını tanır. Gelişen ve değişen zamanın gerekleri dikkate alınarak hazırlanan 5237 sayılı
TCK da, 765 sayılı TCK’da yer almayan yeni suç tipleri düzenlenmiştir. Bu yeni suç tiplerinden
biri de madde 122’de düzenlenen “ayırımcılık” suçudur. TCK 122. maddesi 2014 yılı
değişikliğinde ayırımcılık yanına nefret de eklenmiş ve madde içeriğinde bir kavrama daha
yer verilmiştir. Çalışmamızda Türk Ceza Kanunu 122.maddesi Nefret ve ayırımcılık suçu
genel olarak incelenerek korunan hukuki yarar ele alınacaktır. Ayrıca kanun maddesinde dil,
ırk, cinsiyet, milliyet, renk, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığı
olarak sayılan ayırımcılık sebepleri üzerinde durularak sebeplerin yeterliliği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Ayrımcılık, Nefret söylemi, Ayırımcılık suçu, TCK 122.
Jel Kod

: K1.

HATE AND DISCRIMINATION CRIME IN THE TURKISH CRIMINAL LAW
Abstract
In modern states of law, fundamental rights and freedoms of people are strictly protected and
regulations are developed within the framework of this understanding. There are certain
features that people cannot choose when they come into the world. Features such as gender,
race, language exist with us as soon as we are born. Therefore, a state of law, race, gender,
language, etc. to us we recognize the right to human life and to equal rights and freedoms with
other people because we are human only. The TPC no. 5237, which was prepared by taking
into account the requirements of the developing and changing time, also regulated new types
of crimes not included in the TPC no. One of these new types of crime is the “discrimination”
crime regulated in Article 122. In the 2014 amendment of Article 122 of the TPC, hatred was
also added to discrimination and another concept was included in the content of the article. In
our study, the 122th Article of the Turkish Penal Code will be examined in general by
examining the crime of hate and discrimination. The adequacy of the reasons will be discussed.
Keywords : Discrimination, hate speech, crime of discrimination, TPC 122,
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TÜRK HAKSIZ REKABET HUKUKU’NDA CEZA DAVALARI
Dr.Öğr.Üyesi.Fethi Kılıç93
Dr.Öğr.Üyesi.Ümmügülsüm Kılıç94
Özet
Hukuk toplumu düzenleyen ve kamu gücüyle desteklenen kurallar bütünüdür. Hukuk
kuralları ve kurumların oluşturduğu düzene hukuk düzeni denir. Hukuk düzeni toplumda,
düzeni, güveni, barışı, eşitliği, toplumsal ihtiyaçları, adaleti ve özgürlüğü sağlar. Hukuk
düzeninin olduğu yerde kargaşa ve kaos olmaz; adalet, barış ve özgürlük olur. Rekabet; birden
fazla mal veya hizmet üreticilerinin, potansiyel hedeflenen müşteri çevresinin kendisini tercih
etmeleri için yapmış oldukları her türlü cezbedici davranış biçimidir. Ticari hayatta, tacirler
müşterilerinin kendilerinin mal veya hizmetlerini tercih etmeleri için bir takım el ilanları, TV
ve diğer iletişim araçlarını kullanarak rekabetçi yarışma içerisindedir. Rekabet dürüst şekilde
yapılırsa hem üreticiler hem de tüketiciler yararınadır. Aksine rekabet hakkı kötüye
kullanılırsa hem üreticiler, hem de tüketiciler zarar görür. İşletmelerin mal veya hizmetleri
gereksiz yere zarara uğrar. Oluşan bu zarar tüketicilerle birlikte üreticileri ve toplumu da
zarara uğratır. İletişim araçları ve teknolojinin gelişmesi ile e-ticaretin de yaygınlaşması sadece
tacirleri değil ülke ekonomisini ve de uluslararası ticareti de zarara uğratır. Ülkelerin ticari
faaliyetlerinin aksaması ile diğer ülkeler nezdindeki saygınlıkları da eksilir. Çalışmamızda
Türk ticaret hukukunda düzenlenen haksız rekabet hallerindeki ceza davalarını inceleyip,
hedeflenen dürüst ticaret için olması gerekenleri pozitif hukuk doktrin ve yargı kararları
çerçevesinde uygulamadaki bu aksaklıkları belirleyerek, olması gereken yönünde önerilerde
bulunacağız. Çalışmamızın ülkemizin bir parçası olan Türk Dünyası ve akraba topluluklarla
katkı sağlaması dileklerimizle.
