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DOES PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS RAISE TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY
GROWTH?
Halit YANIKKAYA1
Abdullah ALTUN2
ABSTRACT
This paper first extends the common indicators of participation in global value chains by calculating backward
and forward participation indices as shares of GDP and shares of exports of value added to capture the impacts
of competition along global value chains. Whether participation in GVCs and competition along GVCs bring total
factor productivity gains to developing economies is an important question in the GVCs dominated world. This
paper is an important empirical attempt on this research subject. We thus estimate the impact of participation in
GVCs on total factor productivity (TFP) growth for the years 1995-2014 by using the dynamic panel data
techniques.
Key words: Participation in GVCs; TFP Growth; Dynamic panel data
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA KADIN YÖNETİCİ OLMAK
Yrd. Doç. Dr. Akif Köse 1
Öğretmen Mehmet Uzun 2
ÖZET
Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarının yöneticiliğine ilişkin okul öncesi eğitim kurumlarinda görev
yapan kadın yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup durum
çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili merkez Onikişubat ve
Dulkadiroğlu İlçelerindeki bağımsız anaokullarda görev yapan 10 kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde
edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda kadın yöneticilerin okul
öncesi eğitim kurumlarında yöneticinin kadın olmasının güçlü yönlerini; fiziki ortamın düzenlenmesi, kişiler arası
ilişkiler ve iletişim odaklı değerlendirdikleri, yöneticinin kadın olmasının zayıf yönlerini ise fiziksel işlerin
takibinin yapılmasında ve fiziki ihtiyaçların karşılanmasında zorlanma, toplumsal önyargı, kişiler arası ilişkiler
ve iletişim kaynaklı olumsuzluklar olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitim
kurumunda yöneticilik yapmanın kadın yöneticilere daha geniş bir açıdan bakabilme, mutlu olma ve sosyal
çevrenin genişlemesi gibi bir takım mesleki, kişisel ve sosyal avantajlar sunduğu araştırmanın bir diğer sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında görevli kadın yöneticilerin tamamına yakınının
erkek müdür yardımcısıyla çalışmayı tercih ettikleri ve ilerleyen süreçte de yönetici olarak çalışmaya devam
etmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda, sadece kadın ya da sadece erkek yönetici
görevlendirmesinin doğuracağı dezavantajlı durumların engellenebilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarına
yönetici görevlendirmelerinde müdür veya müdür yardımcısından birinin erkek diğerinin kadın olacak şekilde
görevlendirme yapılabileceği önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim kurumu, Okul yöneticisi, Kadın yönetici.
Jel Kodları: I0.
BEING A FEMALE MANAGER AT PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
ABSTRACT
In this research, it was aimed to examine the views of the women managers who were working at preschool
educational institutions about the management of pre-school education institutions. The research was a qualitative
study and it was carried out in a case study pattern. The study group of the study consisted of 10 female school
managers working at independent pre-schools in Kahramanmaraş province center; in Onikişubat and
Dulkadiroğlu districts. The data of the study were obtained using a semi-structured interview form prepared by
the researchers. The data was analyzed by content analysis. As a result of the research; female managers think that
the advantages of being female manager at pre-school educational institutions are; regulation of the physical
environment, interpersonal relations and communication. The disadvantages of being female manager are;
difficulty in following up physical things and suppling physical needs, social prejudice, interpersonal relations
and communication-related negativities. Another result of this study is that; working as a manager at a pre-school
education institution offers a number of professional, personal and social advantages such as a wider perspective
on women managers, happiness, and the expansion of the social environment. In additon, nearly all of the female
managers prefer to work with male manager assistant and in the following process, they want to continue working
as managers. At the end of the research, it has been suggested that to prevent the disadvantages of only male or
only female managers, at pre-school education institutions, one of the manager or manager assistant can be
appointed a male, the other is female.
Keywords: Preschool educational institution, School administrator, Female administrator.
Jel Codes : I0.
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MEB ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJI BELGESI'NIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI AÇISINDAN
DEĞERLENDIRILMESI
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YILDIRIM 1
ÖZET
Günümüzde Örgütlerin etkinliklerinin en temel belirleyici özelliği, örgütün sahip olduğu insan kaynağı
portföyüdür. Bu nedenle, küresel rekabetin arttığı dünyada değişime ayak uydurmaya çalışan tüm örgütler
açısından insan kaynaklarının etkili kullanımı, önemli bir öncelik haline gelmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine
katılım aşamalarından biri olan Ocak 2016-Aralık 2019 Dönemi Ulusal Eylem Planında, "Ulusal Öğretmen Strateji
Belgesi" hazırlanarak 2016'nın ilk döneminde yayınlanacağı taahhüt edilmiştir. Ancak, Ulusal Öğretmen Strateji
Belgesi ( 2017-2023) 9 Haziran 2017 tarih 30091 Sayılı Resmi Gazetede Ulusal Eylem Planı içerisinde
yayınlanmıştır. Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak
amacıyla, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş olan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin
sunuş kısmında "Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin" gerekçesi MEB tarafından şöyle açıklanmıştır.
"...Bakanlığımız bir çok alanda önemli reformlara ve atılımlara imza atmaktadır. Ancak uluslararası tecrübeler
dünyada eğitimle ilgili reform çabalarının uygulamaya geçirilmesinde kritik faktörün öğretmen olduğunu
göstermektedir. Bütün ülkelerde eğitimle ilgili değişim çabalarının uygulamaya geçirilmesinde anahtar rolün
öğretmende olduğu, öğretmenlerin içselleştirmediği ve benimsemediği hiç bir reform girişiminin başarılı
olmadığı, sınıf ortamına yansımadığı görülmektedir..." MEB, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ile eğitim
reformunun stratejik unsurunun öğretmen olduğunu vurgulamakta, AB Müktesabatı çerçevesinde, öğretmenleri
İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ile belirlenen hedefler bağlamında geliştirmeyi ve dönüştürmeyi
hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini insan kaynakları yönetimi
ilkeleri açısından değerlendirerek, Strateji belgesinde öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine
ilişkin olarak belirlenmiş temel bileşenlerin içeriklerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının ne düzeyde
dikkate alındığını saptamaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Ulusal Öğretmen
Strateji belgesi, İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ile ne düzeyde bağdaşmaktadır? Ulusal Öğretmen Strateji
Belgesinde insan kaynakları yönetimi işlevleri ve insan kaynakları yönetimi ilkeleri dikkate alınmış mıdır? Bu
çalışmanın kapsamı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi'nin İnsan Kaynakları Yönetimi sistemi, ilkeleri işlevi ve
ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri
kullanılarak yapılandırılmıştır. Veri toplama ve analizi, doküman incelemesi aşamalarına uygun biçimde
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Öğretmen, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
Jel Kodları: O15
EVALUATION OF NATIONAL TEACHER STRATEGY PAPER OF MINISTRY OF EDUCATION IN
TERMS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
ABSTRACT
The greatest strength of organizations is their human resources nowadays. Therefore, where in the world global
competition is increasing effective use of human resources has become an important priority for all organizations
trying to keep pace with change. In the National Action Plan for the period January 2016-December 2019, one of
the stages of Turkey's accession to the European Union, the "National Teacher Strategy Document" has been
prepared and promised to be published in the first period of 2016. But it was published on June 9, 2017. In the
presentation part of the National Teacher Strategy Document, It is explained in the presentation part of the
National Teacher Strategy Document in order to improve the quality of the teaching profession..." The Ministry of
National Education is making major reforms in many areas. However, International experience shows that the
critical factor in the implementation of educational reform efforts around the world is teaching. However,
international experience shows that the teacher is the critical factor in educational reform in the world. It seems
that the reform initiative that teachers did not adopt was not successful ... "The Ministry of National Education
emphasizes the National Teacher Strategy Document and the teacher of the strategic element of educational
reform. MONE aims to develop and transform teachers in the context of EU objectives in the human resources
management. The purpose of this research; this study to evaluate the National Teacher Strategy Document in
terms of human resources management principles. This document identifies the extent to which human resource
management practices are taken into account in the content of key components identified in relation to teacher
training, development and employment processes. We tried to answer the following questions:
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How does the National Teacher Strategy document fit with the understanding of human resources management?
In the National Teacher Strategy are human resources management functions and human resources management
principles taken into account? The content of this work, the human resource management system of the National
Teacher Strategy Paper is to evaluate the principles in the context of their function and principles. This research
is structured using qualitative research methods and techniques. Data collection and analysis were carried out in
accordance with the stages of the document review.
Keywords: Human Resource Management, Teacher, National Teacher Strategy Document
Jel Code: O15
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KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Arş. Gör. Papatya Demir 1
ÖZET
İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl; gerek teknolojik, ekonomik, siyasi, politik, sosyolojik psikolojik, gerekse eğitim
bakımından küresel bir alan oluşturmuştur. Oluşan bu küresel alanla, ülkeler arası varlığı kabul edilen sınırlar
ortadan kalkmış ve bu durumun sonucunda, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanılan olumlu gelişmeler ya da
olumsuz olaylar tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir. Gelişen dünyada pek çok kavram yeniden ele alındığı gibi
vatandaşlık kavramı da tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Artık düzene ya da kurallara uyan, kendine ve
kendi ülkesine karşı sorumlu vatandaş olmak, bir atmosfer gibi dört bir tarafımızı kuşatmış olan küresel dönemin
ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için küresel algıları
gelişmiş, evrensel değerlerin farkında olan ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yetişmiş aktif bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır. Amerika, Kanada, Avrupa, Asya ülkeleri vb. ülkelerde bu konuda bireylerin eğitim almasına ve
bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlayacak çeşitli akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
son dönemlerde bu alana yönelik dünya genelinde önemli çalışmalar yapılırken Türkiye’de bu durumun nasıl
olduğuna yönelik literatürden yola çıkarak bir farkındalık oluşturmak ve bakış açısı kazandırmaktır.
Anahtar Kelimeler
: Küreslelleşme, Küresel Vatandaşlık, Literarür Taraması,
Jel Kodları
: I2.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİK VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ
KANONİK KORELASYON ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
Yrd. Doç.Dr. Gülenaz SELÇUK1
Yrd. Doç. Dr. Serhat AYDIN2
Öğr. Gör. Altan ÇAKMAK3
ÖZET
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve öz-yeterlik inançları arasındaki kanonik korelasyon
araştırılmıştır. Kanonik korelasyon analizi, iki değişken kümesi arasındaki ilişkileri açıklama kapasitesine sahip
olan gelişmiş bir araçtır (Tatlıdil, 1996). Bu amaçla, Türkiye'deki dört farklı bölümden 1242 öğretmen adayının, i)
Türkçe Eğitimi, ii) Sosyal Bilimler Eğitimi, iii) İlköğretim ve iv) Fen Eğitimi olmak üzere yaşam boyu öğrenme ve
öz-yeterlik inançları belirlenmiştir. Veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edildi. Çalışmanın bulguları, özyeterlik inançları ile yaşam boyu öğrenme yeterlik inançları arasında% 43'lük bir etki boyutu ile önemli bir
kanonik korelasyon bulunduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, öz-yeterlik inançları, yaşam boyu öğrenme
yeterlik inançlarını öngörmektedir. Öz- yeterlik inançlarının tüm boyutları, yaşam boyu öğrenme yeterlik
inancının güçlü bir belirleyicisidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Öz-Yeterlik İnançları, Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik İnançları, Kanonik
Korelasyon.
EXAMINING BELIEFS OF PRESERVICE TEACHERS ABOUT SELF-COMPETENCY AND LIFELONG
LEARNING COMPETENCY VIA CANONİCAL CORRELATION ANALYSIS
ABSTRACT
In this study canonical correlation between preservice teachers’ lifelong learning beliefs and selfcompetency beliefs were investigated. Canonical correlation analysis is a sophisticated tool which has the capacity
to explain the relationships between two sets of variables (Tatlıdil, 1996). For this aim, lifelong learning and selfcompetency beliefs of 1242 preservice teachers in Turkey from four different departments, i.e. i.) Turkish
Education, ii) Social Sciences Education, iii) Primary Education and iv) Science Education were determined. The
data were analyzed using the SPSS 22 program. The findings of the study demonstrated that there is a significant
canonical correlation between self-competency beliefs and lifelong learning competency beliefs with an effect size
of 43%. In conclusion, self-competency beliefs predict lifelong learning competency beliefs. All dimensions of selfcompetency beliefs are powerful predictors of lifelong learning competency beliefs.
Keywords: Preservice Teachers, Self-Comptence Beliefs, Lifelong Learning Competency Beliefs, Canonical
Correlation.
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TÜBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ1
Yrd. Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ2
Yrd. Doç. Dr. Gülenaz SELÇUK3
ÖZET
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edilen TÜBİTAK 4006 bilim şenliklerinin
amacı başta MEB okulları olmak üzere öğretmen, öğrenci ve aileleri bilimle buluşturarak bilim ve toplumu
kaynaştırmaktır. Bu bilim şenlikleri kapsamında Türkiye genelinde 2017 yılında desteklenen okul sayısı yaklaşık
6000 civarında olup destek miktarı ise okul başına 5000 Türk Lirası’dır. Ekonomik katkısının yanı sıra TÜBİTAK
4006 bilim şenliklerinin en temel amacı diğer şenlikler gibi toplumun geniş kitleleri arasında bilim iletişiminin
sağlanması, yaygınlaştırılması, bilim – teknoloji – insan ve güncel yaşam arasındaki etkileşimin kavratılmasıdır.
Buradan hareketle bu çalışmanın amacı TÜBİTAK 4006 bilim şenliklerinin uygulamasına ve faydalarına yönelik
okullardaki öğrencilerin görüşlerini araştırmaktır. Bu bağlamda Kahramamaraş il genelinde rastgele seçilen
toplam 17 ortaokul ve liseden 192 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullarak veri toplanmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre öğrencilerin %99’u bu projelerin kendilerine katkı sağladığını ve %98’i ise bir sonraki yılda
bu bilim şenliklerine tekrar katılmak istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca çalışmada öğrecilerin TÜBİTAK 4006
bilim şenlikleri ile “Yeni Fikirler/Bilgiler/Projeler Üretme (%35)”, “Eğlenerek Öğrenme (%15)”, “YardımlaşmaDayanışma-Saygı (%9)” ve “Yaparak Yaşayarak Öğrenme (%9)” algılarına sahip olduları ortaya çıkmıştır. Öte
yandan öğrencilere TÜBİTAK 4006 bilim şenlikleri süresince karşılaştıkları sorunların neler olduğu sorulduğunda
“Bir Sorun Yok (%62)”, “Malzeme Eksikliği (%16)” ve “Okullarda Labatuvar/Uygun Ortam Eksikliği (%5)”
gibi sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak bulgular alanyazı ile desteklenecek, araştırmacılara, resmi
kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK 4006, Bilim Şenlikleri, Proje.
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KALELERİN MEKANSAL KURGUSUNDA YAŞANAN DEĞİŞİM (ÇANKIRI ÖRNEĞİ)
Selim Kartal1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu2
ÖZET
Farklı medeniyet ve kültürler tarafından kullanılan kaleler, hakim bir noktada, yüksek kayalıklar üzerine
kurulmuşlardır. Savunma amaçlı kurulan kaleler sahip oldukları stratejik önem nedeni ile kentlerin çekirdeğini
oluşturmuşlardır. Kentlerin ilk yerleşim yerleri olan kalelerin zamanla mekansal kurgusunda değişikler olmuştur.
Yapıldığı dönemde savunma amaçlı kullanılan yapılar günümüzde ise daha çok eğlence amaçlı kullanılmaktadır.
Çankırı kalesi de savunma amaçlı yapılmış bir kale modelidir. Zamanla kalenin işlevini yitirmesi sonucunda
günümüzde eğlence amaçlı kullanılan bir mekan haline gelmiştir. Yapılan bu çalışma Çankırı kalesinin mekansal
kurgusunda ki değişimleri ve nedenlerini ortaya çıkarmak için önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında
literatür taraması ve yerinde incelemeler yapılıp gerekli haritalar ve resimler kullanılarak mekansal kurgudaki
değişimler vurgulanmıştır. Çalışma Çankırı kalesi ile sınırlı tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kale, Mekansal kurgu, Çankırı
Jel Kodları
: Z0
CHANGES IN THE SPATIALS FICTION OF CASTLES (ÇANKIRI EXAMPLE)
ABSTRACT
The castles used by different civilizations and cultures was built on high rocks in a dominant point. Castles built
for defensive purposes form the core of the citys' because of the strategic importance. There have been changes in
the spatial canfiguration of catles which are first settlement places in time. Buildings used for defensive purposes
during the period of built it is used more for recreational purposes nowadays. Çankırı Castle is a castle model for
defense purposes. Over time, as a result of the loss of the function of the castle has become a place for recreational
purposes today. This study is important to reveal the causes and the changes in the spatial fiction of Çankırı castle.
In the scope of this study, literature review and on-site examinations were made and the changes in the spatial
structure were emphasized by using necessary maps and pictures. The study was limited to the Çankırı castle.
Anahtar Kelimeler: Castle, Spatials Fiction, Çankırı
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AKDENİZ BÖLGESİNE AİT ÖZGÜN VE KAYBOLMAKTA OLAN GELENEKSEL BİR YAPIM SİSTEMİ
OLARAK SEPET-ÖRGÜ TEKNİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu1
ÖZET
Tarihi eserlerin korunması kadar bu eserlerin oluşmasını sağlayan geleneksel yapım sistemlerinin bilgisinin
yaşatılması da koruma kavramı için stratejik bir önem taşımaktadır. Koruma konusunda ilgi gören ve bugün sıkça
restore edilen yığma taş gibi anıtsal yapıların, ya da hımış ve bağdadi gibi anonim mimarlığın oluşumunda sıkça
kullanılan geleneksel yapım tekniklerin korunması ve yaşatılması kısmen kolaydır. Buna karşılık daha az göz
önünde olduğu için restore edilmeyen, yerel veya niş diye tanımlayabileceğimiz yapım tekniklerinin ise hızla
kaybolduğu gözlenmektedir. Benzer şekilde Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya’nın çevre köylerinde
unutulmuş bir geleneksel yapım tekniği olan sepet-örme tekniği, 19.yy’ın sonlarında ortaya çıkan kitlesel göçlerin
yarattığı ekonomik durum ve sıcak iklimin etkisiyle yaygınlaşmış bir yapım tekniğidir. Sepet-örgü tekniği duvar
yapımı için kullanılan, hayıt adı verilen yerel bir tür bitkinin dalları ile örülen yüzeyin çamur, kil, kum, tezek vb.
malzemelerin karşımıyla yapılan yapışkan bir malzeme olan kerpiç hamuru ile birleştirilmesi ile yapılan kompozit
bir tekniktir. Bu teknik Anadolu ve özellikle Afrika’da bilinen eski bir tekniktir. Sürdürülebilir ve geridönüşümlü
olması, doğal malzemelerle yapılması ve kullanıcının onarabileceği kadar primitif bir teknik olması olumlu
özellikleri olsa da endüstrileşmiş yapım teknikleriyle uyumlu olmaması ve yapı kalitesinin düşüklüğü nedeniyle
Antalya ve çevresinin refah düzeyi arttıkça bu tekniğin kullanımı azalmış ve yok olma noktasına gelmiştir. Bu
çalışmada; Antalya-Gebiz bölgesindeki sepet-örgü tekniği ile yapılmış olan eski bina kalıntılarının incelenmesi
sonucu elde edilen bilgiler sunulacaktır. Kısmi olarak ayakta kalan bu örneklerin farklı tiplerinden elde edilen
ipucları ile sepet-örme ve yerel taş yığma tekniklerinin birlikte kullanımı belgelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel yapım teknolojileri, Geleneksel tektonik, Sepet-örgü tekniği
Jel Kodları: Y9.
WATLE AND DAUB TECHNIQUE, AS A UNIQUE DISAPPERING CONSTRUCTION SYSTEM OF
MEDITERRANEAN REGION
ABSTRACT
In order to protect historical environment, protection of the vernacular construction systems and materials which
make the realization of these environmet are strategically important. These common constructive knowhow of
vernacular systems, such as stone masonry of monumental buildings or hımıs and bagdadi of domestic
architecture are much more easier to protect and revivalize. Nevertheless, it is observed that more local
construction techniques which can be defined as niche are rapidly disappearing. Watle and daub technique this
kind of forgotten vernacular construction technique in Mediterranean region especially little villages in the
Antalya’s hinterland, emerged and wide spread at the end of 19th century through the mass migrations and effect
of moderate climatic conditions. Wattle and daub is a compositebuilding material used for making walls, in which
a woven lattice of wooden strips called hayıt is covered with a sticky material –the adobe- mud usually made of
some combination of wet soil, clay, sand, animal dung and straw. This is an old technic, known for ages in Anatolia
and especially in Africa. Although the construction technique has positive characteristics such as being recyclable
and sustainable building technique, building with natural materials and being primitive enough to be build by
maintained by user, this technique became less frequent by time and disappeared due to increase in economic
level of the society in and around Antalya region because low-quality of building and not being compatible with
industrialed building techniques. In this study, the information gained from investigation of the ruins of old
buildings constructed with wattle and daub technique in Antalya-Gebiz district will be presented. The composite
use of local masonry technique and wattle and daub techniques will be documented from the gained from the
buildings that are partially collapsed will be documented.
Keywords: Vernacular Construction, Vernacular Techtonics, Wattle and Daub Technique.
Jel Code: Y9.
MİMARLIK EĞİTİMİNDE YÜKSEK YAPI KAVRAMININ YERİ VE ÖNEMİ
Arş. Gör. Dinçer AYDIN2
Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR3
ÖZET
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Hızla artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte yüksek yapıların sayısı giderek artmaktadır. Gelişen teknolojinin
sağladığı avantajla elde edilen bu ivme isegünümüzde dedevamlılığını korumaktadır. Sahip olduğu ölçek, çeşitli
dezavantajlar ve olumsuz örneklerden dolayı pek çok toplumda kabul görmeyen yüksek yapıların, mimarlık
eğitimi müfredatına da etkin bir şekilde dahil edilmediği görülmektedir. Lisans düzeyinde genellikle öğrencinin
kendi ilgi alanı doğrultusunda seçmeli dersolarak verilen bu kavram, sınırlı sayıda lisansüstü programında yer
almaktadır. Geleneksel yapılardan çok daha farklı tasarım problemlerine sahip olan bu yapı tipine yönelik genel
bilgilerin mimarlık eğitiminde öğrenciye verilmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Özellikle Türkiye’de sayıları
gün geçtikçe artan bu yapıların üretimine kılavuzluk edecek bir yönetmelikse hala yürürlükte değildir. Bu durum
yüksek yapı üretiminde aktif rol alacak mimarların almış oldukları eğitimin önemini daha da arttırmaktadır. Bu
çalışmada mimarlık bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yüksek yapı kavramı hakkındaki bilgi düzeylerini
ve düşüncelerini belirlemek hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin
ders programları incelenerek bu kavrama yönelik lisans ve lisansüstü düzeyindeki derslerin dağılımı
belirlenmiştir. Ayrıcayapılan literatür incelemesinde bu kavramınmimarlık eğitimindeki yeri ve önemi de
değerlendirilmiştir. İkinci aşamada mimarlık eğitimini sürdüren öğrencilere uygulanan anketle birlikte belirlenen
hedef doğrultusunda öğrencilerin yüksek yapı kavramıyla ilgili genel bilgi seviyesi ve düşünceleri analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde verilerek, kavrama yönelik derslerin öğrencilere sağladığı
ve/veya sağlayacağı katkılar değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Yüksek yapı kavramı, yüksek yapı eğitimi, mimarlık
Jel Kodları
:I21
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE HIGH-RISE BUILDING CONCEPT IN THE ARCHITECTURAL
EDUCATION
ABSTRACT
The number of high-rise buildings gradually increases as the result of rapidly increasing population and
urbanization. Nowadays, this tendency maintains continuity with the help of developing technology. High-rise
buildings, which are not accepted in many society based on their scale, several disadvantages and negative
examples of them, are not effectively included in the curriculum of architectural education. Also this concept,
which is generally given at the undergraduate level as an elective course that only the students can take this course
depending on their own interest, is included in a limited number of graduate programs. High-rise buildings have
different design problems than conventional building types. Therefore, it is very important that general
information is given to students in architectural education. Especially in Turkey there is no regulation to guide
the construction process of these buildings although the number of high-rise buildings increases day by day. This
also increases the significance of education for future architects who will take an active role in design and
construction of high-rise buildings. This study aims to determine the knowledge levels and opinion about the
high-rise building concept of undergraduate and graduate students in department of architecture. For this
purpose, firstly, the curriculums of the architecture departments of universities in Turkey were examined and the
distribution of the courses, which include high-rise building concept, at the undergraduate and graduate level
was determined. Furthermore, the place and importance of this concept was evaluated depending on literature
survey. In the second phase of the study, the general knowledge level and opinion about the high-rise building
concept of the students were analyzed with the questionnaire survey applied to the students who are continuing
their architectural education. All of the obtained results were givenas graphs, and for student, the benefits and the
contributions of these courses were interpreted.
Keywords
: High-rise building concept, education on high-rise building, architecture
Jel Codes
: I21

MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE KULLANICI KATILIMINA BİR ÖRNEK: EDİRNE CUMHURİYET
MAHALLESİ KONUT YERLEŞMESİ
Öğr. Gör. Dr. Ertan VARLI1
ÖZET
Mimarlık, insanlık tarihi boyunca var olan bir eylemdir. İnsanlığın mekanla kurduğu ilişkinin tarihsel süreç
içerisindeki değişimi ile birlikte mimarlık eylemi de kavramsal olarak farklı anlamlar kazanmış; kavramsal olarak
yaşanan bu değişim eylemin sürdürülüş biçimine de yansımıştır. Mimarlıkta yaşanan bu değişimlere paralel
olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkan mimari tasarım sürecinde “kullanıcı katılımı” yaklaşımı; dünyanın çeşitli
1
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ülkelerinde hem kuram hem de uygulama alanında sürdürülmeye devam etmektedir. Mimari tasarım sürecinde
“kullanıcı katılımı”, kullanıcının yapılı çevrenin tasarım sürecine ilk aşamalardan itibaren dâhil olması şeklinde
tanımlanmaktadır. Konut, kullanıcısı ile arasında zaman içinde özel bir bağ kuran, onun kimliğini yansıtan
barınma aracıdır. Konut tasarımı ilk çağdan günümüze -farklı aktörlerin eklendiği veya devre dışı kaldığıaktörlerin rollerinin değiştiği bir süreç olarak farklılık göstermektedir. Özellikle günümüzde tanımsız kullanıcı
profili için tasarlanan konutların tasarımında en önemli aktör olan kullanıcı tasarım sürecinin içerisinde genellikle
aktif olarak rol almamaktadır. Çalışmanın amacı; konut tasarım sürecinde kullanıcı katılımının kullanıcı
memnuniyeti üzerindeki etkisini ortaya koymak olacaktır. Çalışmada kapsamında mimari tasarım sürecinde
kullanıcı katılımı yöntemi ile yapılmış Dünya ve Türkiye genelinden proje örnekleri incelenerek alan çalışması
yapılacaktır. Alan çalışmasında konu bağlamında önemli bir örnek olarak görülen Edirne Cumhuriyet Mahallesi
konut yerleşmesinde yaşayan kullanıcılarla görüşülerek anket çalışması yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Süreci, Kullanıcı Katılımı.
Jel Kodları
: Z0.
A CASE FOR THE USER PARTICIPATION IN ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS: EDIRNE
CUMHURIYET NEIGHBORHOOD HOUSING SETTLEMENT
Lecturer. Ertan VARLI1
ABSTRACT
Architecture has been an integral part of human history. The meaning of architecture have changed with the
transformation of the relationship of humans with space and these new meanings had their reflections on the
architectural practice. The “user participation” approach in architecture, which emerged in 1960s, is still a valid
topic for theoretical discussion and practice around the world. “User participation” is defined as the participation
of the user the process of design from the very beginning. Dwelling is a means for shelter which forms a special
relationship with its user and reflects her identity. Throughout the ages, the actors of dwelling design had changed
with the addition of new actors and the removal of others. The user, who is regarded as the most important actor
of dwelling design, started to actively take part in the designing process in this age. The aim of this study is to
demonstrate the influence of user participation in dwelling design on user satisfaction. To this end, architectural
projects which applied the method of user participation in the world and in Turkey will be reviewed and a survey
will be conducted among the residents of Edirne Cumhuriyet Neighborhood Housing Settlement which is an
important case for user participation.
Keywords
: Architectural Design, Architectural Design Process, User Participation.
Jel Codes
: Z0.
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MEKAN DENEYİMİNİN MİMARLIK TARİHİ EĞİTİMİNE KATKISI
Yrd. Doç. Dr. Esin Benian1
Arş. Gör. Arif Mısırlı2
ÖZET
Mimarlık yeniye yönelmek, çağının gereksinimlerine çağının olanakları ve anlayışı doğrultusunda çözüm
üretmek ise de her edim, her davranış gibi her yapıtın da ister istemez bir öncekinden esinleneceği açıktır.Bu
açıdan yaklaşıldığında mimarlık eğitiminde Mimarlık Tarihi derslerinin önemi de artmaktadır. Ancak mimarlık
öğrencilerinin bu dersin önemini tam olarak kavradıklarını söylemek oldukça zordur. Bu noktadan hareketle,
öğrencilerin Mimarlık Tarihi derslerine ilgilerini ölçmeye ve arttırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair
başlatılan araştırma bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle ülkemiz mimarlık
bölümlerinde yürütülen Mimarlık Tarihi dersleri incelenmiş; dersin mimarlık eğitimindeki yeri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Öğrencilerin derse ilgilerini; dersin de öğrencilere katkısını ölçmeye yönelik bir anket hazırlamış ve
bu anket Mimarlık Tarihi derslerini alanbölümümüz öğrencilerine uygulanmıştır. Ayrıca ders kapsamında bir
grup öğrenci ile Ege Bölgesi antik kentlerine gezi düzenlenmiş; geziye katılan öğrencilere bir anket daha
uygulanmıştır. İkinci anket ile mekan deneyiminin derse katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket sonuçları
doğrultusunda da Mimarlık Tarihi eğitimi tartışmaya açılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Mimarlık tarihi, mimarlık eğitimi, mekan deneyimi.
JEL Kodları
: I21
CONTRIBUTION OF SPACE EXPERIENCE TO HISTORY OF ARCHITECTURE EDUCATION
ABSTRACT
Although architecture is aiming to renew and produce solutions to the requirements of the age with contemporary
facilities and understanding it is obvious that - just like a building - every act, every behavior will be inspired by
the previous one. In this respect, the importance of History of Architecture lectures in architectural education is
also increasing. However, it is difficult to say that architectural students fully understand the importance of this
lecture. From this point of view, the purpose of this study is to investigate what can be done to measure and
increase the interest of students for History of Architecture lectures. In the scope of the study, firstly, history of
architecture lectures conducted in our country's architectural departments were examined and the position of the
lecture in architectural education was determined. A survey was prepared for measuring the students’interest to
the lecture and the contribution of the lecture to the students taking History of Architecture lectures in our
department. In addition, within the scope of the lecture, a trip was organized to the ancient cities of the Aegean
region with a group of students. A different survey was applied to the students who participated in this trip. The
scope ofthis second survey was to evaluate the contribution of space experience to the lecture. In the direction of
the survey results, the History of Architecture education was opened to discussion.
Key words: history of architecture, education of architecture, experience of space.
JEL Codes : I21
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ENERJİ BAĞIMLILIĞI VE ENERJİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: AB, OECD VE TÜRKİYE
DEĞERLENDİRMESİ
Yrd. Doç. Dr. Mete DİBO1
ÖZET
Güvenli, etkin ve erişilebilir enerji arzı, modern toplumların sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Enerji
ihtiyacının dünya genelinde hızla artmasına karşın geleneksel enerji kaynaklarının giderek azalıyor olması bu
alandaki sürdürülebilirlik tartışmalarını da arttırmaktadır. Bu çalışmanın bir amacı, alternatif enerji kaynaklarının
geri dönüş süresi, sera gazı emisyonu ve elektrik üretim maliyeti göstergelerine göre incelenmesidir. Diğer amacı
da enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki paylarının Avrupa Birliği, OECD ve Türkiye için irdelenerek enerji
bağımlılıklarının değerlendirilmesidir. Ulaşılan bulgular ilgili ülke ve ülke gruplarında enerji bağımlılığının
giderek artış gösterdiğini işaret etmektedir. Cari açık içerisinde yüksek bir paya sahip olan enerjideki bağımlılığın
azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların teşviki önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Enerji kaynakları, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir enerji.
Jel Kodları
: Q20, Q30, Q420.
ENERGY DEPENDENCE AND THE SUSTAINABILITY OF ENERGY RESOURCES: AN EVALUATION IN
THE SCOPE OF EU, OECD AND TURKEY
ABSTRACT
Safe, efficient and accessible energy supply has a critical importance for the sustainability of modern societies. The
debate on energy sustainability is increasing since the energy demand is growing rapidly thruoghout the world
while the traditional energy sources are diminishing gradually. One of the aims of this work is to examine
alternative energy sources according to their return time, greenhouse gas emissions and electricity generation cost
indicators. Another aim is to examine the share of energy sources in electricity production and energy dependency
for the European Union, OECD and Turkey. The findings indicate that energy dependency is increasing in the
relevant country and country groups. Investment in renewable energy sources has great importance in reducing
the dependence on energy which has a high share in the current account deficit.
Keywords
: Energy resources, Sustainability, Renewable energy.
Jel Codes
: Q20, Q30, Q420.
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SAĞLIK HIZMETLERINDE BIR GERI ÖDEME SISTEMI OLARAK "GLOBAL BÜTÇE" VE ÜNIVERSITE
HASTANELERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRME
Doç.Dr. Hilmi ÇOBAN1
ÖZET
Sağlık hizmetleri bireyin gelir etme yetkinliğinin arttırılması, sürdürülmesi ve beşeri sermayeye sağladığı
doğrudan katkılar nedeniyle oldukça önemlidir. Günümüzde ülkeler, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarına
sağlık hizmetinin etkin bir şekilde sunumu konusunda politikalar geliştirir iken, aynı zamanda söz konusu
hizmetlerin finansmanına ilişkin en verimli, sürdürülebilir ödeme yöntemini seçme gayreti içerisindedir.
Ülkelerin sahip oldukları ekonomik, kültürel, sosyal vb. bir çok faktöre bağlı olarak sağlık hizmetlerine ilişkin
ödeme sistemleride farklılık göstermektedir. Ödeme sistemi açısından en etkin, ideal sistemin ülkenin içinde
bulunduğu sosyal, kültürel, ekonomik vb. koşullara bağlı olarak ortaya konması, kamu hizmetlerinin etkinliğini
açısından da önem taşımaktadır. Global bütçe uygulaması esasen sağlık hizmetlerine harcama sınırı getiren bir
geri ödeme sistemidir. 2009 yılında başlayan bu sistem genişleyerek üniversite hastaneleri ile yapılan global bütçe
protokolleri ile devam etmektedir. "Global bütçe" uygulaması mevcut sonuçları açısından değerlendirilerek,
üniversite hastanelerine uygulanması açısından öneriler ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Global Bütçe, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Üniversite Hastaneleri
Jel Kodları
: H51.
A REIMBURSEMENT SYSTEM IN HEALTH CARE AS A "GLOBAL BUDGET" AND EVALUATION IN
TERMS OF UNIVERSITY HOSPITALS
ABSTACT
Health care is very important because of the direct contribution of the ability to obtain the income of the individual
to increase, sustain and promote human capital. Nowadays, countries are developing policies on the effective
presentation of health services to all citizens without discrimination, as well as the service in question for the
funding of the most efficient, sustainable, there has been an effort to choose the payment method. the country's
economic, cultural, social, etc. differences depending on the payment systems also differ on the financing of health
services. It is also important for the efficiency of the public services to find the most efficient and ideal payment
system depending on the social, cultural, economic and similar conditions in the country. Global budget
implementation can be defined in the form of a reimbursement system that limits expenditure on health care. The
global budget system, which started in 2009, is expanding with global budget agreements made with university
hospitals. The implementation of the "global budget" will be evaluated in terms of realization results and proposals
will be made for the implementation of global budget implementation in university hospitals.
Anahtar Kelimeler
: Global Budget, Healthcare Financing, University Hospitals
Jel Kodları
: H51.
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OSMANLI’DA EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN SONU: DÜYÛN – U UMUMİYYE
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR1
Burak SARI2
Arş. Gör. Barış TUNCAY3
ÖZET
Düyûn – u Umumiyye İdaresi, Osmanlı İmparatorluğunun 19 ve 20. asır siyasi, ekonomik ve mali yaşamına
önemli etkileri olan bir kurumdur. Muharrem Kararnamesi ile 19. asrın son çeyreğinde kurulan Düyûn – u
Umumiyye İdaresi, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu iç ve dış borç batağının ve İmparatorluk
yönetiminin başarısız politikalarının bir sonucudur. Asırlarca Avrupa’ya doğrudan ve dolaylı yollarla hükmetmiş
olan bir İmparatorluk, en önemli bağımsızlık göstergelerinden birisi olan vergi toplama hakkını, görünürde
bağımsız bir organizasyona devrederek yarı sömürge halini almıştır. Bununla birlikte, İdarenin yürütmüş olduğu
iktisat politikaları sonucu, Osmanlı ekonomisinde kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik bağımsızlığın
kaybı bir yanda, olumlu sonuç veren iktisat politikaları diğer yanda, Düyûn – u Umumiyye İdaresi
İmparatorluğun son otuz yılına damga vurmuştur. Hiç şüphesiz Düyûn – u Umumiyye İdaresi, Türk siyasi ve
mali hayatının en önemli figürlerinden birisidir. İdarenin, Türk siyasi ve mali hayatına olumlu ve olumsuz
etkilerinibütün gerçekliği ile ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmada, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nu
Düyûn – u Umumiyye İdaresine götüren süreç, ardından İdarenin kuruluşu, amaçları, yönetim biçimi, üstlendiği
görevler ve idarenin tasfiyesi anlatılacak, son olarak İdarenin, İmpartoluğa olan etkileri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Düyûn – u Umumiyye İdaresi, Ekonomik Bağımsızlık, Maliye Tarihi.
Jel Kodları
: H6,
THE END OF ECONOMIC INDEPENDENCE IN OTTOMAN EMPIRE: OTTOMAN PUBLIC
ADMINISTRATION
ABSTRACT
The Ottoman Public Administration is an institution that has significant influences on the political, economical
and financial life of Ottoman Empire in 19th and 20th centuries. The Ottoman Public Administration had been
established in the last quarter of the 19th century as a result of Muharram Enactment. The establishment of the
Ottoman Public Administration is a result of the internal and external debt spiral of the Ottoman Empire and
unsuccessfull political desicions of the Imperial Administration. The Ottoman Empire which had ruled in directly
or indirectly to many Europen governments and lands, become a semi – colonized state by trasfering the most
important indicators of economic independence which is the tax collection, to a ostensibly independent
organization. However, there have been many significant developments in Ottoman economy after the economic
policies of Ottoman Public Administration. In one hand the lose of economic independence, on the other hand
economic policies giving positive results, the Ottoman Public Administration has marked the last thirty years of
the Ottoman Empire. Undoubtly, the Ottoman Public Administration is one of the most important figures of
Turkish political and finacial life. In this paper which aims to reveal the positive and negative effects of
Administration on the Turkish political and financial life with whole reality, firstly we will explain the process of
establishment, main objectives, apolity, duties and liquidation of Administration, and finally we will discuss the
effects of Administration on the Ottoman Empire.
Key Words
:Ottoman Public Administration, Economic Independence, Fiscal History.
Jel Codes
: H6, N0.
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VERGİ DAVASI VE DAVA AÇMA HAKKI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Mutlu YORULDU1
ÖZET
Eğer bir mükellef adına salınan vergi ve ceza uyuşmazlığını, her türlü idari yollara başvurarak çözemez, idari
yolları sonuna kadar zorlayarak başarılı olamaz ise, hiç şüphesiz dava yoluyla çözmeye çalışacaktır. Zira elinde
çekişmesini çözme konusunda başka bir yol kalmamış olmaktadır. Vergi davaları deyimi; vergi, resim, harçlar,
bunlara ait faiz ve cezalar gibi vergi benzeri mali yükümlükleri ve bunların tümünün tahsilat aşaması ile ilgili
anlaşmazlıkları kapsayacak anlamda kullanmaktayız. İşte mükellefin idari yolları sonuna kadar zorlayarak
başarılı olamaz ise vergi davası açacak ve çekişmeyi çözmeye çalışacaktır. Genel olarak genel bütçeye, il özel
idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve
cezalar ile tarifeler dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar vergi davasının konusunu oluşturmaktadır. Bunun
yanında kamu alacağının tahsiline ilişkin uygulamalar da vergi davalarının konusunu oluşturabilmektedir. Diğer
yandan VUK' un 378. maddesine göre; vergi mahkemesinde dava açabilmek için, uyuşmazlığa konu olan verginin
tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla
alınan vergilerde ise, istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş
olması gerekmektedir. Çalışma, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılarak, inceleme
konusuna ilişkin literatür ve mevzuat çerçevesinde idari ve yargısal kararların veri kaynağı olarak sistemli
incelenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın amacı vergi hukuku açısından uyuşmazlığın idari çözüm
yolu olan vergi davası ve dava hakkının kapsamının ve etkinlik düzeyinin değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler
: Vergi Yargısı, Vergi Davası, Dava Açma Hakkı.
Jel Kodları
: K34.
EVALUATION ON TAX LAWSUIT AND RIGHT OF LITIGATION
ABSTRACT
In the event that a taxpayer fails to resolve a tax and penalty dispute imposed on itself by every means of
administrative procedures and cannot succeed by constraining administrative means of relief, free from doubt,
the dispute shall then be resolved through legal remedies because no other remedies are available for the
resolution of the dispute. The term of tax lawsuits is used to the extent including the disputes related to tax-like
financial liabilities such as tax, duty, fee and interests and penalties thereof and collection stage of all those. If the
taxpayer is not able to be successful upon constraining the administrative remedies to the full extent, then tax
lawsuit shall be filed and the dispute shall then tried to be resolved accordingly. Generally, disputes emerging
related to tax, duty and fees excised by the general budget, provincial special administrations, municipalities and
villages and similar liabilities and additional charges and penalties thereof and tariffs constitute the subject of the
tax lawsuits. Besides those, practices and implementations related to the collection of the public receivables may
constitute the subject of the tax lawsuits. On the other hand, in accordance with the Article 378 of Tax Procedure
Law; in order to be able to file a lawsuit before tax courts, the tax, which is the matter of dispute, is required to be
levied, the penalty is required to be imposed, the judgements of amendment and valuation commission are
required to be served upon and for the taxes collected by means of attachment; the payment is required to be done
to the claim owner and the tax is required to be levied by the paying party. The study shall be conducted by means
of systematic reviewing of administrative and judicial resolutions as database within the literature and regulation
related to subject of the study by practicing document analysis method among the qualitative research methods.
The purpose of this study is to evaluate the scope and efficiency level of the tax case and the right of litigation,
which are the administrative solutions of any dispute in terms of tax law.
Keywords
: Tax Jurisdiction, Right of Litigation.
Jel Codes
: K34.
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1980 – 2017 ARASI TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK SEKTÖR GELİŞİMİ
Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ 1
ÖZET
Bir ürünün üretildiği noktadan tüketileceği son noktaya hatta bu son noktadan geri dönüşümünde mümkün
olduğu taşımacılık, depolama, stoklama, elleçleme, ambalajlama başta olmak üzere pek çok faaliyetin kontrollü,
verimli bir süreç olarak izlenmesini konu edinen lojistik Türkiye’de 1980 sonrası önem kazanan sektörlerden biri
olmuştur.
Bu çalışmada Dünya Bankasının Lojistik Performans Endeksi bağlamında dikkate aldığı faktörler açısından
1980’lerden günümüze Türkiye’deki yapısal değişimler detaylı olarak incelenmiştir. EU-27 koşullarına göre
Türkiye’nin lojistik sektörü değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Türkiye, Lojistik, Altyapı, Lojistik Sektörünün Gelişimi
Jel Kodları
:M10, R40, R49
LOGISTIC SECTOR DEVELOPMENT OF TURKEY BETWEEN 1980-2017
ABSTRACT
Logistics is one of the most important sectors in Turkey after 1980, when it is considered as a controlled and
efficient process to monitor many activities such as transportation, storage, storage, handling and packaging from
point where the product is produced to point where the product is consumed, it is also possible to retun.
Structural changes in the day-to-day Turkey have been examined in detail from the 1980s in terms of the factors
that the World Bank has taken into account in the context of the Logistics Performance Index. Turkey's logistics
sector has been evaluated according to EU-27 conditions.
Key Words :Turkey, Logistics, Infrastructure, Development of Logistics Sector
Jel Code
:M10, R40, R49.
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HAVAYOLU TAŞIMACILIK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ TERCİH KRİTERLERİ VE FİRMA SEÇİMİ:
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) MODELİ
Yrd. Doç. Dr. Ercüment OKUTMUŞ 1
Arş. Gör. Hatice Handan ÖZTEMİZ2
Arş. Gör. Ata KAHVECİ3
ÖZET
Küreselleşen dünyada uluslararası alanda bir noktadan diğer noktaya ulaşımda en önemli avantajlardan
biri olan hız kavramını bünyesinde bulunduran havayolu taşımacılığı, Türkiye’de 1990’da ilk özel havayolu
şirketinin sektöre dâhil olmasıyla rekabet yoğun sektörler arasına girmiştir. Çalışmada Türkiye’de faaliyet