Anahtar kelimeler

: Ticaret Hukuku, Haksız Rekabet, Cezai Sorumluluk.

Jel Kod

: K1.

CRIMINAL CASES IN TURKISH UNFAIR COMPETITION LAW
Dr.Öğr.Üyesi.Fethi Kılıç95
Dr.Öğr.Üyesi.Ümmügülsüm Kılıç96
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Law is a set of rules governing society and supported by public power. The order of law and
institutions is called legal order. Legal order provides order, trust, peace, equality, social needs,
justice and freedom in society. There is no chaos and chaos where there is legal order; justice,
peace and freedom. Competition; any kind of tempting behavior that multiple producers of
goods or services have made for the potential customer environment to choose itself. In
commercial life, traders are competing in a competitive competition using a number of flyers,
TV and other means of communication for their customers to choose their goods or services. If
the competition is done honestly, it is in the interest of both producers and consumers. On the
contrary, both producers and consumers will be harmed if the right to competition is abused.
Businesses' goods or services suffer unnecessary damage. This harm causes harm to consumers
as well as producers and society. With the development of communication tools and
technology, the spread of e-commerce not only harms the merchants but also the national
economy and international trade. With the disruption of the commercial activities of the
countries, their dignity with other countries is also diminished. In our study, we will examine
the criminal cases in unfair competition situations in Turkish commercial law and determine
the deficiencies in practice within the framework of positive legal doctrine and judicial
decisions, and make recommendations for what should be for targeted honest trade. We wish
that our study will contribute to the Turkish World and related communities as a part of our
country.
Keywords

: Commercial Law, Unfair Competition, Criminal Liability.

Jel Codes

: K1.
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ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA: ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ ORTAM
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI97
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI98
Dr. Öğr. Üyesi Ferda ÜSTÜN99
Özet
Günümüz işletmelerinin, içinde bulundukları zorlu rekabet ortamları, hızlı teknolojik
ilerlemeler ve değişen müşteri tercihlerinden dolayı, öğrenen organizasyonlar haline gelmesi
her zamankinden daha önemli bir duruma gelmiştir. Bir öğrenen organizasyonda, çalışanlar
bilgi üretilmesine veya transfer edilmesine katkı sunmakta ve bu şekilde de; örgütlerinde,
değişimin yaratılmasına ve değişime adapte olunmasına yardımcı olmaktadır. Bir örgütün
öğrenen organizasyona dönüşmesinde en önemli şartlardan biri, örgüt içerisinde öğrenmeyi
destekleyici bir ortamın oluşturulmasıdır. Ancak, yöneticiler örgütlerinde gerekli öğrenme
ortamlarını tam olarak sağlayamadıkları için örgütlerini, tam anlamı ile öğrenen
organizasyonlara dönüştürememekte ve çalışanlarından değişim konusunda tam anlamı ile
yararlanamamaktadır. Çünkü yöneticiler, çalışanlarına örgüt içerisinde sağladıkları öğrenme
ortamlarının hangi düzeyde olduğu ve bu düzeyi yükseltmek için hangi adımları atmaları
gerektiği konusu ile çok fazla ilgilenmemektedir.
Bu çalışmada, rekabet yoğun ve değişimin hızlı olduğu konaklama sektöründeki otel
işletmelerinin öğrenmeyi destekleyici ortam düzeylerinin ortaya konulması ve ortaya çıkacak
sonuçlar ile gerek sektör uygulayıcılarına gerek araştırmacılara farkındalık yaratılması
amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, anket yöntemiyle Adana,
Mersin ve Hatay illerinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde görev yapan 445 personelden
toplanmıştır. Bu amaçla; Garvin, Edmondson ve Gino (2008) tarafından geliştirilen “öğrenen
örgüt” ölçeğinin, 4 boyut ve 18 ifadeden oluşan “öğrenmeyi destekleyici ortam” bölümü
kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, T testi ve Anova
testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenmeyi destekleyici ortam ölçeğininin 4 alt
boyuttan oluştuğu ve boyutların ortalamalarının bazı demografik özelliklere göre farklılaştığı
görülmüştür.
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NEGATIVE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON STATE SOVEREIGNTY
Asst. Prof. EMRE ÇITAK100
Abstract
One of the most important debates in the globalization process is on the issue of sovereignty.
As it plays a decisive role in many areas with its positive and negative outputs, globalization
has serious effects on the state structure, also. Globalization can simply be defined as the
process of intensifying all kinds of relationships and increasing interdependence at the global
level. Globalization reflects a phenomenon that finds meaning through words such as free
movement, intense interaction, integration, transparency of borders, global society and
technological development. On the other side of the issue, sovereignty is one of the basic
elements that make state a state. Sovereignty is the feature of the state having a single and
absolute authorized control mechanism over its country and citizens. Sovereignty is based on
the principle that there is no external interference with the state authority within its borders.
State sovereignty is experiencing serious difficulties in the period we live and experiences a
process in which it is heavily criticized. Globalization is one of the important actors in this
process because of the effects that shake the absolute jurisdiction and authority of the states.
Such outputs of globalization as the increase of the powers of international organizations, the
expansion of the scope of multinational corporations, the cross-border feature of global
economic activities, the situation created by international migrants, the discussion on border
security because of all kind of free movements, the increasing difficulty of domestic control
due to technological developments and especially social media damage state sovereignty
directly and indirectly. The future of the states, which gradually lose control over their
borders, within the country and on their citizens and find it difficult to resist serious threats
like as international terrorism and illegal migration, has also been questioned. In this study,
first of all, a conceptual framework will be drawn on globalization and state sovereignty and
then the challenge created by the globalization process on the states will be discussed. Finally,
a short future projection will be made.
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KÜRESELLEŞMENİN DEVLET EGEMENLİĞİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Özet
Küreselleşme sürecinde yaşanan tartışmalardan en önemlilerinden biri egemenlik konusu
üzerindedir. Küreselleşme olumlu ve olumsuz çıktılarıyla pek çok alanda belirleyici bir rol
oynadığı gibi devlet yapısı için de ciddi etkiler oluşturmaktadır. Küreselleşme basitçe; küresel
düzeyde her türden ilişkinin yoğunlaşması ve karşılıklı bağımlılığın artması süreci olarak
tanımlanabilmektedir. Serbest dolaşım, yoğun etkileşim, bütünleşme, sınırların şeffaflaşması,
küresel toplum, teknolojik gelişim gibi sözcüklerle anlam bulan bir olguyu yansıtmaktadır.
Egemenlik ise devletleri devlet yapan temel unsurlardan biridir. Devletin, ülkesi ve
vatandaşları üzerinde tek ve mutlak yetkili kontrol mekanizması olması özelliğidir.