gösteren havayolu şirketlerinin yerli müşteri örneklemi bağlamında güvenlik, fiyat, dakiklik, konfor, kurum imajı,
yer hizmetleri, kabin içi teknolojik imkânlar, ikram hizmetleri ve destinasyon sayısı, uçak filo sayısı ve ulaşım
sıklığı, promosyonlar ve ödüller, geçmiş deneyim, esnek hizmet (bilet iade/ değişikliğindeki kolaylık), e- bilet
alım kolaylığı ve online hizmet kalitesi ve de bagaj kapasitesi olmak üzere literatürden de edinilen kriterler
bağlamında tercih edilme oranları belirlenmek istenmiştir. İç ve dış hat tarifeli ve tarifesiz yolcu ve yük taşıma
hizmetleri sunan 9 firmanın belirlenen kriterler açısından pazarda kendi konumlarını görmeleri ve eksik oldukları
bu kriterler bağlamında kendilerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra firmalara bilgi sağlanmak ve uzun vadede
müşterilerin daha iyi havayolu taşımacılık hizmetinden yararlanmaları için temel hazırlamak çalışmanın
amacıdır. Analiz yöntemi olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Havayolu Tarifeli Yolcu ve Yük Taşımacılık Şirketleri, Müşteri Tercih Kriterleri, Analitik
Hiyerarşi Süreci (AHP)
JEL Kod
:M10, M19.
CUSTOMER PREFERENCES AND COMPANY SELECTION IN AIRLINES TRANSPORT FİRMS:
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
ABSTRACT
In the globalized World, Air transport has become one of the most competitive sectors in Turkey with the
inclusion of the first private airline company in 1990 in Turkey that have the concept of speed which is one of the
most important advantages in transportation from one point to another in the international arena. In this study, it
is desirable to determine the preference rates in the context of the criteria obtained from the literature: security,
price, punctuality, comfort, institutional image, ground service, cabin technological facilities, catering services and
number of destinations, promotions and awards, past experience, number of aircraft fleets and transportation
frequency flexible service (convenience in ticket refund / change),ease of purchase e-ticket, , online service quality
and luggage capacity according to domestic customer sampling of airline companies operating in Turkey.
Purpose of this study is t prepare 9 companies which offering domestic and international scheduled and nonscheduled passenger and freight transportation services, to see their position on the market, to develop themselves
in the context of these missing criteria, to provide information to the firm, and to provide the basis for long-term
customers to get better air transport services. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is the preferred method of
analysis for multi-criteria decision makking methods.
Key Words: Airline Scheduled Passenger and Freight Transportation Companies, Clients' Company Preference
Criteria, Analytıc Hierarchy Process
JEL Code :M10, M19.
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AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ
Arş. Gör. Afet Ayçe BAŞALP1
Arş. Gör. Dr. A. Ozan ONAĞ2
ÖZET
Günümüzde örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için, iş tanımlarında biçimsel olarak belirlenmiş görevlerin
ötesinde davranış sergileyen ve örgütlerine bu yönüyle önemli katkılar sağlayan işgörenlere daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun için örgütsel vatandaşlık davranışı olarak bilinen davranış kalıplarının teşvik edilmesi
gerekmektedir. Örgütlerde örgütsel vatandaşlık davranışını geliştirebilmek için, iş görenlerin iş tatminini
arttırmak gerekir. Bunun için örgüt içinde paylaşılan bir vizyon oluşturmak, örgüt yöntemlerinin en önemli
sorumluluklarından biri olmalıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışı iş tatmini üzerindeki etkisini inceleyen
çalışmalar (Martin ve Bennett 1996; McFarlin ve Sweeney; 1992; Greenberg, 1989) bulunmuştur. Bu çalışmada
akademisyenlerin örgütsel vatandaşlık ve iş tatmini ilişkisi incelenecektir. Araştırmanın temel amacı Manisa Celal
Bayar Üniversitesi’nde çalışan akademik personel üzerinde örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD) iş tatmini ile
ilişkisinin incelenmesidir. Bu örgütte, ÖVD boyutları ve tutumuna ilişkin faktörler arasındaki ilişkiler ve bunların
çalışanların demografik özellikleri ile ilişkisi ölçülecektir. ÖVD(Özgecilik, nezaket, vicdanlılık, sportmenlik,
vicdanlılık ve sivil erdem) boyutlarından oluşmaktadır (Organ, 1988). Türkiye’de yapılan çalışmalarda (Özen,
2000; Onağ, vd 2012), bu boyutların güvenirlik ve geçerlilikleri teyit edilmiştir. İş tatmininin boyutları ise (İşcan,
2012) işin niteliği, ücret, terfi fırsatları, çalışma şartları ve işyerinde beşeri ilişkilerden oluşmaktadır. İş tatmini ve
örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin akademik platformda farklılık yaratıp yaratmadığı
incelenecektir. Bu inceleme sonucunda, ÖVD ile iş tatmini arasındaki ilişki daha iyi anlaşılacak, bu ilişkiler
vasıtasıyla örgüt etkinliğinin artacağı düşünülmektedir.Çalışmanın yöntemi veriler anket aracılığıyla Manisa
Celal Bayar Üniversitesi’nde çalışan akademisyenlerden toplanacaktır. Anket 68 sorudan oluşmaktadır. Sorular
ücret, terfi, yönetim, performans, yan ödemeler, çalışma şartları, eşit düzey, işin doğası, iletişim, toplam iş tatmini,
özverili olma, nezaket, bilinç, erdem ve centilmenlik boyutları altında gruplandırılmıştır. 7’li Likert ölçek
kullanılacaktır (1: Hiç Katılmıyorum: 7: Tamamen Katılıyorum). Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,
korelasyon ve regrasyon analizleri yapılacaktır. Analizler sonucunda akademisyenlerde Örgütsel vatandaşlık
davranışının iş tatmini ile ilişkisi tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş tatmini.
Jel Kodları
: M1
THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AND JOB SATISFACTION AMONG
ACADEMICS
ABSTRACT
Today, the Today, the workers those who behave beyond formal borders and thus contribute significantly to their
organizations are more needed by the organizations in order to continue its existence. It is required to promote
the behaviour pattern known as organizational citizenship to obtain this. Workers must obtain job satisfaction to
improve organizational citizenship behaviour. For this reason, to constitute a vision shared by organization
members, must be seen as an essential responsibility in organizational methods. Studies that examine the effects
of organizational citizenship behaviours on job satisfaction are found (Martin and Bennett, 1996; McFarlin and
Sweeney, 1992; Greenberg, 1989). This study analyzes the relationship between organizational citizenship and job
satisfaction among academicians. The main purpose of the research is to analyze the relationship between
organizational citizenship behaviour (OCB) and job satisfaction among academicians who are employed in Manisa
Celal Bayar University. In this organization, relations between demographic traits of employees and the factors of
extents and attitudes of OCB will be measured. OCB is composed by the extents of altruism, kindness,
scrupulousness, sportspersonship and civic virtue (Organ, 1988). The reliability and the validity of these extents
are asserted by studies those performed in Turkey (Özen, 2000; Onağ et al., 2012). The extents of job satisfaction
are consisted by qualification of work, wage, promotion opportunities, working conditions and human relations
in workplace. The relationship between job satisfaction and organizational citizenship behaviour and whether it
makes any difference is analyzed. In conclusion of this study, the relationship between OCB and job satisfaction
will be clarified, and it is projected that the organizational effectiveness will be improved through these relations.
Method of study: The data will be collected via a survey that applied to the academicians those employed by
Manisa Celal Bayar University. Survey consists of sixty eight questions. Questions are grouped ender the titles of
wage, promotion, management, performance, salary supplements, working conditions, equality, nature of work,
communication, job satisfaction in total, self sacrificing, kindness, conscious, virtue and gentlemanship. Seven1ManisaCelal
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level Likert Scale is used (1: Entirely Disagree; 7: Entirely Agree). Descriptive statistics, correlation and regression
will be applied on analyzing the data set. The relationship between organizational citizenship behaviour and job
satisfaction will be determined.
Keywords: OrgaizationalCitizenship, OrganizationalCitizenshipBehavior, JobSatisfaction.
Jel Code: M1
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CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TAKLİT ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞLARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Afet Ayçe BAŞALP1
ÖZET
Bu çalışma Türkiye’de yaygınlaşan çeşitli lüks taklit giyim markalarının tüketilme sebepleri, uygulamaları ve
sonuçlarını belirlemektedir. Türkiye taklit marka kullanımında Dünyada ikinci sıradadır. 350 milyar dolarlık
markalı giyim pazarının %17'si taklit markalardan oluşmaktadır. Türkiye 1 milyar dolarlık taklit giyim pazar
hacmi ile dünyadaki ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Çalışmada nitel çalışma metodolojisini
kullanarak toplam 40 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu örneklemde 10 kişinin orijinal marka kullanıcısı olduğu
tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre taklit marka kullanımı sadece ekonomik nedenli olarak tercih
edilmediğini; bunun yanında sembolik nedenler olarak hevesli olma, grup etkisi, deneysel tatmin, nostaljik cazibe
gibi nedenlerle de tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra tüketiciler toplum baskısı ve utangaçlık nedeniyle de lüks
tüketim mallarının taklitleri tercih etmektedirler (BeardenandEtzel 1982; Katz, Daniel 1960).Sonuç olarak
tüketiciler lüks marka kullanmanın kendilerine kimlik kazandırdığını düşünmektedirler. Müşterilerin çok fazla
lüks marka düşkünlüğü, taklit ve orijinal olan ürünleri birbirlerine karıştırmalarına neden olmaktadır. Araştırma
sonuçları taklit marka kullanımının adil fiyat, sembolik tüketim ve postmodernist bakış açısıyla ilişkili olduğunu
ortaya koymaktadır (Gentry, Putrevu, andShultz 2006; Shavitt 1989; SnyderandDeBono 1985). Araştırma
çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için önerilerle sonlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Lüks Mallar, Taklit Ürünler
Jel Kodlar
:
M31
A STUDY ABOUT COUNTERFEİT PRODUCT BUYING BEHAVIOR OF CELAL BAYAR UNIVERSITY
STUDENTS
ABSTRACT
This study determines the reasons, practices and consequences of the spreading consume in Turkey of various
kind imitation clothing brands. Turkey is on rank number two in the world list of using imitation brands. 17
percent of the 350 billion dolar valuing branded clothing market constitute of imitation brands. Turkey is at
number two in all the other countries on the world with a 1 billion dolar imitation brand market. In the study a
quantitative study methodology is used and 40 individuals were interviewed. With this sample it is established
that 10 individuals are users of original brands. Accordingly to the research results the preference to use imitation
brands is not only due to economical reasons; besides that symbolic reasons such as ambitiousness, group effect,
experimental satisfaction and vintage appeal are also reasons to prefer imitation brands. In addition to this
consumers also prefer imitation brands of luxury consumption goods because of social pressure and shyness
(Bearden and Etzel 1982; Katz, Daniel 1960). As a result, consumers think that using luxury brands develop
identity of themselves. Customers’ brand addiction cause also for confusion between the original and imitation
brands. Research results reveals the relation between the equitable price, symbolic comsumption and postmodern
perspective of imitation brands (Gentry, Putrevu, Shultz 2006; Shavitt 1989; Snyder and DeBono 1985). The study
is accomplished with the study limitations and suggestions for further research.
Keywords: Consumer Behavior, LuxuryGoods, Counterfeit Product.
Jel Code: M31
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OTANTİK LİDERLİK İLE İŞ TATMINI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Engin USLU1
Prof. Dr. Semra GÜNEY2
ÖZET
Liderlik, pek çok araştırmacı tarafından çeşitli yönleriyle irdelenen bir konu olarak alanyazında önemini
korumaktadır. Pozitif liderlik yaklaşımlardan biri olan otantik liderlik, kendini bilen ve olduğu gibi kabul eden,
karar alma süreçlerinde bireylere saygılı, değer yargılarına sahip ve ona göre davranan bir kapsamda ele
alınmaktadır. Alanyazında, otantik liderliğin, çalışanların iş tatmini üzerine anlamlı bir etkisi olduğu
bilinmektedir. Bununla birlikte, otantik liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin çalışanın kişilik özelliklerinden
etkilenebileceği de ileri sürülmektedir. Otantik liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkide bireyin kişiliğinin rolünün
incelenmesine yönelik çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir. Bu süreçte, bireyin kişiliğinin rolünün ortaya
konmasına ilişkin daha fazla çalışmaya gereksinim duyulduğu ifade edilebilir. Bu noktalardan hareketle, bu
çalışmanın amacı, otantik liderlik ile iş tatmini ve büyük beşli kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Çalışmada, otantik liderlikle ilgili olarak Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson (2008) tarafından
geliştirilen, Tabak, Polat, Coşar, Türköz (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan, 16 madde ve 4 faktörden
oluşan Otantik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. İş tatmini için, Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967) tarafından
geliştirilmiş ve Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan 20 madde ve iki faktörden oluşan Minnesota
İş Doyum Ölçeğinden yararlanılmıştır. Kişilik özelliklerini belirlemek için ise, John, Donahue ve Kentle (1991)
tarafından geliştirilmiş ve Sümer Lajunen ve Özkan (2005) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan, 44 madde ve 5
faktörden oluşan Büyük Beşli Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Ölçeklerin yanı sıra, veri toplama araçlarının yer
aldığı formda demografik özellikleri irdeleyen 9 soru sorulmuştur. Araştırmanın katılımcıları, inşaat ve hizmet
sektöründe firmalarda çalışan, 58’i kadın ve 45’i erkek olmak üzere 103 kişiden oluşmaktadır. Veriler 2017 yılında,
katılımcılar ile yüz yüz yüze görüşülerek kağıt – kalem ile toplanmıştır. Çalışmada ilişkisel araştırma yöntemleri
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Otantik Liderlik, İş tatmini, Beş Faktör Kişilik Özellikleri
Jel Kodları
:M5.
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION
AND PERSONALITY TRAITS
ABSTRACT
Leadership still remains its importance in literature as a subject that is examined by many researchers in various
ways. Authentic leadership, one of the positive leadership approaches, is dealt with in a context that recognizes
self-awareness and self-acceptance, respects individuals in decision-making processes, acts accordingly and
possesses value judgments. It is known that authentic leadership is a significant influence on the job satisfaction
of employees in the literature. However, it is suggested that the relationship between authentic leadership and job
satisfaction may be influenced by employee personality traits. It is noteworthy that there are few studies
examining the role of the individual's personality in relation to authentic leadership and job satisfaction.In this
process, it could be expressed that there is a need for more studies regarding the role of individual's personality.
From this point of view, the aim of this study is to examine the relationship between job satisfaction and authentic
leadership with the big five personality traits. The study used the Authentic Leadership Scale, composed of 16
items and 4 factors, developed by Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing and Peterson (2008), and adapted to
Turkish by Tabak, Polat, Coşar, Türköz (2010) concerning to authentic leadership. For job satisfaction, the
Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weiss, Dawis, England and Lofquist (1967) and composed of 20
items and two factors adapted by Baycan (1985) to Turkish was utilised in this study. In order to determine the
personality traits, Big Five Personality Inventory composed of 44 items and 5 factors, developed by John, Donahue
and Kentle (1991) and adapted to Turkic by Sumer Lajunen and Özkan (2005) was used. In addition to the scales,
the questionnaire form in which the data collection tools were included was asked 9 questions about the
demographic characteristics. Participants of the study consisted of 103 people working in the construction and
service sectors, 58 of whom were women and 45 were men. In 2017, the data were collected by paper-pencil
interviewing face-to-face with the participants. Relational research methods are used in the study.
Keywords
: Authentic Leadership, Jop Satisfaction, Big-five personality traits
Jel Codes
: M5.
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TIPTA TANI KOYMA STRATEJISI VE GENETİK
Prof. Dr. F. Sırrı ÇAM1
ÖZET
Kolay ulaşılabilir ve güvenilir sağlık hizmetinden yararlanmak bütün vatandaşlar için en temel insan hakkıdır.
Bu hakkı insanlara sunacak olan Tıp bilimidir. Tıp biliminin neredeyse insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi
olmakla birlikte özellikle son yirmi beş yılda, tıbbi teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde birçok sağlık sorununa
henüz organ, doku ya da hücre düzeyine gelmeden, genetik kodlardan tanı konabilmekte, tedavi ve
rehabilitasyonları yapılabilmektedir. Genetik kodlardaki değişiklikler sonucu meydana gelen nadir hastalıkların
sayısı 6-8 bin dolayında olup bu hastalıkların toplum sıklığı % 6-8 düzeyindedir. Poliklinik başvurularında ise bu
oran % 10-20 gibi bir dilimde yer almaktadır. Bu veriler, tıbbi uygulamaların neredeyse 1/5’inin nadir hastalıklarla
ilgili olduğunu göstermektedir. Hastaların bu kadar sık hastane başvurusu yapması, tanı süresinin 5-7 yılı bulması
ve tanı alabilme oranlarının da ancak %50’de kalması durumun ciddiyetini göstermektedir. Bu hastalıkların % 80’i
genetik kökenli, diğer kısmı ise alerji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgilidir. Alerjilerin de büyük bir bölümü yine
genetik kökenlidir. Nadir hastalığı olan kişiler ve aileleri acı içindedirler. Zira bu kişiler hastalığın getirdiği
dertlerin yanında, bu hastalıkların tanınmaması, tanı alamaması, tedavi süreçlerindeki zorluklar ve günlük
yaşamda karşılaştıkları sorunları ile yaşamaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri 2011 yılında tüm ulusal sağlık
projelerine tahsis ettiği bütçenin % 11,4’ünü (3,53 milyar dolar) nadir hastalık araştırmalarına ayırmıştır. Nadir
hastalıklar için kullanılan yetim ilaçlar tüm sağlık bütçesinin % 10’luk bir dilimini oluşturmaya başlamıştır. Yanlış
tanı ve yanlış tedavinin olumsuz sonuçlarının etkisi ise çok daha büyük olup sağlık bütçesinin % 40’ı kadar olduğu
tahmin edilmektedir. Tüm bu hesaplamalara karşın, hiç bir insan istatistikî bir rakam olarak kabul edilemez, her
hasta toplum için biricik değerdir. Bu hastalıklarla ilgilenen çok sayıda uzmanlık alanı olmakla birlikte, ortak
payda genetiktir ve nadir hastalıkların tanı ve tedavisinde genetik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bütün bu
verilerin sonucunda nadir hastalıklar için her biri kendi içinde nadir ama bir araya geldiklerinde toplumda oldukça sık
oldukları söylenmelidir.
Anahtar Kelimeler
: Tanı, strateji, genetik, nadir hastalık
Jel Kodları
: I120
THE DIAGNOSIS STRATEGY IN MEDICINE AND GENETICS
ABSTRACT
It is the most basic human right for all citizens to benefit from an easily accessible and reliable health service. It is
Medical Science that will present this right to people. Medical science is almost as long history as human history,
and especially in the last twenty five years, many health problems can be diagnosed, treated and rehabilitated
from genetic codes without advancing to organ, tissue or cell level thanks to developments in medical
technologies. The number of rare diseases that result in changes in the genetic code is about 6-8 thousand and the
population frequency of these diseases is 6-8%. In polyclinic applications, this ratio is in a 10-20% slice. This shows
that almost 1/5 of medical practices are related to rare diseases. The fact indicates severity of situation that patients
are so frequently referred to hospitals, the diagnosis time is 5-7 years and the diagnosis rate is only 50%. 80% of
these diseases are of genetic origin and the other is related to allergy and infectious diseases. The majority of
allergies are also of genetic origin. People with rare disease and their families are in pain. Because these people
live with the problems that they bring with them, the unrecognition of these diseases, the difficulties in diagnosis,
the difficulties in the treatment process and the problems they face in daily life. The United States allocated 11.4%
(3.53 billion dollars) of the budget allocated to all national health projects in 2011 to rare disease research. Orphan
medicines used for rare diseases have started to account for 10% of the overall health budget. The negative impact
of misdiagnosis and wrong treatment is much larger and is estimated to be about 40% of the health budget. Despite
all these calculations, no one can be considered a statistical figure, and each patient is the only value for society.
As well as being a multidisciplinary field of interest in these diseases, the common denominator is genetic and
genetic studies are of great importance in the diagnosis and treatment of rare diseases. As a result of all these data,
it is rare for them to have rare diseases, but when they come together they should be said to be quite frequent in
society.
Keywords: Diagnosis, strategy, genetics, rare disease
Jel Codes: I120