Egemenlik, sınırları dâhilinde devlet otoritesine yönelik hiçbir dış müdahalenin olmaması
100
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ilkesine dayanmaktadır. Yaşadığımız dönemde devlet egemenliği ciddi bir sıkıntı yaşamakta
ve ağır şekilde eleştirildiği bir süreci tecrübe etmektedir. Küreselleşme de devletlerin mutlak
yetki alanını ve otoritesini sarsan etkileri nedeniyle bu süreç içerisindeki önemli aktörlerden
biridir. Uluslararası örgütlerin yetkilerinin artması, çok uluslu şirketlerin etkinlik alanlarının
genişlemesi, küresel ekonomik faaliyetlerin sınır tanımaması, uluslararası göçmelerin
oluşturduğu durum, serbest dolaşımın sınır güvenliğini tartışmaya açması, teknolojik
gelişmeler ve özellikle sosyal medya nedeniyle ülke içi denetimin giderek zorlaşması gibi
etkiler egemenliğe doğrudan ve dolaylı yönlerden zarar vermektedir. Sınırları üzerinde, ülke
içerisinde ve vatandaşları üzerinde giderek kontrolü kaybeden ve uluslararası terörizm gibi
tehditlere karşı koymakta zorlanan devletlerin geleceği de sorgulama altına girmiş
durumdadır. Bu çalışmada öncelikle küreselleşme ve devlet egemenliği üzerinden bir
kavramsal çerçeve çizilecek, arkasından da küreselleşme sürecinin devletler üzerinde yarattığı
meydan okumadan bahsedilecektir. Son olarak da kısa bir gelecek projeksiyonu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
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SOSYAL KURUMLARIN VERGİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ramazan ARMAĞAN101
Abdullah KAPLAN102
Ayşe ARMAĞAN103
Özet
Sosyal bir varlık olan insanoğlunun toplu halde yaşam sürdürme zorunluluğu beraberinde
çeşitli toplumsal ihtiyaçların ortaya çıkması ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Söz konusu bu
ihtiyaçların giderilmesi için gereken kaynak da yine toplumu oluşturan kişilerden gerek zorla
gerekse gönüllü biçimde sağlanmıştır. Geçmişten günümüze yaşanan toplumsal değişim ve
gelişmeler sonucu gereksinim duyulan kamusal ihtiyaçların karşılanmasında en önemli finans
kaynağını vergi gelirlerinden sağlanmıştır. Özellikle günümüzde gelişmiş ülkelerde modern
vergilemenin temeli beyan esasına dayandırıldığı için toplam vergilerin büyük bir kısmı da
mükelleflerin beyanı üzerinden tahsil edilmektedir. Ancak, sosyoekonomik boyutuyla önem
arz eden vergisel işlemler, öncelikle kişilerin mali durumları ile ilgili kişisellik özelliği
taşımakla birlikte aynı fayda/maliyetlere katlanmak zorunda olan kişilerce dayanışma,
işbirliği veya güç birliği bakımından çeşitli oluşumlara girişmek suretiyle değişik amaçlı
sosyal kurumların kurulmasına neden olunmuştur. Bu tür oluşumların tutum ve davranışları
vergisel olayları hem etkilemiş hem de etkilenmişledir. Sosyal kurumlar ile vergisel işlemlerin
uyumlu hale getirilmesinin vergi kültürü üzerinde olumlu etkiler meydana getireceği
varsayımından hareketle; bu çalışmada; aile, din, eğitim, ekonomi, kitle iletişim, serbest / boş
zaman ve siyaset kurumlarının vergi kültürü üzerindeki etkileri üzerine literatür destekli bir
değerlendirme yapılması öngörülmüştür.
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FACTORS AFFECTING EARLY INTERNATIONALIZATION OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Hakan ATLI104
Abstract
Internationalization provides many strategic benefits for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs).
However, to operate successfully in international markets, especially in early stages, is not easy for many
SMEs because of limited resources and capabilities. The aim of this study is to determine the factors
affecting the internationalization process of SMEs in the context of International New Ventures. This
research is thought to demonstrate the capabilities of SMEs that they need to develop to ensure early
and successful internationalization and to shed light on future work.