1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı e- posta: sirricam@gmail.com.

51

HUZUREVİ ORTAMINDA YAŞAYAN BİREYLERDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, DÜZENLİ
FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Prof. Dr. M. Emin LİMONCU 1
Prof.Dr. Turan GÜNDÜZ2
Prof. Dr. Zeliha Fulden SARAÇ3
ÖZET
Kemik kütlesinin düşük olması ve kemik dokusunun yapısal bozukluğu sonucunda gelişen osteoporoz, kemik
kırıklarının oluşması ve yatkınlığı ile karekterize ve yaşlı popülasyonda sık rastlanan bir metabolik iskelet
hastalığıdır. Bu nedenle çalışmamızda huzurevi ortamında yaşayan 65 yaş üstü bireylerde kemik mineral
yoğunluğu ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı ve yaşam kalitesi arasında ki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya Eylül 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında Manisa merkezde bulunan iki huzurevinde
yaşayan 56 kişiye kişilerin sosyo-demografik özellikleri, fiziksel aktivitelerini araştıran uluslararası fiziksel
aktivite anketi ve SF 36 yaşam kalitesi değerlendirme ölçeğianketi uygulanmıştır. Ayrıca dosya kayıtlarından
kemik mineral yoğunluğu değerlendirilmiştir. Araştırmada 24 (%42,9) kişide osteopeni ve 10 (%17,9) kişide ise
osteoporoz tespit edildi. Çalışmaya katılan 48 yaşlı (% 85,8) hafif düzeyde ve düzenli yürüyüş yaptıkları ve günde
ortalama 16,4+14,2 (0-60 dk.) dakika yürüdükleri belirlendi. Osteoporoz tanılı yaşlılarda sendeleme ve düşme
korkusu nedeniyle fiziksel aktivitede hem sürede hemde ağırlıkta kısıtlamaya gittikleri gözlenmiştir. Fiziksel
aktivite ile önlenebilir ve azaltılabilir olması tedavi süreçlerinde gereksiz ekonomik kayıplara neden olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı; Osteoporoz; Huzurevi; Fiziksel Aktivite

Jel Kodları

:I1

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BONE MINERAL DENSITY, SARCOPENI,
REGULARLY PHYSICAL ACTIVITY HABITS, FALL FREQUENCY, BALANCE AND LIFE QUALITY IN
INDIVIDUAL LIVING INDIVIDUALS
ABSTRACT
Osteoporosis is a metabolic skeletal disease characterized by low bone mass and structural malformation of bone
tissue, characterized by the formation and tendency of bone fractures and in the elderly population. Therefore, we
aimed to investigate the relationship between bone mineral density and regular physical activity habits and
quality of life in the elderly over 65 years of age living in the nursing home environment. Socio-demographic
characteristics, an international physical activity questionnaire and an SF 36 quality of life assessment
questionnaire were applied to 56 people living in two nursing homes in central Manisa between September 2014
and September 2015. In addition, bone mineral density was assessed from file records. Osteopenia was detected
in 24 patients (42.9%) and osteoporosis in 10 patients (17.9%). It was determined that 29 (51.8%) of these elderly
people had fallen indefinitely. 48 aged (85.8%) participating in the study were found to walk mildly and regularly
and to walk average 16.4 + 14.2 (0-60 min) per day. Osteoporosis has been associated with physical activity in both
age and weight because of the fear of falling and falling in the elderly diagnosed with osteoporosis. The fact that
it can be prevented and reduced by physical activity has resulted in unnecessary economic losses in the treatment
process.
Key words: Older; osteoporosis; Nursing home; Physical Activity
Gel Codes: I1
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TÜRKİYE’DE SİBER ZORBALIK NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR: SİSTEMATİK
DERLEME
Doç.Dr. Sevda Arslan1
ÖZET
Siber zorbalık çok eski bir sorun olmamasına rağmen, çocukların ve adölesanların zamanlarının büyük bölümünü
internette geçirmeleri, akıllı cep telefonlarının artan özellikleri nedeni ile online aktivitelere hızlı ve kolay ulaşımın
sağlanması, anne-babaların çocuklarına küçük yaşlarda cep telefonu, tablet, bilgisayar almaları sonucu giderek
hızla yayılan önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Siber zorbalık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de çocukları ve ergenleri tehdit etmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki siber zorbalıkla ilgili yapılan araştırmalar
incelenerek siber zorbalığın oranları, nedenleri, sonuçları ve önleyici çalışmaların ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bunun için Ulakbim Türkçe Veri Tabanı, Ulakbim DergiPark,Türk Tıp Veri Tabanı, Türk Eğitim
İndeksi, Sosyal Bilimler İndeksi, Google Scholar’ da Türk akademisyenler tarafından siber zorbalıkla ilgili yapılan
çalışmalar incelendi. Anahtar sözcük olarak “siber zorbalık”, “sanal zorbalık”, “siber kurban olma”, elektronik
zorbalık”, “online zorbalık” ve Türk yazarların ingilizce yayın yapmış olmaları da göz önünde bulundurularak
Türkçe anahtar kelimelerin ingilizceleri de tarandı. Konu ile ilgili çalışmaya alınma ve dışlanma kriterlerini
sağlayan 47 makale incelendi. Yapılan çalışma sonucunda siber zorbalık prevalansının ülkemizde adölesan
dönemde ve çoğunlukla erkeklerde daha yüksek olduğu, geleneksel zorbalığa dahil olan çocukların siber
zorbalığa da karışma olasılıklarının arttığı, siber zorbalığın narsizm, öfkeli ve saldırgan olma gibi bazı kişilik
özellikleri ile pozitif yönde ilişkili olduğu, siber zorbalığın kurbanda depresyon, anksiyete, okuldan uzaklaşma,
akademik performansta düşmeye neden olduğu ve çocuklara ve ergenlere verilecek internet kullanımı becerilerini
arttırma eğitimi, ailelerin çocuklarını yakın izleminin sağlanması ve siber zorbalığın da geleneksel zorbalıkda
olduğu gibi okullarda ceza ve yaptırımlarının olmasının siber zorbalığı önleyebileceği sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler
:Siber zorbalık, kurban, internet, sosyal medya
Jel Kodları
:H51, H52, H53, H75.
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TEMSİL İLKESİNİN ONTOLOJİK KRİZİ VE KRİZİ AŞMA ÇABALARI
Prof. Dr. Ahmet ÖZALP1
ÖZET
Günümüzde demokrasi dendiğinde liberal demokrasi anlaşılmakla birlikte, modern dönemin başlangıcında
liberalizm ile demokrasi birbirinden ayrı iki siyasal görüşü temsil etmekteydi. Ancak tarihsel süreç içerisinde
eşitlik, katılım gibi demokratik ilkeler temsil aracılığıyla liberal felsefeye eklemlenmişlerdir. Erken dönemde
cinsiyet, mülkiyet, yaş ve eğitim kısıtlarıyla son derece sınırlı olan temsil oranı, bu kısıtların tarihsel süreç
içerisinde kaldırılmasıyla birlikte yükselmiş; işçiler, kadınlar, gençler başta olmak üzere oy hakkını elde ederek
eşit yurttaşlar olmuşlardır. Buna rağmen özellikle temsil edilen (halk) ile temsil eden (temsilci) aynı şey
olamayacakları için aralarında ontolojik bir fark bulunmaktadır. Bu ontolojik farkın arasının açılması temsil edilen
ile temsil eden arasında bir uzaklaşmaya/yarılmaya/yabancılaşmaya yol açar. Liberal demokraside bu bağlamda,
özellikle küreselleşme süreci ile birlikte bu fark açılmaya başlamış; politikanın imkanını da sunan bu boşluğu
küresel aktörler-küresel kurum ve kuruluşlar, sermaye, küresel güçler- daha fazla doldurmaya başlamışlardır.
Ayrıca göçler ve yeni toplumsal hareketler, temsil edilemeyen yeni kolektif özneleri-göçmenler, eşcinseller,
yabancılar gibi- görünür kılmıştır. Dolayısıyla kararlardan etkilenen yurttaşların/insanların alınan kararlara
katılamaması, Habermas’ın ifadesiyle, bir meşruluk krizi ortaya çıkarmıştır. Liberal demokrasinin temsil ilkesine
yönelen eleştiriler, yeni demokrasi tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Söylemsel/müzakereci demokrasi,
radikal demokrasi ve güçlü demokrasi bu tartışmalara örnek verilebilir. Bu alternatiflerin ortak noktası liberal
demokrasiye bütüncül bir alternatif getirme iddiasından çok, katılım, çoğulculuk, iletişim boyutlarını öne
çıkararak onu tamamlayıcı ve meşruluk eksikliğini giderici bir fonksiyon üstlenmeleridir. Bu çerçevede
çalışmanın ilk bölümünde liberal demokrasinin temsil krizine ilişkin bir teorik çerçeve çizilmektedir. İkinci
bölümde alternatif demokrasi modellerine yer verilmekte ve değerlendirme kısmında meşruluk sorununa çözüm
getirip getiremediklerine dair çıkarımlar yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Siyasal düşünceler, demokrasi, liberal demokrasi, temsil
Jel Kodları
: Y8
THE ONTOLOGICAL CRISIS OF THE REPRESENTATION PRINCIPLE AND THE EFFORTS TO
OVERCOME TO CRISIS
ABSTRACT
Today, when we use the notion of democracy we mean liberal democracy but in the early modern period, liberalism
and democracy represented two distinct political stances. Yet in the historical process, democratic principles like
participation and equality became articulated with the liberal philosophy through representation. The scope of
representation was widened by the electoral rights given to workers and women. At the early, the rate of representation,
which has been extremely limited by the gender, the property, the age and the educational constraints, in the historical
process has risen bringing away all these constraints. Workers, women and young people especially with theirs voting
rights have become equal citizens. Nevertheless, there is an ontological difference between them because represented
and representative cannot be the same thing. This ontological difference between the represented and the representative
leads to a departure / separation / alienation. In this context, liberal democracy especially with the globalization process
has begun to open this gap. This vacancy, which also offers the possibility of politics, has filled more of the global actorsglobal institutions, capital, global powers etc.- In addition, immigration and new social movements brings together
groups such as immigrants, homosexuals, and strangers, that cannot be represented. Therefore, since the people affected
by the decisions cannot participate in process of decisions- making, the crisis of the legitimacy expressed by Habermas
occurs. The criticism of liberal democracy's representation is accompanied also by the new democracy debates. The
critique of the liberal representation principle leads to new debates about democracy. We can give the debates of
discursive democracy, radical democracy, strong democracy as a few examples. The common point of these alternatives
is striving to take the role of complementing liberal democracy by complementing liberal democracy by underlining its
participatory, pluralistic and communicative characteristics rather than bringing about an alternative to it in a complete
sense. In the first part of this work, is pointed out the theoretical framework of the crisis of representation of liberal
democracy. In the second part is continued with the alternative democracy models and in the part of conclusions they
are brought some solutions about the problem of legitimacy.
Key Words: Political thoughts, democracy, liberal democracy, representation
JEL Code : Y8
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AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI VE BİR AFET OLARAK TERÖRİZM
Selda ÖZTÜRK1
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK2
ÖZET
Terör, belirli amaçlara ulaşmak için yapılan hukuk dışı eylemdir, terörizm ise, eylem yapıp stratejilerini anlatan,
aktaran ve geliştiren düşünce akımı olarak söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışmamızda terörizm ve afet öncelikle
literatür verileriyle açıklanacak, daha sonra terör eylem ve grupları detaylı taranıp terörizmin bir afet olduğu
ortaya konacaktır. Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı
olayları ifade etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hakkındaki genel bilgiler verildikten sonra
terörizmden ve terör yapılanmalarından uzak tutulmasının gereği ortaya konacaktır. Bu amaca dönük olarak
gerekli literatür taraması yapılmış, veriler toplanmış, bazı tablolar ve sentezler yapılmıştır. Bu çalışmada
terörizmin özellikleri yönüyle bir afet olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler
: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Terörizm, Bir Afet Olarak Terörizm, Afet
Yönetimi, Afet.
Jel Kodları
: H1, K4.
DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT DEPARTMENT AND TERRORISM AS A DISASTER
ABSTRACT
Terrorism can be said to be illegal action to achieve certain goals, and terrorism can be said to be the current of
thinking, transferring and developing thoughts about actions and strategies. In this context, in this study,
terrorism and disaster will be firstly explained with the literature, then terrorist actions and groups will be
screened in detail and terrorism will be revealed as a disaster. Disaster refers to natural, technological, or humanbased incidents that cause physical, economic, and social losses for all or some of the community, and that halt or
disrupt normal life and human activities. After the general information about the Disaster and Emergency
Management Directorate is given, it will be revealed that it should be kept away from terrorism. For this purpose,
necessary literature search was done, data were collected, some tables and syntheses were made. In this study, it
was revealed that terrorism features are a disaster.
Key Words:Disaster And Emergency Management Department,Terrorism,Terrorism as a Disaster, Disaster
Management, Disaster.
Jel Codes : H1, K4
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POST-BÜROKRATİK YÖNETİM ÜZERİNE ELEŞTİRİLER VE ALTERNATİF ÖNERILER
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Soyocak ÖZALP 1
ÖZET
1980’lerde Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı ile geleneksel kamu yönetimine tanıtılan post-bürokratik yönetim
anlayışı, geleneksel bürokratik yapıları ve politikaları değişime uğratırken birçok eleştiriyi de beraberinde
getirmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) uygulamaları ile kamu hizmeti sunumunda
post-bürokratik örgütsel yapıya yönelik yükselen sorgulamalar ve getirilen alternatif yaklaşımlar bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır.
Yeni Kamu İşletmeciliği’ne (YKİ) göre, geleneksel kamu yönetimi verimli olmamakla beraber artık insanların
taleplerini karşılamada yeterli ve uygun değildir. Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, verimliliği artırmak için özel
sektör/işletme ilkelerinin devlette uygulanması gerektiğini önermektedir. Yeni Kamu İşletmeciliği’nin bu bakış
açısı kamu yönetimini yapı ve içerik açısından etkilemektedir. Verimlilik ve üretkenlik vurgusu devlette postbürokratik örgüt yapılarını ortaya çıkarırken, devlet yönetiminde geleneksel kamu yönetimi anlayışı ya da
Ortodoks paradigma ile klasik bürokratik örgüt yapısı gerilemiş gözükmektedir.
Ancak kamu yönetiminde post-bürokratik örgütlenme yapısının etkili olması ve uygulanışı üzerine bazı eleştiriler
bulunmaktadır. Bu eleştirilerden biri Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı ile somutlaşan post-bürokratik örgüt
yapısının, post-fordizm ve esnek üretim dalgasının bir yansıması ve sonuç odaklı olmasından kaynaklıdır. Diğer
eleştiri ise kamu sektöründeki organizasyonlarda karmaşıklığı artıran post-bürokratik örgüt yapısının
koordinasyon problemlerine neden olduğudur.
Bu bağlamda çalışma,1980’lerde Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı ile gündeme getirilen, neo-liberal politikalar
tarafından da desteklenen post-bürokratik zihniyeti ele almaktadır. Çalışma aynı zamanda post-bürokratik
yönetim üzerine eleştirileri ve alternatif önerileri de incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Yeni Kamu İşletmeciliği, Post-Bürokrasi
Jel Kod: M1
CRITICS AND ALTERNATIVE PROPOSALS ON POST-BUREAUCRATIC MANAGEMENT
ABSTRACT
The post-bureaucratic management, which was introduced in the 1980s by the New Public Management approach
to traditional public administration seems to have brought criticisms while it changed traditional bureaucratic
organization and policies.
According to NPM, the traditional public administration is not efficient and no longer suitable or enough for
people’s demands. The new public management suggested that the private sector / business principles should be
implemented on the state thereby increasing the efficiency. This approach of NPM affected public administration
in terms of form and content. The emphasis on efficiency and productivity revealed approach of post-bureaucratic
form of organization in the state when orthodox paradigm and the clasical bureaucratic form declined.
But there are some criticisms of the implementation of post-bureaucratic form of organization in public
administration. One of these criticsms stems from the fact that post-bureaucratic form of organization which was
concretized by NPM is a reflection of post-fordism and flexible production and it is result-oriented. The another
criticism is that post-bureaucratic form of organization has increased the complexity in public sector organizations
that causes coordination problems.
Therefore, the study discusses post-bureaucratic mentality which was brought to agenda by New Public
Management Management in the 1980s which was also encouraged by neo-liberal policies. The study also aims to
examine the the criticsms of post-bureaucracy and its alternative suggestions.
Key Words: Bureaucracy, New Public Management, Post-bureaucracy
Jel Code: M1

1

Hitit Üniversitesi İİBF, sevincozalp@hitit.edu.tr.