Key Words: 1) Internationalization 2) International New Ventures 3) SME’s
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BORSA İSTANBUL’DA IŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL
PERFORMANSLARININ ANALİZİ
Arş. Gör. İlknur Can105
Özet
Sigorta sektörü, gelişmekte olan ülkeler açısından fon yaratılmasında oldukça önemli bir
aracılık görevine sahiptir. Sigorta şirketlerinin etkinlik ve verimliliklerinin analizi ve sektör
performanslarının izlenmesi sektöre yol gösterici niteliktedir. Bu amaçla ülkemizde de
sigortacılık alanı ile ilgili çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir. İşletmelerde
performans, etkinlik ve verimliliği ölçmek için çeşitli teknik yöntemler kullanılmaktadır. Bu
çalışmada bunlardan biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA) tercih edilmiştir. Çalışmaya BİST
Sigorta Endeksi’nde işlem gören sigorta şirketleri dahil edilmiş ve veriler KAP’tan
derlenmiştir. Buna göre 2018 yılında analize dahil edilen sigorta şirketleri CCR ve BCC girdi
ve çıktı yönelimli olarak incelendiğinde göreli etkin oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fakat
2017 yılı verilerine göre CCR girdi ve çıktı yönelimli olarak incelendiğinde RAY Sigorta
A.Ş.’nin göreli etkin olmadığı analiz edilmiştir. 2017 yılı genel sektör verileri incelendiğinde
ise analize dahil olan sigorta şirketlerinin maddi varlıklarını ve nakit ve nakit benzeri
varlıklarını göreli olarak etkin kullanamadıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
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THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF INSURANCE COMPANIES
LISTED ON BORSA ISTANBUL
Res. Ass. İlknur CAN106
Abstract
The insurance sector has an important role in creating funds for developing countries.
Analyzing the effectiveness and productivity of insurance companies and monitoring the
performance of the sector are guiding the sector. For this purpose, studies in the field of
insurance in our country have been increasing in recent years. Various technical methods are
used to measure performance, efficiency and productivity in the enterprises. Data
Envelopment Analysis (DEA), which is one of them, was preferred in this study. The insurance
companies listed in the BIST Insurance Index were included in the study and the data were
collected from KAP. Accordingly, when the insurance companies CCR and BCC included in
the analysis in 2018 were examined in terms of input and output, it was concluded that they
were relatively effective. However, according to 2017 data, when CCR is analyzed in terms of
input and output, it is analyzed that RAY Sigorta A.Ş. wasn't relatively effective. When the
general sector data of 2017 are analyzed, it is concluded that the insurers included in the
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analysis cannot use their tangible assets and their cash and cash equivalents with relative
efficiency.
Key Words : BIST, Insurance, Data Envelopment Analysis.
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TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE ÖN-LİSANS EĞİTİMİ: SİGORTA
ACENTELERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
İskender DEMİRBİLEK107
Özet
Ülke kalkınmasına doğrudan destek sağlayan önemli bir finansal sektör olan sigortacılık
sektörü, ülkemizde de, özellikle uzun vadeli fon oluşturması sebebiyle, ekonomide sermaye
birikimine, finansal istikrarın sağlanmasına ve istihdamın arttırılmasına büyük katkı
sağlamaktadır.
Çalışmada, Ülkemizde, ön-lisans eğitimi veren kurum ve kuruluşlar değerlendirilmiştir. Önlisans programlarının sigorta acentesi istihdamına etkileri güncel veriler ile değerlendirilerek
mevcut durum analizi yapılmış ve geleceğe ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, İstihdam, Eğitim.
Jel Kodları: G22, E24, M51, A2, A20, A21, A22, A23, A29.
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TÜRKİYE’DE SATILAN SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİNİN ÇOK
BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Arş. Gör. Kemal Burak BAYKAL

Özet
Türkiye’nin son yıllarda sağlık sektörü alanında geçirdiği değişimin yanında, ülkenin
geçirdiği sosyal ve ekonomik gelişimin sigorta sektörü üzerinde birçok etkisi olmuştur. Gerek
özel hastanelerin sayısındaki artış gerekse insanların sağlık hizmeti alırken ki beklentilerinin
yükselmesi kişileri özel sağlık sigortası ürünlerini daha çok tercih etmeye yöneltmiştir. Bu
çalışmada, Türkiye’deki 81 ilde satılan sağlık sigortası ürünlerine 5 değişken kullanılarak çok
boyutlu ölçekleme analizi uygulanmıştır. Çalışmada illerin birbirlerine göre konumlarının
incelenmesi ve aralarında olası benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya konulması
amaçlanmıştır. Analiz hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu olarak yapılmış ve sonuçları
karşılatırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 3 boyutlu modelin veri setini daha iyi temsil ettiği
görülmüş, İstanbul, Ankara ve Isparta’nın diğer illerden oldukça farklı bir konumda
bulundukları, Bursa ve İzmir’in de ayrı bir grup olarak geri kalan illerden farklılaştığı tespit
edilmiştir.
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KREDİ GARANTÖRLÜĞÜ VE ETKİLEDİĞİ EKONOMİK GÖSTERGELERİN
MİLLİ GELİRE ETKİSİ
Arş. Gör. Uğur TÜRKEL108
Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ109

Özet
Ekonomi kapsadığı veya etkilediği tüm alanların etkileşim içinde olduğu karmaşık bir
sistemdir. Yapılan ekonometrik çalışmalar ve kurulan modeller de bu karmaşık yapıyı
anlamlandırma açısından önem taşımaktadır. İlgili modeller, zaman (yıl) ve mekân (ülke)
unsurlarının yarattığı değişkenlerin incelemeye alınmasına göre çeşitli biçimlerde
kurulabilmektedir. Bu çalışmada da birden çok yıla ve ülkeye ait verinin incelenerek; sağlıklı
ilişkiler ve kapsamlı bağlantılar kurulmasına izin veren panel veri analizi kullanılmıştır. Bu
çalışmanın amacı, Türkiye’nin de dâhil olduğu seçili OECD ülkeleri için kredi garantörlüğü
kapsamında kullandırılan kredilerin diğer temel makroekonomik göstergelerle birlikte kişi
başına düşen milli gelirin oluşumuna etkisini saptamak ve bu doğrultuda geliştirilebilecek
ekonomik büyüme politikalarına katkı sağlamaktır. Milli gelir düzeyleri ve ekonomik
büyümeyi içeren çalışmalarda genel olarak makroekonomik değişkenler kullanılmış, ancak
görece daha özel sayılabilecek veriler (kredi garantörlüğü gibi) göz ardı edilmiştir. Bu sebeple,
ilgili alanlarda farklı bir değerlendirme alanı sunulması da amaçlanmıştır. Uygulamada
OECD’ye üye olan ülkelerden seçilen 12 ülkenin 2009 - 2017 dönemine ait 9 yıllık verilerinden
yararlanarak kişi başına düşen milli gelir düzeyini etkileyen seçili temel değişkenlerden
oluşan panel veri seti ilgili bilgisayar paket programları kullanılarak en uygun ekonometrik
modeller tahmin edilmeye çalışılmıştır; elde edilen çıktı ve sonuçlar incelenip yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
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TÜRKİYE VE MAKEDONYA’DAKİ MUHASEBE SİSTEMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ayhan YATBAZ110
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Makedonya’daki muhasebe sistemlerinin analiz edilerek her
iki ülkenin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Çalışmada her
iki ülkenin ilgili kurum internet siteleri ve yasal düzenlemeler aracılığıyla muhasebe sistemleri
incelenmiştir. Yaklaşık olarak son 30 yıldır Türkiye’de uluslararası muhasebe standartlarına
uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konudaki en ciddi çalışmalar TEMUDESK tarafından
yürütülmüş, 2005 yılında TMSK’nın kurulmasıyla birlikte söz konusu çalışmalar devam
etmiştir. Özerk bir kurum olan TMSK’dan önce Uluslararası Muhasebe Standartları
Türkiye’de gönüllük esasına göre uygulanmıştır. TMSK’nın kurulmasıyla birlikte öncelikle
borsada işlem gören şirketler, aracı kuruluşlar ve portföy yönetim şirketleri, ardından 2006
yılından itibaren bankalar, 2007 yılından itibaren finansal kiralama şirketleri, faktöring
şirketleri ve finansman şirketleri ve 2008 yılından itibaren de sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketleri muhasebe standartlarını uygulamakla yükümlü tutulmuşlardır. Kasım 2011’de Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun devreye girmesiyle KGK’nın kurulmasıyla birlikte TMSK tüm
yetkilerini bu kuruma devretmiştir. Bir kamu kurumu olan KGK Kamu Yararı Kuruluşu
olarak ifade edilen tüm kurum ve kuruluşları 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren uluslararası
muhasebe standartlarını uygulamakla yükümlü tutmuştur. Benzer şekilde Uluslararası
Muhasebe Standartları Makedonya’da ilk olarak 1997 yılında “Muhasebe Kayıtlarının
Tutulmasına Yönelik Kurallar Kitabı”nda yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de farklı
olarak 2018 yılından itibaren KGK bünyesinde AAOIFI muhasebe standartlarının Türkçeye
çevrilmesi ve mevzuata kazandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu durum Türkiye’de
muhasebe sisteminin gelişmesi adına olumlu bir adım olarak görülmektedir.