57

REFAH (DEVLETİ) KAVRAMI SORUNSALI ÜZERİNE BIR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Cemil RAKICI1
Arş. Gör. Cansu AYDOĞDU2
ÖZET
Refah kavramı, “bolluk, rahat ve varlık içinde bir yaşam sürdürme” şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomik açıdan
ise refah, bireyin genelde maddi ve somut kazanımlarını içermektedir. Birey maddi bir kazanım elde etmiş ise
refahı artmış, maddi bir kayba uğramışsa ekonomik açıdan refahı azalmış kabul edilmektedir. Bu bağlamda refah
devleti ise, halkına insanca yaşam koşullarını sunan devlet olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, günümüzde
refah kriterleri somut maddi göstergelere dayandırılmaktadır. Söz konusu göstergelerin en önemlisi milli gelir
(kişi başına düşen gelir) dir. Buna ilaveten diğer göstergeleri de dikkate alarak refah düzeyi belirlenmeye
çalışılmaktadır. Refah düzeyini ölçmeye yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmaları yapan en popüler
kuruluşlardan biri de Legatum Enstitüsü’dür. Legatum küresel refah endeksi hesaplamasında yer alan ekonomi,
yönetim, eğitim, sağlık, emniyet ve asayiş, kişisel özgürlükler, sosyal sermaye, doğal ortam ve iş ortamı
kavramları refah göstergeleri olarak anılmaktadır. Bu göstergeler düzeyi yüksek olan ülkeler refah devleti olarak
kabul edilmektedir. Fakat, pratikte refahın ölçülmesinde ve refah devletinin belirlenmesinde bu maddi
göstergelerin yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, refah ülkesi olarak kabul edilen ülkelerde dahi geliri yüksek
olup, mutsuz olan pek çok insan bulunmaktadır. Bu bağlamda refahın somut maddi boyutunun yanında, soyut
ve ahlaki bir boyutu da söz konusudur. Çalışmanın amacı, refah göstergesi olarak somut ve maddiyata dayalı
göstergelerin yanında, soyut ve ahlaki değerleri de dikkate alarak refah kavramını açıklamaktır. Bunun için
küresel refah endeksi, insani gelişme raporu, iyi yaşam endeksi sıralamalarında üst sıralarda yer alan ülkelerle,
daha alt sıralarda olan ülkeler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu karşılaştırma yapılırken intihar oranları,
evlilik dışı meydana gelen çocuk oranı, suç oranları gibi birtakım göstergeler kullanılacaktır. Sonuç olarak refah
kavramının maddi boyutu yanında, manevi ve ahlaki boyutuna da değinilecektir.
Anahtar Kelimeler
:Refah, Refah Devleti, Ahlak.
Jel Kodları
:I3.
ASSESSMENT ON PROBLEMATIC CONCEPT OF WELFARE (STATE)
ABSTRACT
The concept of welfare is described as “maintaining life in abundance, at ease and luxury”. In economic terms,
welfare covers monetary and concrete gains of individual in general sense. If an individual acquires a monetary
gain, it is assumed that his welfare has increased and if he suffers from a monetary loss, it is assumed that his
welfare has decreased in economical perspective. In this regard, a welfare state is accepted as a state presenting
humanly living conditions for its people. Therefore, criteria on welfare are based on financial indicators in our
day. The most important one of aforementioned indicators is national income (per capita income). Additionally,
level of welfare is tried to be determined by taking other indicators into consideration. There are some studies
carried out to measure the level of welfare and one of the most popular one of these institutions conducting these
studies is the Legatum Institute. Economy, management, education, health, safety and security, individual
freedoms, social capital, natural environment and job environment concepts included in calculation of global
welfare index byLegatum are referred as welfare indicators. The countries having high level of these indicators
are accepted as welfare states. However, in practice, it cannot be said that these financial indicators are adequate
for determination of welfare state and measurement of welfare. The reason for that isthere are many unhappy
people despite having high income in those countries considered as welfare country. In this sense, abstract and
moral perspective is also in question for welfare as well as its concrete financial perspective. The objective of the
study is to explain the concept of welfare taking abstract and moral values into account besides concrete and
materiality based indicators as indicators of welfare. To achieve this objective, the countries being at the top ranks
of global welfare index, humanitarian progress report, and life quality index and the countries at the lower ranks
will be analyzed in comparative manner. Some set of indicators as suicide rates, the rate of illegitimate children,
and crime rates will be used while making this comparison. In conclusion, moral and ethical respect of the concept
of welfare will be mentioned in addition to the material perspective.
Keywords
:Welfare, Welfare State, Moral.
Jel Codes
:I3.
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TÜRKHUKUKUNDAÇOCUKLARINHUKUKIDURUMU
Doç. Dr. Ebru Ceylan 1
ÖZET
Çağdaş devletlerin ve toplumun geleceği sayılan çocuğun yetişmesi ve gelişmesi çocuğun aile ve toplum içindeki
yerini düzenleyen hukuk kurallarına bağlıdır. Bu hukuk kuralları gerek çocuğun anne ve babasına karşı haklarını
düzenler ve gerekse topluma ve devlete karşı haklarını düzenler. Çocuk , sosyal devlet ilkesi gereği aile ve
toplumda özel olarak korunması gereken bir varlıktır. Bildirimizde uluslararası hukuktaki ve Türk hukukundaki
çocuk haklarıyla ilgili temel ilkeler ve yeni gelişmeler incelenmiştir. Özellikle çocuğun Türk Medeni Hukuk
kapsamında hakları üzerinde durulmuştur. İnsan haklarıyla bağlantılı bütün haklara çocuklar da sahiptir. Her
çocuk , kişisel haklara ve özgürlüklere sahiptir. Çocuğun ailesi tarafından veya ailesi dışında bakım ortamında
yetiştirilme ve korunma hakkı , ekonomik , kültürel ve sosyal hakları ,sosyal güvenlikten yararlanma hakkı ,
eğitim hakkı , dinlenme hakkı başlıca haklarıdır. Çocuğun kişiliği ve malları bakımından velayet hakkının
kullanılması evlilik sırasında, boşanma halinde ve ölüm halinde Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.
Velayet hakkının kapsamına giren yetkilerin kapsamı geniş olduğundan boşanmadan sonra sadece annenin
veya babanın tek başına velayet hakkını kullanması yaklaşımı yerine birlikte (ortak velayet ) yaklaşımı dünyada
pek çok hukuk sisteminde tartışılmıştır ve son yıllarda yasalarında kabul edilmiştir. Bu yönde Türk
mahkemeleri de yeni kararlar vermiştir. Ancak henüz Türk Medeni Kanunu’nda bir hükümle ortak velayet
düzenlenmemiştir. Bildirimizde ortak velayet kavramı ve bu velayetin hukuki etkileri konusunda görüşlerimiz
belirtilmiştir.Bu çalışmanın amacı, toplumun geleceği olan çocukların hakları konusunda bilgilendirmektir. Bu
çalışmada yöntem olarak önce uluslarası yaklaşım daha sonra ulusal yaklaşım uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Çocuk , hak , Türk Medeni Kanunu , velayet , mahkeme

Jel Kodları
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THE LEGAL SITUATION OF CHILDREN IN TURKISH LAW
ABSTRACT
A child’s growth and progress, who is supposed to be the future of modern states and society, depends on the
legal rules which regulate his/her situation in family and society. Such rules regulate the rights of the child against
both his/her parents and society and state. According to social state, a child is a human being who must be granted
a special protection. Within our report, fundamental principles and new developments in both international law
and Turkish law related to the rights of the child are examined. Especially, the rights of the child are dwelt upon
within the context of Turkish Civil Code. Children have also all the rights linked to human rights. Each child has
individual rights and freedoms. The fundamental principles of children’s rights are: right to grow up and
protection in one’s family or except family in a maintenance environment, economic, cultural and social rights,
rights to have access to social security, right to education, right to rest. In terms of the personality and the assets
of the child, the manner of exercising parental rights during marriage and in case of divorce and death is regulated
by Turkish Civil Code. Since the parental rights provide extensive powers, shared (joint) child custody approach
was being discussed instead of sole custody in several legal systems and has been adopted in the World. Also the
courts of Turkey have ruled in the same way. Hovewer, joint child custody has not been accepted within Turkish
Civil Code yet.Within the report, our opinions on the concept of joint child custody and its legal consequences
have been predicated.The aim of this study is to enlighten on rights of children who are the future of society. In
this study, as a method, first, international and then national approach has been followed.
Keywords: Child, right, Turkish Civil Code, custody, court
Jel Codes :K4