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COMPARISON THE ACCOUNTING SYSTEM IN TURKEY AND MACEDONIA
Abstract
The aim of this study is to analyse the accounting system in Turkey and Macedonia, and to
make recommendations for improving the accounting system of both countries. In this study,
the accounting systems of the two countries are examined through the related institutions'
websites and legal regulations. Approximately the last 30 years working in compliance with
international accounting standards in Turkey are continuing. The most serious works on this
subject were carried out by TEMUDESK. With the establishment of the TASB in 2005, these
studies continued. Before the establishment of TMSK which was an autonomous institution,
the International Accounting Standards have been applied on a voluntary basis in Turkey.
With the establishment of TASB, firstly listed companies, intermediary institutions and
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portfolio management companies; Since 2006, the banks; Since 2007, leasing companies,
factoring companies and financing companies; and since 2008, insurance, reinsurance and
pension companies have been obliged to apply accounting standards. With the establishment
of the KGK, after the introduction of the New Turkish Commercial Law in November 2011,
the TMSK has delegated all its powers to this institution. Since June 1, 2013, all institutions and
organizations designated as Public Interest Organizations have been obliged to apply
international accounting standards. Similarly, International Accounting Standards entered
into force in Macedonia in 1997, first published in the Rulebook on Keeping Accounting
Records. In addition, in Turkey since 2018 by the KGK, "AAOIFI accounting standards" should
be translated into Turkish and initiated to bring in legislation. In this case, on behalf of the
development of the accounting system in Turkey is seen as a positive step.
Keywords: Financial Accounting, International Accounting Standards
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DIŞ TİCARETTE TELAFİ EDİCİ VERGİLERİN MUHASEBE AÇISINDAN
İNCELENMESİ
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Özet
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergileri dış ticarete konu olan eşyaya
uygulanacak ihracat veya ithalat vergilerinin tümünü ifade etmektedir. Türkiye’nin dış ticaret
işlemlerine bakıldığında ise ithalat işlemlerinde vergi uygulamaları bulunurken, ihracat
işlemlerinde vergi muafiyeti ve ihracat teşvikleri göze çarpmaktadır. Bu durumun altında
yatan en büyük sebep yurt içi üreticiyi özellikle üçüncü ülke tehdidinden korumak ve döviz
çıkışını azaltarak ihracat gelirlerini arttırmaktır. Telafi edici vergi ise üçüncü ülke menşeli
işlem görmüş bir eşyanın serbest dolaşım statüsü kazanması için ihracatı sırasında alınan bir
vergi olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda telafi edici vergi, uygulamada ihracat vergisi
olarak görülse de aslında ithalat esnasında alınmayan bir vergi özelliği taşımaktadır. Bu
çalışmada dahilde işleme rejimi kapsamında alınan telafi edici vergi konusu geniş bir literatür
taraması kapsamında ele alınarak söz konusu verginin muhasebeleştirilmesi ile ilgili
uygulamalar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın sonunda telafi edici vergi
uygulamasının olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Bu çalışmanın benzer konuda
yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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