1İstanbul

Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı, ebruceylan@aydin.edu.tr

60

MOBBİNG SORUNUNUN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Ayşegül SÖZER1
Öğr. Gör. Hilal CURA 2
ÖZET
İnsanlar artık günlük yaşantılarının büyük bir kısmını işyerinde mesai arkadaşlarıyla geçirmek zorundadırlar. İş
yaşamı ile birlikte gelen rekabet ortamı, stres, kişisel hırslar ve egolar, kar baskısı, yönetim baskısı gibi konular
günümüz işletmelerinde fazlasıyla gündeme gelmektedir.
Özellikle son zamanlarda kamu kuruluşlarında ve Özel kuruluşlarda çalışma hayatını, insanların psikolojik
sağlığını olumsuz etkileyen ve işyeri çalışanlarının verimini, performansını düşüren ’psikolojik taciz’ diye
adlandırılan ’Mobbing’ kavramıyla fazlasıyla karşılaşılmaktadır.
İşyerlerinde yaygınlaşan ‘Mobbing’ uygulamalarını engellemek ve toplumu, insanları bilinçlendirmek amacıyla
tüm çalışanları kapsayan ‘İşyerlerinde Mobbing Önlenmesi’ konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi 19 Mart
2011 tarihli 27879 Sayılı yasa Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
da ‘Psikolojik Tacizle Mücadele Komisyonu’ oluşturulmuştur.
Biz bu çalışmamızda; günümüz çalışanları için hayatı kâbusa dönüştürebilen, duygusal taciz diye adlandırılan,
dışlama, aşağılama, rahatsız etme, öz güveni kırma, mutsuz etme amacı olan ‘MOBBİNG’ kavramı nedir?
Uygulamada karşılaşılan tipleri? Nasıl ortaya Çıkar? Nasıl Önlenir? Nasıl mücadele edilir? Maruz Kalanların neler
yapması gerekir? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından yapılan yeni hukuki düzenlemeler nelerdir? gibi
sorulara cevaplar arayarak, konuyla ilgili yapılan çalışmaları da inceleyerek genel bir bilgilendirme çalışması
yapmak istedik.
Anahtar Kelimeler
:Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3.
Jel Kodları
:K12.
EVALUATION OF MOBBING PROBLEM FROM PERSPECTIVE OF TURKISH LAW ON LABOUR AND
SOCIAL SECURITY
ABSTRACT
Nowadays people have to spend majority of their time at work with their colleagues. Many issues such as
competitive work environment, stress, personal greed and egos, pressure for profit and from management
dominate agendas at contemporary workplaces.
Especially lately, there is a new and increasingly common concept called ‘mobbing’, which is defined as
‘psychological harassment’ that negatively affects work life and employees’ psychological health and that results
in their poor performance and output in state and private institutions.
The 2011/2 numbered Prime Ministry Circular entitled ‘Prevention of Mobbing at Workplaces’ was published at
the 27879 numbered Official Gazette on March 19, 2011 and it covers all employees and aims to prevent
increasingly common ‘mobbing’ practices at work places and to raise awareness. In addition, the Turkish Ministry
of Labour and Social Security established the ‘Commission for the Fight Against Psychological Harassment’.
“Mobbing” is referred to as emotional harassment that could turn life into hell for employees and aims to exclude,
humiliate, bother employees and destroy their self confidence and make them unhappy. This study aims to answer
following questions: What is mobbing? What are types of mobbing in practice? How does it occur? How can
mobbing be prevented? What should those who face mobbing do? What are the new legal regulations from labour
and social security law perspective? By doing so, it reviews studies on mobbing issue and gives general
information on it.
Key Words
: Psychological harassment, stress, personal ego, mobbing.
Jel Codes
:K12.
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ENDÜSTRİ 4.0 GELİŞMELERİNE HUKUKSAL BİR YAKLAŞIM
Arş. Gör. Sencer Metin SES1
ÖZET
Endüstri 4.0 gelişmeleri, bilgi teknolojisinin yoğun bir şekilde üretimsel süreçlerde kullanılmasıyla ortaya
çıkmıştır. Küreselleşen dünyada, serbest piyasa koşullarında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet eden
işletmeler, kâr maksimizasyonunu sağlamak ve işletmesel tasarruflarını arttırmak amacıyla Endüstri 4.0
gelişmelerine her geçen gün hızlı bir şekilde adapte olmaktadır. Bu durum, özellikle iş hayatında tam otomasyonla
çalışan, yüksek emek ve enerji tasarrufu sağlayan üretim süreçleriyle karşılaşmamıza sebep olmaktadır. Endüstri
4.0 gelişmelerinin iş hayatında sadece yenilikler meydana getirmediği, ayrıca hukuksal açıdan ele alınması
gereken birtakım sorunları da ortaya çıkardığı açıkça belirtilebilir. İşletmelerde tam otomasyonlu üretim
teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte nesnelerin siber iletişimin bir parçası olması, öğrenme yeteneğine sahip
robotların ve akıllı fabrikaların ortaya çıkması, üretim sürecinde özellikle istihdam açısından devrim niteliğinde
yeniliklerin habercisidir. Kol gücünün üretim sürecindeki öneminin azalması durumunu öngören Endüstri 4.0
gelişmelerinin gerek işçi ile işveren arasında akdedilen bireysel iş sözleşmelerini ve gerekse de işverenler veya
işveren sendikaları ile işçi sendikaları arasında akdedilen toplu iş sözleşmelerini etkileyeceği belirtilebilir. Bu
çalışma, Endüstri 4.0 gelişmelerinin işçi istihdamına hukuki etkilerinin sorgulanmasını ve sendikaların bu etkiler
karşısındaki sorumluluklarının vurgulanmasını amaçlamaktadır. Çalışma, Endüstri 4.0 gelişmelerinin hukuksal
boyutunu tespit etmek açısından önem arz etmektedir. Çalışmada doktrinsel tarama yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Endüstri 4.0, İstihdam, Sendika, İş sözleşmesi
Jel Kodları
:K120.
A LEGAL OWERVIEW OF INDUSTRY 4.0 DEVELOPMENTS
ABSTRACT
Industry 4.0 developments have been emerged by the intensive use of information technology in productive
processes. In the globalizing world, establishments that competing at national and international levels in free
market conditions are quickly adapting to the developments of Industry 4.0 day by day in order to maximize their
profits and increase operational savings.This situation causes us to encounter the production processes which
work with full automation and which provide high labor and energy saving especially in business life. It can be
clearly stated that Industry 4.0 developments do not only bring innovations in business life, but also some
problems that need to be taken into account from a legal point of view.The emergence of robots with learning
capabilities and intelligent factories, the fact that objects are part of the cyber communication, together with the
use of fully automated manufacturing technologies in enterprises, is a precursor of revolutionary innovations,
especially in terms of employment in the production process. It can be stated that the Industry 4.0 developments,
which envisage the reduction of the importance of arm strength in the production process, will affect individual
work contracts between the worker and the employer, as well as collective bargaining agreements between
employers or employers unions and trade unions.This study aims to question the legal effects of Industrial 4.0
developments on workers' employment and to emphasize the responsibilities of trade unions to these effects. The
study is important in terms of determining the legal dimension of Industry 4.0 developments. Doctrinal screening
method was used in the study.
Keywords
: Industry 4.0, Employment, Union, Labour Contract
Jel Kodları
: K120.
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HAYAT SİGORTALARINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Doç. Dr. Özge AYAN1
ÖZET
Çalışmamızın konusunu hayat sigortalarında beyan yükümlülüğü ve bu yükümlülüğünün ihlalinin sonuçları
oluşturmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinde sigortacının riski ve pirimi tespit edebilmesi için, sigorta konusu risk hakkında tam ve
doğru bilgiye ihtiyacı vardır. Sigorta ettiren sözleşmenin kurulması anında, sözleşme süresince ve risk
gerçekleştiğinde sigortacıya tam ve gerçek bilgileri aktarmalıdır.
Sigorta sözleşmelerinde beyan yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün ihlalinin sonuçları, genel hükümler arasında
TTK 1435 ila 1446 maddelerinde düzenlenmiştir. Hayat sigortalarının yapılması ve devamı sırasındaki beyan
yükümlülüğü ise TTK 1498 ve 1499 maddelerinde ve Hayat Sigortaları Genel Şartlarında (C.2- C.3) özel olarak
düzenlenmiştir. Yine hayat sigortalarında özel önem arz eden yaş hakkında yanlış beyanda bulunulması ve bunun
sonuçları TTK 1497 maddesinde yer almaktadır.
Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigorta ettiren bildiği ve bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya
bildirmekle yükümlüdür (TTK 1433). Hatta teklifin yapılması ile kabul arasındaki sürede ortaya çıkan
değişikliklerden dahi sigortacı haberdar edilmelidir.
Hayat sigortaları sigorta ettiren yanı sıra lehdar belirlenerek yapıldığı için beyan yükümlülüğünün kimde olduğu
özel önem taşımaktadır. Yine bildirim yükümlülüğünün kapsamı oldukça önemlidir. TTK 1435. maddede
sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikteki bilgiler önemli kabul
edilmiş ve sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli
sayılacağı düzenlenmiştir. Böylece, sigortacı tarafından verilen listedeki sorulara tam ve doğru cevap veren
sigorta ettirenin, bilerek önemli bir hususu gizlemesi hali hariç olmak üzere, bildirim yükümlülüğünü yerine
getirdiği kabul edilmiştir. (TTK 1436)
Sigorta sözleşmesi süresincede rizikonun ağırlaşması sonucu doğuracak olaylar hakkında sigortacıya bildirimde
bulunma yükümlülüğü getirilmiştir (TTK 1444, HSGŞ C.3).
Hayat sigortalarında bu beyan yükümlülüğünün ihlalinin yaptırımında sigorta süresinin 5 yıldan uzun olup
olmamasına göre farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
5 yıldan daha kısa süreli hayat sigortalarında sigortacının beyan yükümlülüğü ihlali nedeniyle cayma hakkı
bulunmaktadır. (TTK 1498). 5 yıl ve daha uzun süreli hayat sigortası sözleşmelerinde, sigortacının beyan
yükümlülüğünün ihlali gerekçesine dayanarak sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Yine yaş
hususundaki yanlış bildirimi sigortacıya cayma hakkı vermemektedir (TTK 1497). Böyle bir durumda sigortacı
sadece pirim farkı talep etme hakkını kullanabilir.
Yanlış yaş beyanı neticesinde yapılan hayat sigortasından sigortacının cayabilmesi için, gerçek yaşın sözleşme
yapıldığı sırada teknik esaslara göre belirlenen sınırların dışında kalması gerekir (TTK 1497/3).
5 yıldan uzun sözleşmelerde gerçeğe aykırı beyan nedeniyle sigortacının cayabilmesi için iki unsurdan birinin
gerçekleşmesi gerekir. Bunlardan biri sigorta ettirenin kastıdır. İkincisi ise, riskin artışına ilişkin beyan
yükümlülüğü nedeniyle sigortacının teknik esaslara göre belirlenen sınırların dışında kalmasıdır (TTK 1498-1499).
Son olarak, riziko gerçekleştikten sonra beyan yükümlülüğünün ihlali durumunda ise, bu ihlal tazminat veya
bedele etki edecek nitelikte ise, ihmalin dercesine göre tazminattan indirim yapılabileceği, bu ihlal kast
derecesinde ise tazminat ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkacağı düzenlenmiştir (TTK 1439, 1445)
Anahtar Kelimeler: Hayat sigortası, Beyan Yükümlülüğü, Riziko
Jel Kodu
: Hukuk ve Ekonomi (K.2)
LIFE INSURANCE OBLIGATORY NOTIFICATION
SUMMARY
Our working subject is the obligatory notifications of life insurance and the results of when these obligations are
infringed on.
With regard to insurance agreements in order to asses the risk involved and the premium thereof it is essential
that the insurer has the entire and real information required. When the insurer is creating the agreement, during
the agreement and when assessing any risks all the true and necessary information must be given at this time.
The rules and regulation regarding Insurance agreements obligatory notification and the laws relating to their
fringement are written amidst general laws in the Turk Trade Law clauses 1435 to 1446. The obligatory notification
within Life Insurance are written in the 1498 and 1499 clauses of the Turk Trade Law and the General Conditions
of Life Insurance are especially written in C.2- C.3. Again the clauses with special regard to false age information
and the results thereof in Life Insurance are written in TTK clause 1497.
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When an insurance agreement is being written the responsibility of providing all the true important and necessary
information to the insurer is on the party seeking insurance. (TTK 1433). Any changes in this information between
the time of the agreement offer and acceptance must likewise be communicated.
As the Life Insurer creates the insurance naming a beneficiary it is important with whom the responsibilty of
obligartory notification lies. The scope of the obligatory notification is very important also. In the Turkish Trade
Law 1435 clause the essential necessary information to be given are outlined as are any problems or issues which
must be proven non exsistant by writtten or verbal questioning by the insurer.
By giving this list of questions to the client and ensuring that they are properly and completely answered the
obligatory notification without any hiding of important issues may be accepted as complete. (TTK 1436).
During the time of the insurance agreement the client seeking insurance is responsible for giving any information
to the insurer regarding any change in the conditions of risk. (TTK 1444, HSGŞ C.3).
The responsibility of obligatory notification varies according to whether the Life Insurance is of 5 years or longer.
If the Life Insurance is for less than 5 years if the obligatory notification is infringed the insurer has the right to
renege on the agreement. (TTK 1498).
In agreements of longer than 5 years the insurer may not renege on the agreement due to infingement of obligatory
notification. again in the issue of age where the client hasgiven false information the insurer does not have the
right to renege on the agreement (TTK 1497). In such situations the insurer may only claim the right to an extra
premium.
For the insurer to be able to renege on the agreement where a false age has been given while the agreement was
being drawn the giving of correct age must be outside the essential technical boundaries in the agreement.(TTK
1497/3).
In agreements longer than five years the insurer may renege on the agreement if one of two conditions exsist. One
of these is the intentions of the client seeking insurance. The other is the lack of informing the insurer of any issues
which increase the risks according to the technical clauses in the agreement. (TTK 1498-1499).
Finally, if a risk has arisen and the obligation notifications are infringed according to the level of risk there may
be a reduction of the premium and in some level of infringement the premium may be erased entirely. (TTK
1439, 1445)
Keywords
: Life insurance; Obligatory notifications, Risk
Jel Classification Codes : Law and Economics (K.2)
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İNSAN ONURU VE EMEK: İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA SWEATSHOP GERÇEĞİ
Arş. Gör. Sencer Metin SES1
ÖZET
İnsan onuru kavramı, insan hakları hukukunda önemli bir pozisyona sahiptir. Bu kavramın önemi, gerek uluslar
arası ölçekte gerekse de ulusal ölçekte yer alan hukuk metinlerinde vurgulanmaktadır. Avrupa Birliği Temel
Haklar Bildirgesi 1. Bölümü “Onur” başlığını taşımakta ve birinci maddesi insanlık onuruna vurgu yapmaktadır.
Keza Alman anayasasının birinci maddesi de insan onuruna dokunulmazlık atfetmektedir. İnsan onuru
kavramının toplumsal ve bireysel açıdan bir anlama sahip olan insana atfedilen değeri ifade eden bir kavram
olduğu kısaca belirtilebilir. Dolayısıyla insan hakları tarafından korunan hukuki değerin temelde insan onuru
olduğu da belirtilebilir. Her geçen gün insan hakları, hukukun tüm alanlarını etkilemeye devam etmektedir. Bu
durum, hukukun dallarının da insan hakları bağlamında ele alınmasına sebebiyet vermektedir. Bu gerçeklik, iş ve
sosyal güvenlik hukuku açısından da geçerlidir. İş ve sosyal güvenlik hukuku ekseninde insan hak ve
özgürlüklerinin ihlalleri ele alındığında ise işçiler açısından insan onuruna aykırı nitelikte sayılabilecek
uygulamaların bulunduğu sweatshop olarak nitelendirilen çalışma ortamlarıyla karşılaşılır. Uzakdoğu ülkeleri ile
birlikte Orta ve Güney Amerika’da yaygınlık gösteren sweatshoplarda çalışan işçiler, iş güvencesi, adil ücret, tatil
ve dinlenme, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvence gibi temel işçilik haklarından mahrum bir şekilde
çalışmaktadırlar. İnsan hakları bağlamında kabul edilemez olarak değerlendirilebilecek uzun çalışma saatlerinin
düşük ücretlerle ödendiğive çocuk işçiliğinin yaygın olduğu bu işyerlerinde çalışmanın kölelikle büyük bir
benzerlik gösterdiği belirtilebilir. Bu çalışma, sweatshoplardaki çalışma koşullarının insan hak ve özgürlükleri
açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamak ve evrensel bir olgu olarak kabul edilen insan haklarının
ihlallerine karşı uluslar arası insan hakları mekanizmalarının aktif bir şekilde devreye sokulması noktasında
farkındalık oluşturmak amacıyla yazılmıştır. Bu ihlallerden hem sweatshopları işleten şirketlerin, hem de bu
uygulamalara göz yuman devletlerin birlikte sorumlu olduğunun tespit edilmesi de bu çalışmanın önemini
arttırmaktadır. Çalışmada doktrinsel tarama yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Sweatshoplar, İnsan onuru, İşçilik Hakları.
Jel Kodları
:K38.
HUMAN DIGNITY AND LABOUR: THE REALITY OF SWEATSHOPS IN CONTEXT OF HUMAN
RIGHTS
ABSTRACT
The concept of human dignity has an important position in human rights law.The emphasis of this concept is
emphasizedin the legal texts both in the international scale and the national scale. Charter of Fundamental Rights
of The European Union, Chapter 1, carries the title of "Dignity" and its first article emphasizes the dignity of
human. Likewise, the first article of the German Constitution also attaches immunity to human dignity.It can be
briefly stated that the concept of human dignity is a concept that expresses the value attributed to a person who
has a social and individual sense.Therefore, it can be stated that the legal value protected by human rights is
basically human dignity.Each day, human rights continue to affect all areas of law.This situation causes the
branches of law to be dealt with in the context of human rights.This reality also applies to labour and social security
law.Bildiri başlığı koyu ve Times New Roman 12 punto sayfaya ortalı bir şekilde yazılmalıdır. When violations of
human rights and freedoms are taken into consideration on the axis of labour and social security law, it is
encountered in the working environments described as sweatshop where there are practices that can be considered
as contrary to human dignity for the workers.Workers in sweatshops that are prevalent in Central and South
America along with Far Eastern countries, are deprived of basic labor rights such as job assurance, fair wages,
vacation and recreation, occupational health and safety, and social security.It can be stated that working in these
workplaces where long working hoursare paid at low wages, which can be regarded as unacceptable in the context
of human rights, and where child labor is widespread, show a great resemblance to slavery.This study was written
to emphasize that working conditions in sweatshops are unacceptable in terms of human rights and freedoms and
to raise awareness at the point of actively engaging the international human rights mechanisms against violations
of human rights, which are considered as universal phenomena.This study is also important to note that both
companies operating sweatshops and states ignoring this applications are jointly responsible for this violations.A
doctrinal screening method was used in the study.
Keywords
: Sweatshops, Human Dignity,Labour Rights
Jel Codes
: K38.
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OKUL ÖNCESI EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
Öğretmen Mehmet UZUN1
Yrd. Doç. Dr. Akif KÖSE2
ÖZET
Bu çalışmada okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş il
merkezindeki bağımsız anaokullarında görev yapan yirmi okul öncesi öğretmeni ile görüşülmüş, elde edilen
veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin;
değerler eğitimine okul öncesi eğitimde başlanılmasının gerekli olduğunu düşündükleri, değerler eğitimi
kapsamında en fazla sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk, vatan sevgisi, yardımlaşma, hoşgörü ve paylaşma
değerlerine yer verdikleri, değerler eğitimi içeriklerini daha çok Türkçe ve drama etkinliklerinde işledikleri,
haftanın en az bir günü değerler eğitimine yönelik çalışmalara zaman ayırdıkları, değerler eğitimi etkinliklerinde
en fazla drama, soru-cevap, oyunlaştırma, rol yapma, gösteri, düz anlatım ve örnek olay yöntem/tekniklerini
kullandıkları, materyal olarak en fazla hikâye kitapları, eğitici videolar ve müziklerden yararlandıkları, değerler
eğitimi kapsamında en fazla resmi kurum ve kuruluşlara yönelik geziler düzenledikleri, değerler eğitimine aile
katılımını sağlamaya yönelik olarak hem okul içi hem okul dışı etkinlikler yaptıkları, değerlerin
kazandırılmasında en fazla öğrenci ve aile kaynaklı nedenlerden dolayı zorlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Okul öncesi öğretmenleri ayrıca değerler eğitimi konusunda hizmet içi eğitim, seminer ve kurs türü çalışmaların
düzenlenmesi, değerlerin öğrenciye kazandırılmasına katkı sunacak materyallerin çoğaltılması, kalabalık
sınıfların mevcutlarının düşürülmesi gibi öneriler getirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler
:Okul öncesi eğitim, Değer, Değerler eğitimi.
Jel Kodları
:I21.
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE APPLICATION OF VALUES EDUCATION DURING PRESCHOOL
EDUCATION
ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine the views of teachers about the application of value education during
preschool education. The research is a qualitative study and it is carried out in a phenomenology pattern. Twenty
pre-school teachers who are working at independent kindergartens in Kahramanmaraş city center were
interviewed and the data was analyzed by content analysis method. As a result of the research; the preschool
teachers think that it is necessary to start value education during pre-school education, and the values that they
mostly emphasize are love, respect, honesty, responsibility, homeland love, cooperation, tolerance and sharing. It
is also found that these teachers generally teach the value subjects by Turkish and drama activities, and they teach
the value subjects at least once a week. For value education, the teachers also use various methods like question
and answer, role play, demonstration, lecture and case method and they mostly use drama method. As material,
they mostly use story books, educational videos and music. They generally organize trips to official institutions
and organizations for value education. They also do activities both school and non-school activities to provide
family participation. It is found that during the value education, it has been hard for them mostly because of the
student and family based reasons. By the preschool teachers, it is also suggested that in-service training, seminars
and courses should be held, materials for contribution to student achievement of values should be produced,
crowded classroom numbers should be reduced.
Keywords
:Pre-school education, Value, Values education.
Jel Codes
:I21.
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Öğrenci velilerinin okullardan çocuklarının bilişsel, duyuşsal, sosyal gelişimleriyle ilgili bir çok beklentisi
bulunmaktadır. Okul yönetimi ve öğretmenler de, eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi
için velilerle uyum içerisinde olmayı ve yapılan uygulamalara katkı sağlamalarını haklı olarak beklemektedirler.
Okul-aile işbirliğinin öğrencinin akademik başarısı, karakter gelişimi özerine olumlu etkisini gösteren çok sayıda
çalışma bulunmaktadır. Okul ve aileler arasında sağlıklı iletişimin ve uyumun sağlanamaması bir çok sorunun
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu araştırma ile öğretmenlerin yaşadıkları veli kaynaklı sorunları çeşitli
boyutlarıyla incelemek ve bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Bu çalışma 2016-2017 öğretim
yılında Kahramanmaraş il merkezinde görev yapan 39 kadın 24 erkek toplam 63 öğretmenin gönüllü katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun bir şekilde tasarlanan betimsel bir
çalışmadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, velilerle iletişim kuramadıklarını, işbirliği
yapamadıklarını, ekonomik (parasal) konularda sorunlar yaşadıklarını tespit edilmiştir. Ayrıca bazı öğretmenler
velilerden baskı ve şiddet gördüklerini ve şikayet etmekle tehdit edildiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Okul-Aile İşbirliği, Öğrenci Velisi, Nitel Araştırma.
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ÖĞRETMENLERİNYAZILI SINAV SORUSU HAZIRLAMA SÜREÇ VE STRATEJİLERİ
Arş. Gör. Papatya DEMİR1
Yrd. Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ2
ÖZET
Ölçme ve değerlendirmenin önemli yapı taşlarından biri, sınıf içi değerlendirme sınavlarında kaliteli soruların
sorulmasıdır. Bunu oluşturmanın yollarından biri, öğretmenlerinözellikle ölçmek istedikleri kazanımlar için
özgün ve farklı soru türleri oluşturmasıdır. Bu çalışmanın amacı, farklı branşlardaki öğretmenlerin lise düzeyinde
soru sorma süreç ve stratejilerinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda Kahramanmaraş ilinde rastgele seçilen 3 liseden
farklı branşlarda toplam 70 öğretmene anket formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin
%50’si sınavlarında 15-25 arası soru sorarken, %36’ının 15’den az ve %14’ünü ise 25’den fazla soru sorduğu
görülmüştür. Öğretmenlerin sadece %4’nün çoktan seçmeli, %13’ nün açık uçlu sorular (kısa cevaplı ya da uzun
cevaplı), %4’nün çoktan seçmeli ve açık uçlu soru tipinibirlikte kullandığı ve yaklaşık %80’nin ise karma soru
tiplerini kullandığı tespit edilmiştir (doğru-yanlış; çoktan seçmeli; eşleştirmeli, boşluk doldurma-tamamlama ve
açık uçlu sorular). Çoktan seçmeli soru tipini kullanan öğretmenlerin %85’i 5 seçenekli soru hazırlarken, %15’i ise
4 seçenekli sorular hazırlamaktadır. Yine bulgularda 3 seçenekli çoktan seçmeli soru tipini kullanan öğretmen
olmadığı saptanmıştır. Yazılı sınavlar hazırlanırken öğretmenlerin %9’unun özgün soru türleri yazdığı, %1’inin
sadece MEB kaynaklarından aldığı, %7’sinin ticari kaynak ve internet sitelerinden faydalandığı, yaklaşık %80’inin
yazılı sınavları hazırlarken özgün yazma ile beraber diğer kaynaklardan faydalandıkları görülmüştür (MEB
kitapları, EBA, ticari kaynak, internet sitesi). Son olarak öğretmenlerin %22’si 0-2 saat, %44’ü 3-4 saat, %34’ünün
ise 4 saattenfazla bir zaman kullanarak yazılı sınav sorularını hazırlamaktadırlar. Öğretmenlerin birim saatte soru
hazırlama sayıları incelendiğinde 1 saatte yaklaşık 5 soru hazırladığı bulunmuştur. Sonuç olarak bulgular
değerlendirildiğinde öğretmenlerin yazılı sınav sorularına yeteri kadar zaman harcamadıkları ayrıca özgün soru
yazmak yerine genellikle diğer kaynaklardan yararlandıkları görülmektedir. Bu durum okuldaki yazılı sınav
sorularının ölçme ve değerlendirmeye yönelik kalitelerini düşürebilme olasılığı da artırabilmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Yazılı Sınav Soruları, Öğretmenlerin Soru Hazırlama Süreci, Öğretmenlerin Soru
Hazırlama Stratejileri.
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EĞİTİMDE ROBOTİK PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN POTANSİYELİ: SİSTEMATİK BİR TARAMA
ÇALIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ATMAN USLU1
Yrd. Doç. Dr. Gülenaz SELÇUK2
ÖZET
Geleceğin iş gücünü yetiştirme noktasında bireyleri 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgisayar becerilerini kazandırmak
isteyen eğitim sistemleri Robotik programlama öğretimine ağırlık vermektedir. Bu bağlamda, günümüzde
Robotik programlama öğretimi anaokulundan lisansüstüne değin geniş bir yelpazede öğrenme ve öğretme
süreçlerine entegre olmaya başlamıştır. Robotik programlama öğretiminin, öğrencileri mühendislik kavramları ile
tanıştırarak problem çözme becerilerinin gelişimine olumlu katkılar sağladığı da dile getirilmektedir. Alanyazında
da pek çok araştırmacı, Robotik öğretiminin STEM’e yönelik bilgi ve tutum, bilgisayarca düşünme becerileri gibi
pek çok değişken üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bununla birlikte, bu araştırmaların sistematik olarak
taranması ve sözü edilen beceriler üzerindeki etkisinin betimlenmesine gereksinim duyulduğu ifade edilebilir. Bu
noktalardan hareketle, bu çalışmanın amacı, son on yılda Robotik programlama öğretimine ilişkin sistematik bir
alanyazın taraması gerçekleştirmektir. Bu şekilde, Robotik öğretimin potansiyel faydalarını tanımlaması ve
şimdiye kadar Robotiklerin öğretimi ile ilgili yapılan deneysel çalışmaların sentezinin sunulması
amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle taranacak elektronik veri tabanları, yayın türleri ve çalışmaya dahil
edilecek ve çalışma dışında tutulacak araştırmalar ile ilgili olarak kriterler belirlenmiştir. 2007 ile 2017 yılları
arasında, hakem incelemesinden geçmiş makaleler çalışmaya dahil olmuştur. Bununla birlikte, bireyin
gelişiminde nicel değerlendirme yöntemlerine yer vermeyen makaleler tarama dışında tutulmuştur. Science
Direct, SpringerLink, ERIC (EducationResources Information Center) ve EdITLib (Digital Library forEducation&
InformationTechnology) olmak üzere dört elektronik veri tabanında tarama yapılmış ve belirlenen kriterlere uyan
19 araştırma makalesi incelenmiştir. Her bir makale için, çalışmanın amacı, kullanılan araştırma yöntemi ve
araştırma grubunun özellikleri (katılımcıların yaş aralığı ve örneklem büyüklüğü), Robotik öğretimde kullanılan
öğretim yaklaşımları ve sonuçları irdelenmiştir. Sonuç olarak, sistematik alanyazın tarama sürecine dayalı olarak
Robotik programlama öğretimi ile ilgili gelecekteki araştırma perspektifleri çalışma kapsamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Robotik, Programlama, Sistematik Tarama.
THE POTENTIAL OF TEACHING ROBOTIC PROGRAMMING IN EDUCATION: A SYSTEMATIC
REVIEW STUDY
ABSTRACT
Educational systems that want to bring the computer skills required by individuals in the 21st century at the point
of raising the future job power are giving importance to teaching Robotic programming. In this context, nowadays
Robotic programming teaching has begun to integrate into a wide range of learning and teaching processes from
the kindergarten to the undergraduate. It is also stated that Robotic programming teaching introduces students to
engineering concepts and provides positive contributions to the development of problem solving skills. In
literature, many researchers are investigating the effects of Robotics on many variables such as knowledge and
attitude toward STEM, computational thinking skills. However, it can be argued that it is necessary to
systematically review these studies and describe the effect on the mentioned skills.
Moving from these points, the aim of this study is to carry out a systematically review the literature on Robotics
programming in the last decade. In this way, it is aimed to describe the potential benefits of Robotic programming
teaching and to present the synthesis of experimental studies on teaching Robotics till now. To do this, criteria are
firstly set for electronic databases to be scanned, types of publications, and research to be included and excluded
from the study. Between 2007 and 2017 peer reviewedarticles were included in the study. However, articles that
do not include quantitative assessment methods in the development of the individual were excluded from the
review. Four electronic databases including Science Direct, SpringerLink, ERIC (Education Resources Information
Center) and EdITLib (Digital Library for Education & Information Technology) were reviewed and 19 research
articles were examined that match the criteria. For each article, the purpose of the study, the research method used
and the characteristics of the research group (age range and sample size of participants), teaching approaches used
in Robotic teaching and their results were examined. As a result, future research perspectives on Robotic
programming teaching will be discussed within the scope of the study, based on the systematic literature review
process.
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BİLİŞSEL TANI MODELLERİYLEÖĞRENCİ BAŞARISININ İZLENMESİ
Dr. Levent YAKAR1
Prof. Dr. Nuri DOĞAN2
ÖZET
Temel olarak, soruların çözümünde gerekli niteliklerin öğrencilerde bulunma durumuna göre öğrencileri
sınıflama işlemi yapan Bilişsel Tanı Modellerine (BTM) olan ilgi teorik ve pratik alanlarda gün geçtikçe
artmaktadır.Bu
araştırmada
BTM’lerdenDeterministicinputsnoisyand-gatemodelinden(DINA)ve
test
sonuçlarından yararlanarak bireylerin gelişimini izlemeye ilişkin çeşitli bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla öğrencilerin sınavda yaptıkları net sayısının ve BTM sonuçlarının yıllara göre izlendiği ve
karşılaştırılmıştır. Araştırmada ortaöğretime geçiş 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanan SBS sınavlarına aynı öğrencilere
ait matematik alt testine ilişkin öğrenci cevaplarından yararlanılmıştır. BTM’nin kullanımı için öncelikle
matematik öğretimi alanında doktora düzeyindeki 3 uzmana SBS matematik alt testinde ölçülen bilişsel özellikler
gruplandırılmış ardından 10 uzmana her bir testteki soruların hangi bilişsel özelliği yokladığını gösteren q matrisi
oluşturması istenmiştir. Uzmanların çoğunluğunun uyum sağladığı bir q matris elde edilerek analizlerde
kullanılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin bilişsel gelişimlerini izlemek için bilişsel becerilere ilişkin tekrarlı
ölçümlerden elde edilen olasılık değerlerinin belirli sınırlılıklar çerçevesinde kullanılabileceği yönünde fikir
vermektedir.
Anahtar Kelimeler
:Bilişsel Tanı Modeli, Boylamsal Araştırma, Öğrenci Başarısının İzlenmesi.
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ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI VE DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Öğretmen Süleyman ERSOY1
Öğretmen Kübra ÇAKIR2
ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ve ders başarıları arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Osman Gazi
Ortaokulunda yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 178 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler farklı sınıf
düzeyindedirler. Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin
ders çalışma alışkanlığı ve ders başarıları arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson kolerasyon katsayısı kullanılarak
sonuçlar analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları ve sonuçlarına göre öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları ile
ders başarıları arasında anlamlı farklılık bulunmamaıştır. Bu sonuçlara göre araştırma sonunda öğrencilerin ders
başarıları ile ilgili başka faktörlere de bakılabilir.
Anahtar Kelimeler
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OKULLARDA KADIN ÖĞRETMENLERE YAPILAN POZİTİF AYRIMCILIKLAR
Samet KARAMAN
Gülay BEDİR
ÖZET
Ülkemizde ve dünyada en çok tartışılan konuların başında kadın-erkek eşitliği gelmektedir. Eşitliği savunun
birçok birey bazı durumlarda kendi lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını da normal karşılamaktadır. Mesleklerin
çoğunda aynı durum söz konusu olduğu gibi bu durum öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. Anayasada, "
kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" ve iş kanununa
göre de " iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz"
ifadeleri yer almasına rağmen farklı mesleklerde her iki cinsiyetin lehine pozitif ayrımların yapıldığı
bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, okullarımızda kadın öğretmenlere yapılan pozitif ayrımcılıkların neler
olduğunu, nedenlerini ve kimler tarafından yapıldığını öğretmen görüşleriyle belirlemektir. Araştırma 2016-2017
öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde görev yapan 15 kadın 17 erkek toplam 32 öğretmenin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun bir şekilde tasarlanan betimsel bir
çalışmadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Veriler incelendiğinde kadın öğretmenlere pozitif ayrım yapılmasını 16 öğretmen
doğru bulduklarını, 12 öğretmen doğru bulmadıklarını, 3 öğretmen kısmen doğru bulduklarını ve 1 öğretmen de
böyle bir ayrımın yapılmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler kadın öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapılan
konuları: tayin, izin, nöbet, ders programı, fiziki kuvvet gerektiren işler, sınıf seçimi, belirli gün ve haftalarda
kolay görevlerin verilmesi konularında yapıldığını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Pozitif ayrımcılık, Kadın Öğretmen, Nitel Araştırma.
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PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI
Doç. Dr. Rabia ÇİZEL 1
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL 2
Öğr. Gör. Edina AJANOVİC3
ÖZET
Ayırıcı özellik teorisi, kişilik yapısını analiz edebilmek için kişilik özelliklerinin benzerlik ve farklılıklarının
ölçülmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması gerektiğini söyler. Bireysel ayırt edici özellikler kişilerin yaptıkları
işte gösterdikleri performansı doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, bireysel performans üzerinde etkili
olan psikolojik ve demografik faktörler ile ilgili bir yazın taraması yaparak, bireysel performansın incelenmesi
amacıyla yapılacak kavramsal ve görgül araştırmalara rehberlik etmektir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası
yazında kişilik özellikleri, bağlanma tarzları gibi psikolojik değişkenlerin yanı sıra cinsiyet, yaş, doğum sırası gibi
demografik değişkenlerin de görgül araştırmalarda sıklıkla kullanıldığı göze çarpmaktadır. Sözü edilen
değişkenler ile bireysel performans arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda performansın algısal veya gerçek
veriler ile ölçüldüğü görülmektedir. Görgül araştırmalarda sıklıkla, regresyon, Manova gibi çok değişkenli analiz
yöntemlerinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Araştırma sonuçlarının alanda çalışan araştırmacı ve
uygulamacılara fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler
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Jel Kodları
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LITERATURE REVIEW ON RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL FACTORS AND
INDIVIDUAL PERFORMANCE
ABSTRACT
Distinctive feature theory proposes that in order to analyze personality’s structure it is necessary to measure,
define and classify similarities and differences of personality traits. Individual’s distinguishing features are
directly affecting his/her working performance. By reviewing literature on how psychological and demographic
factors affect individual performance, the goal of this study was to provide guidance for conducting conceptual
and empirical research on this topic. In this context, besides psychological variables such as personal traits and
attachment styles, demographic factors like gender, age and birth order were among commonly investigated ones
in both national and international empirical studies. It can be noticed from the studies focusing on relationship
between above mentioned factors and individual performance, that it was measured based on perceptual and/or
real data. In addition, it is evident that multivariate analysis methods like regression and MANOVA were
commonly chosen by researchers. Authors believe that the results of the current study will be useful for both
researchers and practitioners in this field.
Key Words
: Personality Characteristics, Attachment Styles, Individual Performance
Jel Codes
: M12, M19
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ÖĞRETMEN YAZILI SINAV SORULARININ HESS BİLİŞSEL ZORLUK MATRİSİNE GÖRE
İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ1
Arş. Gör. Papatya DEMİR2
ÖZET
ilişsel alanla ilgili günümüze kadar pek çok sınıflama sistemi geliştirilmiştir. Bu sınıflama sistemleri içerisinde
22’den fazla dile çevrilen ve dünya genelinde büyük oranda kabul gören sınıflama sistemi, Bloom ve arkadaşları
tarafından geliştirilen Bloom Taksonomisidir. Bu taknonomi, 1956 yılında Bloom ve arkadaşları tarafından bilgi,
kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları adı altında oluştururulmuştur. Benzer şekilde
Webb (1997) öğretim programı hedefleri, kazanımları ve değerlendirme sürecinin bir bütün olarak ele alınmasına
ve bu unsurların sağlam bir şekilde bir arada işlemesine katkı sağlaması amacıyla Bilgi Derinliği (Dept of
Knowledge -DOK) modelini geliştirmiştir. Bilgi derinliği de (1) hatırlama ve taklit etme, (2) beceriler ve kavramlar,
(3) kısa süreli düşünme ve (4) uzun süreli düşünme olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Hess ve arkadaşları
(2009) bu iki yaygın kabul görmüş modelleri üst üste getirerek özellikle sınıf içi öğretim tekniklerini
değerledirecek “Hess Bilişsel Zorluk Matrisi (Hess Cognitive Rigor Matrix)” adını verdikleri yeni bir model ortaya
çıkarmıştır. Bu matriste soruların yerleri bulunurken ilk önce Bloom Taksonomi basamağı, sonrasında DOK
taksonomi basamağı yer alır (Anlama, 2 gibi). Mevcut çalışmada, Hess Bilişsel Zorluk Matrisi kullanılarak
öğretmenlerin dönem içinde hazırladıkları yazılı sınav sorularının bilişsel yerlerininin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda Kahramanmaraş ilinde ratgele seçilen 3 liseden farklı branşlarda toplam 509 sorudan oluşan 39
öğretmen yazılı sınavları incelenmiştir. Bulgular sonucunda Bloom Taksonomisine göre öğretmen yazılı sınav
soruları %31’i Hatırlama, %31’i Anlama, %34’ü Uygulama ve %4’ü ise Analiz basamağında yer almıştır. Hess
Bilişsel Zorluk Matrisi göz önüne alındığında ise yazılı sınav soruları sırasıyla “Hatırlama, 1 (%31)”, “Anlama, 1
(%8)”, “Anlama, 2 (%19)”, “Anlama, 3 (%3)”, “Uygulama, 1 (%7)”, “Uygulama, 2 (%27)”, “Analiz, 2 (%3)” ve
“Analiz, 3 (%1)” dir. Çalışmada bulunan sonuçlar alanyazın ile desteklenerek, araştırmacı ve öğretmenlere
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Bloom Taksonomisi, Bilgi Derinliği, Hess Bilişsel Zorluk Matrisi
Jel Kodları
: I2.
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KORUMA AMAÇLI AFET RİSK YÖNETİMİ PLANINDA GELENEKSEL BİLGİNİN KULLANIMI
Arş. Gör. Funda GENÇER1
ÖZET
Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için afetler sonucu oluşabilecek felaketlere karşı
korunması önemlidir. Bu nedenle afet risklerinin tespiti ve bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.
Afet risk yönetiminin doğru planlanabilmesi için yerel halkın deneyimleri sonucu elde edilen bilgi ve becerilerin
araştırılması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel ve yöresel bilgi sistemlerinin afet risk yönetiminin
stratejik planlanmasına katkısını tartışmaktır. Yöreye özgü yönetim, planlama, izleme sistemlerinin ve geleneksel
yapı bilgi ve becerisinin felaket riskini düşürdüğünü gösteren Türkiye ve Dünya örnekleri, literatür araştırması
yapılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, geleneksel bilgi ve bu bilginin kullanılma yönteminin kültürel mirasın
korunmasında afet risk yönetimine katkısı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Risk Yönetimi, Koruma, Geleneksel Bilgi.
Jel Kodları
:R1.
USAGE OF TRADITIONAL KNOWLEDGE IN THE CONSERVATION AIMED DISASTER RISK
MANAGEMENT PLAN
ABSTRACT
For the transmission of cultural assets to the future generations, it is important to conserve them against
to disasters that can be occurred after hazards. In turn, determination of disaster risks and taking precautions for
these risks are required for the conservation of cultural heritage. Traditional skills and techniques gained with
experiences of local people should be searched for the planning of disaster risk management. The aim of the study
is to research contribution of traditional and local knowledge systems on strategic planning of disaster risk
management. Local management, planning, monitoring systems and traditional construction techniques and
skills, mitigating effects of disasters are researched from the World and Turkey examples with literature survey.
Consequently, traditional knowledge systems and their usage are evaluated in terms of their contribution of risk
management for the conservation of cultural heritage.
Anahtar Kelimeler
:Risk Management, Conservation, Traditional Data.
Jel Kodları
:R1.
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ARCHITECTURAL OUTCOMES OF THE AUTONOMOUS DEVELOPMENT PROCESSES IN FAVELAS
OF BRAZIL
Res. Asst. Gencay ÇUBUK1
ABSTRACT
The study investigates the architectural outcomes of the favelas in the case of Brazil with the autonomous layouts.
The cultural, social, economical and political roots of favelas include many architectural variations. These varitions
open an alley for evaluating the outcomes of architectural elements in the case of favelas.The history of favelas are
located as a value which directly rebound to the architectural elements with the table emerging by the examination
of the formal and informal rules, codes and converters. Theoretical analysis, enables the evaluation of formal and
informal values in a collective context. Even the active roots of the layouts under theoretical analysises reach out
to the 1960s, the architectural ground which is examined belongs to a perspective includes more than 2000 years.
The reading of the quests reaching out from vernacular architecture to the contemporary architectural practices
define the near future approaches.The competitive living standarts enforce favelas to create unique zones and
complex spatial prodecures. Large openings over narrow streets, the interior spaces shaped in line with the basic
needs and the uniqueness of the every single favela demonstrates how autonomous operations affect the character
of the favelas. The rearrangement of the favelas can be evaluated with particular details including the efficiency
of modularity. The authenticity of the intense texture can be damaged with strongly comprehensive design
processes. The modularity of the new additions need to be implemented on an organic layout comprehend the
dwellers’ unique routes or mised uses.-After 2008, the strict laws arranged according to the circulation of drugs,
affected the introversion degree of favelas. In addition to the drugs, the architectural complexity of the
emplacement of people in favelas demonstrate the potential for the increase of the rate of the crimes strongly
forbidden by laws. The buffer zones and the partial linearity of the living spaces create a potential for the modular
additions. The proposal of the study, the providing of flexibility, multiplicity and convertability with the
evaluation of introvert spaces of favelas by modular edditions.Contemporary approaches must collect the detailed
data of the favela regions for integrating modern methods andbeing sustainable.
Key Words
:Architecture of Favelas, Autonomy in Favelas,Architectural Autonomy
Gel Codes
:N66
BREZİLYA FAVELALARINDAKİ OTONOM GELİŞİM SÜREÇLERİNİN MİMARİ SONUÇLARI
ÖZET
Çalışma, otonom katmanların değerlendirilmesi yoluyla, Brezilya'daki ‘favela’ konutlarının mimari çıktılarını
incelemektedir. Favelaların kültürel, sosyal, ekonomik ve politik kökleri, birçok mimari varyasyon barındırmaktadır.
Bu varyasyonlar, favelalara has mimari unsurların sonuçlarını değerlendirmek için bir zemin açar. Favelaların tarihi,
resmi ve gayri resmi kuralların, toplumsal kodların ve dönüştürücülerin incelenmesiyle çözümlenebilecek mimari
elemanlara doğrudan bağlı bir girdi olarak belirir. Kuramsal analiz, resmi ve gayrı resmi girdilerin bütüncül bir
bağlamda değerlendirilmesini sağlar. Kuramsal analizler doğrultusunda yapılmış düzenlemelerinaktif kökenleri bile
1960'lara uzanırken, incelenen mimari zeminin 2000 yılı aşan bir perspektifi işaret ettiği görülür. Bölgesel mimariden,
çağdaş uygulamalara uzanan okumalar, yakın gelecekteki yaklaşımları belirler. Rekabetçi yaşam standartları favelaları,
benzersiz bölgeler yaratmak ve karmaşık mekânsal önlemler oluşturmak için zorlar. Dar sokaklara taşan geniş
açıklıklar, iç mekanların temel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi ve her favelanın iç mekanının, benzersiz bir
kimlik taşıması gibi örnekler, otonom süreçlerin favelaların karakterini nasıl etkilediğini gösteren örneklerdir. Bu
bağlamda, modülerliğin sağladığı verimlilik detaylara dahil edilerek, favelalar yeniden ele alınabilir. Öte yandan
gereğinden fazla kapsayıcı tasarım süreçleri, yoğun dokunun oluşturduğu özgünlüğü zedeleyebilir. Yeni eklemelerin
modülerliği, bölge sakinlerinin benzersiz rotalarınıya dahatalı kullanımlarını karşılayabilir biçimde, organik bir
kurguyla ilerletilmelidir. 2008 sonrasında, uyuşturucu sirkülasyonlarını engellemek üzere düzenlenen katı kanunlar,
favelaların içe kapanma derecesini etkilemiştir. Uyuşturucu konusuna ek olarak, favelalardaki bireylerin
yerleşimlerinin mimari karmaşıklığı da, yasalar tarafından şiddetle yasaklanan suçların oranının artma potansiyelini
göstermektedir. Tampon bölgeler ve yaşam alanlarının kısmi doğrusallığı modüler eklemeler için bir potansiyel
oluşturmaktadır. Çalışmanın önerisi, favelaların içedönük alanlarının modüler eklemeler aracılığıyla değerlendirilmesi
yoluyla, favelalarda esnekliğin, çoğulculuğun ve dönüştürülebilirliğin sağlanmasıdır. Çağdaş yaklaşımlar, modern
yöntemleri birleştirmek ve sürdürülebilir olabilmek için favela bölgelerinin detaylı verilerini toplamak durumundadır.
Anahtar Kelimeler
:Favela Mimarisi, Favelalarda Otonomi,Mimari Otonomi
Jel Kodları
:N66
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YAPILARDA, ENERJI ETKIN PEYZAJ UYGULAMALARI
Doç. Dr. İzzet YÜKSEK1
Ar. Gör. Damla Gül Begüm KEKE 2
ÖZET
Yapılar, yaşam döngüleri boyunca (Yapı için yer seçimi ve tasarımdan başlayarak yıkılmasına kadar geçen
süreçte) enerji tüketimi yapmaktadır. Bu tüketimde en önemli payı, kullanım sürecindeki enerji tüketimi
almaktadır. Bu süreçte özellikle konut ve ofis yapılarında kullanıcıların konfor koşullarını sağlamaya yönelik
olarak farklı enerji kaynakları kullanılmaktadır. Yapıların, kullanım sürecindeki enerji tüketimini azaltmak,
yapının yaşam döngüsünün her aşamasında enerjinin dikkate alınması ile mümkündür. Yerleşim yeri seçimi,
yapının araziye konumlandırılması, mimari tasarım, yapım sistemi ve malzeme seçimi, yapım, kullanım, bakım onarım ve yıkım aşamalarında alınacak tedbirlerle yapının toplam enerji tüketimi azaltılabileceği gibi kullanım
sürecindeki enerji tüketimi de önemli oranlarda azaltılabilir. Bu çalışmada yapı çevresinde kullanılacak yapay ve
doğal peyzaj öğelerinin, yapının enerji tüketiminin azaltılmasına sağlayabileceği katkılar araştırılmıştır. Bu amaçla
ilk önce bu tür peyzaj uygulamalarının neler olduğu açıklanmıştır. Sonrasında ise örnek uygulamalar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Enerji verimliliği, Ekolojik peyzaj, Yapılı çevre
Jel Kodları
: Q40, Q51
ENERGY EFFICIENT LANDSCAPE APPLICATIONS IN BUILDINGS
ABSTRACT
Buildings consume energy throughout the life cycle (choosing a location for building, design, construction etc)
The highest share is in usage process in energy consumption of buildings. In this process, different energy sources
are used to provide the user comfort conditions particularly residental and office buildings. The energy must be
considered at each stage of the life cycle of the building for reduce to the energy consumption in the usage process.
A total energy consumption can be reduced by measures to be taken in the life cycle process. Aim of the study
how to reduce the building's energy consumption to be used artificial and natural landscape elements around
buildings. Firstly energy efficient landscape practices are described in this study. Than examples of energy
efficient landscape application are given.
Keywords
: Energy efficiency,ecological landscape, building environment
Jel codes
: Q40, Q51
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ANALYSIS OF APPROACHESTO ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OFBUILDING FACADESYSTEMS
Hakan ARSLAN
Mine KURTAY
ABSTRACT
The rapid depletion of non-renewable energy sources around the world, and especially the one in construction
sector leading to more than a third of global energy consumption, led sustainability to the forefront of green
buildings and environmentally friendly building materials concepts.
Green buildings are defined as constructions that minimize the environmental impact and use of resources
throughout the planning, design, construction, demolition and reuse cycle.When designing these buildings, by
reducing the structural environment's adverse effects on human health and nature; It is aimed to use energy, water
and natural resources efficiently, to protect user health and improve productivity, to reduce the carbon footprint
of buildings by reducing waste, waste, pollution and environmental damage.On the other hand, in building
materials sector where materials used in buildings are produced; Aluminum-iron-steel-ceramic sanitary ware,
electrical equipments, lighting devices, cement, iron-steel (construction iron), plaster, painting (decorative
painting), flat glass, natural stone-marble, air conditioning, is spread over a very wide area including wooden
products, locks, hardware goods, elevator, wall paper, mineral wool, radiator, plastic, insulated cable, pipe and
pipe connections.
In this study, the design and application of the green building facade elements in the world were discussed with
the approach of life cycle assessment, and the articles published in SCI journals over the last 5 years were examined
in terms of the methods they used.In this context, the literature has been searched with the building life cycle
which we have determined as the top title.However, because of the wide range of results such as 5035, the study
was limited to building facade elements.In this context, 10 SCI-indexed articles were examined by means of metaanalysis in terms of purpose, evaluation method and findings.As a result, methodological approaches to the
production, design, application and reuse of building facade elements were synthesized and suggestions for the
optimization of facade elements were presented.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN İŞÇİ HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ1
ÖZET
Yapım sektöründe çalışanların yapım süreci boyunca iş güvenliği konusunda sahip oldukları hakları bilmemeleri
ve bu hakları kullanmamaları iş güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir eksikliktir. Bu çalışma 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda yer alan işçi haklarını yapım sektöründeki çalışanlar açısından
değerlendirmeyi hedef almakta ve işçi hakları konusundaki eksiklikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla
çalışma kapsamında söz konusu haklardaki temel eksikliklerbu konuda olumlu bir örnek teşkil eden ve ABD`de
uygulanmakta olan İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası(Occupational Safety and Health Act- OSH Act) ile
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları işverenlerin çalışanların haklarını kullanma konusunda
gerek işveren gerekse kanunlar tarafından daha fazla desteklenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler
:İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapım Sektörü, İşçi Hakları, OSH Yasası
Jel Kodları
:J830
EVALUATION OF TURKISH OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT IN TERMS OF EMPLOYEE
RIGHTS
ABSTRACT
The fact that employees in construction sector do not know and use their rights releated to work safety in
construction process is amajor drawback for ensuring work safety in construction process. This study aims to
evaluate Occupational Health and Safety Law No. 6331 in terms of employees` rights working in construction
sector and aims to determine the deficiencies in the law.For this purpose, in the scope of the study the main
shortcomings of the rights have been evaluated by comparingTurkish Occupational Health and Safety Law with
Occupational Safety and Health Act (OSH Act) in USA, which is a positive example in this respect. The study
results show that employees need to be more supported by employers and the law, in terms of using their rights.
Key Words
:Turkish Occupational Health and Safety Law, Construction Sector, Employee rights, OSH Act
Jel Code
:J830
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ATIL KIYI BOŞLUKLARINI ÇÖZÜMLEMEYE DAİR BİR DEĞERLENDİRME: İSTANBUL KIYILARI
Ar.Gör. Yağmur Burcu Günbek1
Mimar Kamile Öztürk Kösenciğ2
ÖZET
Kentlerin biçimlenişinde topografyası kadar su ile kurduğu ilişki de etkili olmaktadır. Özellikle İstanbul gibi
metropoliten bir kentin biçimlenişinde su ile kurduğu ilişki; diğer coğrafi özellikleri ile kurduğu ilişkilere göre
daha etkili olmuştur. Su kenti iki ayrı parçaya bölerken aynı zamanda bu iki parça üzerinde kilometrelerce kıyı
şeridi oluşturmakta ve onları birbirine farklı biçimlerde bağlayarak birlikte çalışmasını sağlamaktadır. Bu doğal
kaynağın mekansal sürdürülebilirliği kent ve birey açısından ciddi önem arz eder. Kent ve birey arasındaki bu
bağlayıcılık beraberinde ciddi bir kamusal bağlayıcılığı da getirir. Kara vedeniz iç içeliği farklı kamusal/yaşamsal
kesitler oluştururken kıyı bölgelerinde oluşan sanayileşme, dolgu alanları, çeşitli şekillerde kesintiye uğrayan kıyı
alanları, kıyıdaki kamusal alanların karşılaştığı ekonomik baskılar vb. sebepler kıyı-kent ilişkisini
zayıflatmaktadır. Böylece kıyılardaki kamusal alanların varlığı ve işlerliği büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmanın amacı mevcut ve yeni ortaya çıkan kamusal kıyı mekanlarını araştırmak ve kentin bağlamı içindeki
yerlerini anlayabilmektir. Çalışma kapsamında yöntem olarak kentin kritik kamusal noktalarından geçen kesitler
kullanılmıştır. Bu tip kesitleri üretip çoğaltarak; kentin kıyı ile olan mekansal ilişkisini görünür ve tartışılır hale
getirmek çalışmanın hedefleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler
:Kıyı, İstanbul, Kent, Kamusallık, Sürdürülebilirlik.
Jel Kodları
:Q26, Q56
AN EVULATION ABOUT ANALYSING COASTAL VACANT SPACES: COASTS IN ISTANBUL
ABSTRACT
In the formation of the cities, the relation with the water as well as the topography is also effective. Especially in
the formation of a metropolitan city like Istanbul, it is more effective than the relationship with other geographical
features. The water seperates the city in two parts, while it creates coastlines and allows them to work together by
connecting them in different ways. The spatial sustainability of this natural resource is important both for the city
and for the person. The coastlines are also connecting the city and individuals together while forming public
spaces. Land and sea have a potential to create different public / vital sections. But recently, many reasons such
as industrialization in the coastal regions, fill areas, physical interruptions at coastlines, economic pressures on
the coastal public areas; weaken the coastal-urban relationship. Therefore, the existence and functioning of the
limited number of coastal public spaces have major importance for the city. The purpose of this study is to explore
existing and emerging public coastal areas and to understand their place in the context of the city. In the scope of
the study, the sections, which are passing through the city's critical public spots, were used as the method. It is
also aimed to make visible and discussed spatial relationships between the city and coastal places by creation and
multiplication this kind of sections.
Keywords
:Coast, İstanbul , City, Publicity, Sustainability.
Jel Codes
:Q26, Q56
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TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN YÖNETSEL YAPILANMA SÜREÇLERİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ:
İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜ
Araş. Gör. Osman Erdal Şahin1
ÖZET
İnsan, tarih ve toplum ilişkilerinde mekânın merkezi konumu çok önemlidir. Bu ilişkide kentsel mekân idari
yapısal değişim ve dönüşümlerde en belirgin etkilenen alanlardandır. Çünkü değişen idari yapıların etkisi kentsel
mekânlara yansımaktadır. Kent mekân, içerisindeki yapılarla birlikte bu politik süreçlerin dönüşümüne belirgin
bir şekilde tanıklık etmektedir.
Bu dönüşümün açıkça görüldüğü kent mekânlarından en önemlisi ise İstanbul’dur. İstanbul geçmişten günümüze
değişen ve dönüşen imparatorluklara başkent olmuştur. Bu başkent, toplumsal ve siyasal değişim ve
dönüşümlerde mimari ve yeni planlamalarla etkilenmiştir. Özelliklede 19. yüzyıldan 20. yüzyıla hatta günümüze
dek etkili dönüşümün mekânsal bir örneği olmuştur. Bu çalışma İstanbul’un 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına
kadar, geçen bir yüzyıl boyunca değişen ve dönüşen iktidarlarla birlikte mekânsal olarak nasıl bir değişim ve
dönüşüme tabi olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. İstanbul’un mekânsal olarak etkili konumu her dönem
içerisinde devam ettiğini ve bu kent mekânının yapılarıyla temsili rolünün siyasi elitler için önem arz ettiğini ve
dolayısıyla İstanbul kent mekânına müdahalenin ise kaçınılmaz olduğu bu çalışmada anlatılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler
:İstanbul, Mekân, Kentsel Mekân, İktidar, Dönüşüm
Jel Kodları
:R2, R5.
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TÜRKLERDE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ; TEK MEKAN GÖÇEBE ÇADIRINDAN,
MİNİMALİST DAİRELERE GEÇİŞ
Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN
Yrd. Doç. Dr. Elif SUYUK MAKAKLI
ÖZET
Türklerin göçebelik döneminde barınma amaçlı kullandıkları çadır, otağ gibi taşınır elemanlar, zaman içinde
yerleşik düzenle ev veya konut olarak adlandırılan mekânlara dönüşmüştür. Anadolu’da yaşayan Türkler toprağı
işleyerek yerleşik hayata geçmiş, çevresinde bulduğu taş, ağaç, toprak gibi malzemeleri kullanarak, Anadolu
geleneksel konutunu yaratmışlardır. Türk konutu üzerine yapılan çalışmalar, geleneksel konutun oluşumunda
dinsel, kültürel ve yöresel etmenlerin yanı sıra göçebelik kültürünün getirdiği etmenlerin de etkili olduğunu
göstermiştir.
Yüzyıllar sürecinde geçirilen sosyal, kültürel ve teknolojik değişimler, günümüzde özellikle megapol büyük
şehirlerde insanları yüksek katlı apartman bloklarına ve rezidans olarak isimlendirilen modern konutlara
yönlendirmektedir. Bu çalışmada yüzyıllar boyu süren sosyolojik, kültürel ve teknolojik değişimler ışığında tek
bir mekân içinde çözümlenen yaşam alanlarının nasıl evrildiği araştırılacaktır. Araştırmanın konusu olan, tek bir
mekan içinde çözümlenen göçebe çadırından, geleneksel konut odasına ve modern rezidans stüdyo ve 1+1
dairelere geçişte, hangi temel ihtiyaçların konut içi mekan bölümlerinde nasıl değişimler yarattığı, kısıtlı tek hacim
mekânlarda yaratılan çözümler incelenmektedir. Bununla birlikte, modern rezidansların bu minimalist
dairelerinde Türk göçebe kültüründen gelen izler araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göçebe Çadırı, Yurt Çadırı, Karaçadır, Alaçık Çadırı, Geleneksel Konut, Türk Evi Odası,
Rezidans, Minimalist Daire
CHANGE IN LIVING CULTURE OF THE TURKS; SINGLE SPACE NOMAD TENT TO MINIMALIST
APARTMENTS
ABSTRACT
Nomadic tents and sultan tent (otağ), used for sheltering during the nomadic period of Turks, has been turned in
to living spaces called home and residence over time. Turks who lived in Anatolia, have created the traditional
Anatolian residence (by using the local materials found at their environment; such as stones, trees, earth) after
transmission to permanent settlement life by cultivating soil. Studies about the Turkish traditional housing show
that, not only the religious, cultural, and local factors but also the nomadic culture are effective for the formation
of the traditional housing .
Social, cultural and technological changes through the centuries lead people to live in modern residential highrise buildings especially in big cities. In this study, in the light of centuries-long sociological, cultural and
technological change, the evolution of living in one single space will be investigated. The study tries to analyze;
from the nomadic tents resolved in a single space to the transition to conventional housing rooms and modern
residence studio and 1 + 1 apartment which basic housing needs have changed the space planning of a house and
which solutions created in limited one single space. In addition, traces of the Turkish nomadic culture will be
explored in the minimalist apartments of this modern residence blocks.
Key Words: Nomadic Tent, , Yurt Tent, Karaçadır, Alaçık Tent, Traditional House, Turkish House Room,
Residance, Minimalist Apartment.
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TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNE EDİRNE’DEN BİR ÖRNEK: SULTAN II.
BAYEZİD KÜLLİYESİ
Öğr. Gör. Onur Şuta1
Doç Dr. Sennur Akansel2
Esra Yağdır Çeliker3
ÖZET
Orijinal işlevini yitirmiş tarihi anıt niteliğindeki yapıların yeniden işlevlendirilerek kültürel bir varlık olarak
yaşatılması düşüncesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli platformlarda tartışılmaktadır. Özellikle
kültür turizmini canlı tutacak tarihi mirasın, mimari özelliklerinin yeniden programlanması, yeniden
işlevlendirilmesi konuları son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Söz konusu tarihi anıt niteliğindeki yapıların
yeniden işlevlendirilerek kültürel varlık olarak yaşatılması bu yapıların mekânsal, sosyo-kültürel, ekonomik
dönüşümlerini de beraberinde getirmektedir. Bu dönüşümlerin tarihi çevrenin korunması prensibi çerçevesinde
gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Günümüzde gerek evrensel, gerekse ulusal değerlendirme ölçütlerine göre
“Korunması Gerekli Kültür Varlıkları” ya da “Kültürel Miras/Tarihi Miras” olarak nitelendirilen yapıların yeni
ve çağdaş işlevlerle kullanılması için yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır.Atıl durumda kalan bu yapıların
korunup, kullanılabilmelerinin yanı sıra, yüklenecek yeni işlevlerin olumlu ve olumsuz yönlerin irdelenmesi
gereklidir.Bu çerveçede örnek yapı olarak incelenen Sultan II. Bayezid Külliyesi, eskiden darüşşifa (hastane)
olarak kullanılan, günümüzde ise döneminin çağdaş medikal tedavi uygulamalarının sergilendiği bir sağlık
müzesi olarak yeniden işlevlendirilmiştir.Yapılan çalışmadaSultan II.Bayezid Külliyesi’nin tarihi ile ilgili literatür
araştırması yürütülmüş ve işlevi değişen yapının mimari kurgusu üzerinde analizler yapılmıştır. Ayrıca kültürel
mirasın değerlendirilmesi ve yapının günümüzde aktif olarak kullanılması açısından iyi bir örnek
gösterilebilecekSultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin mekânsal ve biçimsel özelliklerinin irdelenmesi ve
yeniden işlevinin uygunluğu değerlendirilmektedir. Yukarıda sözü edilen analiz çalışamaları sonucunda Sultan
II. Bayezid Külliyesi’nin Edirne Kent belleğine olan katkıları ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:yeniden işlevlendirme, tarihi yapı, kent belleği
Jel Kodları
:Y4.
AN EXAMPLE OF RE-FUNCTIONALIZING OF HISTORICAL BUILDINGS IN EDIRNE : SULTAN II.
BAYEZID SOCIAL COMPLEX
SUMMARY
Re-functionalizing historical heritage as a cultural asset is being discussed not only global academic field but also
various academic platforms in our country. Especially in the last years, the historical heritage, which supports
cultural tourism, has been gaining importance in terms of re-programming, re-using and re-functionalising of
architectural historical spaces. Moreover,conserving historical heritage as a cultural asset by re-functionalizing,
also enables to socio-cultural and economic transformation in urban areas. It is very considerable that, these
transformations should carried out within the principles of preserving the historical environment. According to
universal and national evaluation criterias related to conservation, historical buildings which is defined as
"Cultural Assets Required to Conserve" or "Cultural Heritage / Historical Heritage" should be articulated with
contemporary functions. Furthermore negative and positive effects of re-functionalizing concept should be
scrutinised in terms of arcihtectural conservation principles. In this study Sultan II. Bayezid Social Complex is
analyzed regarding to re-functionalizing historical heritage. Sultan II. Bayezid Social Complex, which wasused
as a hospital, is re-used as a health museum enables to exhibit the medical applications acknowledged as
contemporary in its period. In this study, literature review on the history of the Sultan II.Bayezid Social Complex
is carried out. Afterwards, re-functionalizied historical complex is analyzed regarding to evaulation of created
architectural configuration. Additionally, the complex, which is a impressive example as a conserved and refunctionalized historical heritage, was evaluated in terms of morphological and spatial aspects. Consequently,
substantial contribution of Sultan II. Bayezid Social Complex to urban memory of Edirne City is specified in detail
due to researches mentioned above.
Anahtar Kelimeler
:re-functionalizing, historical heritage, urban memory.
Jel Kodları
:Y4.
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EDİRNE TARİHİ DOKUSUNDA KORUMA PROBLEMLERİNİN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN
İNCELENMESİ
Arş. Gör. Saygın Alkan1
Yrd. Doç. Dr. Tülay Canıtez2
ÖZET
Geçmişten aktarılmış olan tarihi dokunun korunması insanlık adına her bilinçli toplumun üzerinde durması
gereken bir konudur. Tarihi çevrenin korunması durumu bize aktarılmış olan kültür mirasının yaşatılması ve
sahip çıkılması, geçmişin sosyal, kültürel, ekonomik ve estetik değerlerinin yapısını anlamak, geleceğe bu
referanslardan yararlanarak şekil vermek açısından önemlidir. İnsanlığa aktarılan ve önemli izler taşıyan kültür
varlıklarının korunması tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte bilimsel yöntemlerle yaklaşım ancak 19.yüzyılda
Avrupa’da başlamış ve çağdaş restorasyonun temelleri atılmıştır. Çağdaş koruma kavram ve kuramları gelişerek
günümüzde tarihi yapının özgün dokusunun korunmasını, korumanın sadece tek yapı ölçeğinde değil çevresiyle
birlikte ele alınmasını ve en küçük yapı detayıyla sonlanmasını öngörmektedir. Bu çalışmada Edirne Kaleiçi
bölgesinde koruma eylemi kapsamında, büyük ölçek bazında çevresel kararlardan, küçük ölçek bazında ise yapı
strüktürü, yapı elemanları, yapı malzemesi ve yapı detayları üzerinde mevcut olan koruma problemleri ortaya
konularak çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Doku, Koruma, Restorasyon Kuramları
Jel Kodu: Y 40
EXAMINATION OF THE PROTECTION ISSUES IN EDIRNE'S HISTORIC LAYERS WITH EXAMPLES
ABSTRACT
Historical texture has been transferred from the past and the protection of this touch is a matter that must be
addressed on every conscious society. Protecting the historic environment allows us to convey social, cultural,
economic and aesthetic values and these values are important for reference to the future. The concept of
conservation is based on very ancient histories but protection by scientific methods first began in the nineteenth
century in Europe. The foundations of contemporary restoration have been laid. The foundations of modern
restoration have been laid. Modern conservation concepts and theories have developed. These concepts have left
the evaluation of the individuals alone. These concepts handled the buildings together with their surroundings
on a large scale. In this study, solution proposals will be developed by putting macro and micro decisions within
the scope of protection action in Edirne Kaleiçi region.
Keywords: Historical Layers, Conversation, Restoration Theories
Jel Code: Y 40
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ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE GENETİK
Prof. Dr. F. Sırrı ÇAM1
ÖZET
Küresel olarak yaşam bilimlerinde benzersiz bir ilerleme ve yenilik dönemi yaşıyoruz. Bu durum yaşam
biçimimizi değiştirmeye devam ediyor. 21. yüzyılın başında biyoteknoloji (gen teknolojisi dahil) geleceğin kilit
teknolojisi olarak görülmektedir. Genetik bilginin tanımlanması ve genetik mühendisliğinin uygulamaları hali
hazırda insan faaliyetlerinin birçok alanında damgasını vurmaktadır. Gelişmekte olan bu teknolojiler hem güçlü
hem de kontrolü zor olacak yıkıcı potansiyeller de içermektedir. Biyoteknolojideki devrim, yani bir organizmanın
genetik materyalini analiz etmek ve spesifik olarak değiştirmek için kullanılan yeni araçlar, çeşitli faktörlere bağlı
olarak biyo-savaş riskinin artmasına neden olmuştur. Modern biyoloji ve tıp 20. yüzyılda biyolojik silah üretimini
kolaylaştırdı. Biyolojik silahlar, nükleer bir saldırıdan çok daha fazla insanı öldürme potansiyeline sahiptir. Ayrıca
nükleer silahların aksine, önceleri elde edilmesi zor ve pahalı olan biyolojik silahlar, yaşam bilimleri ve ilgili
teknolojilerin gelişmesiyle birlikte artık kolay ve ucuz bir şekilde üretilmektedir. Biyolojik silahların devlet ya da
devlet dışı aktörler tarafından kullanılması, ulusal güvenliğimiz için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Önceki
yıllarda çok az ülkede olan imkânlar günümüzde neredeyse tüm ülkelerde kullanılmaktadır. Artık pek çok devlet,
patojen mikroorganizmaları büyük miktarlarda ve güvenli bir şekilde üretmek için teknolojik potansiyele sahip
bulunmaktadır. Klasik biyo-savaş ajanları, en basit genetik tekniklerle dahi doğal muadillerine göre çok daha
verimli hale getirilebilir. Genom dizilimi, modern savaşın ve savunmanın doğasını değiştirme potansiyelini
taşıyan yeni nesil genetik mühendislik kullanılarak tasarlanan biyo-silahlar üretilmesini sağlamıştır. Biyolojik
silah endüstrisinde, genetik mühendislik, artmış sağ kalım, bulaşıcılık, virülens ve ilaç direnci yoluyla silahın
etkinliğini arttırmayı amaçlayan yeni patojenik özellikler yaratmak için genleri manipüle etme yöntemleri
kullanılabilir. Ulusal Güvenlik Stratejisi bir ülkenin güvenliğini, ulusal çıkarlarını ve hedeflerini belirleyen temel
ilkeleri sunar, ülkeyi çevreleyen güvenlik ortamını ve ulusal güvenliğe ilişkin zorlukları ve bu zorlukları çözmek
için alınması gereken stratejik yaklaşımları gösterir. Bu çalışmada, genomik araştırma ve geliştirme konusundaki
temel eğilimler gözden geçirilerek bu gelişmelerin yeni biyolojik silahların tasarımında nasıl kötüye kullanıldığı,
genomik devrimden elde edilen atılımların biyolojik savaş ajanlarını engelleme yolları ve stratejik önemi
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Ulusal güvenlik, strateji, genetik, biyolojik silah
Jel Kodları
: I120
NATIONAL SECURITY STRATEGIES AND GENETICS
ABSTRACT
Globally we are experiencing a unique period of progress and innovation in life sciences. This situation continues
to change our way of life. At the beginning of the 21st century, biotechnology (including gene technology) is seen
as the key technology of the future. The identification of genetic information and the applications of genetic
engineering are currently imprinted in many areas of human activity. These developing technologies include
destructive potentials that are both powerful and difficult to control. The revolution in biotechnology, the new
tools used to analyze and specifically modify an organism's genetic material, has led to an increased risk of biowarfare, depending on various factors. Modern biology and medicine facilitated the production of biological
weapons in the 20th century. Biological weapons have the potential to kill far more people than a nuclear attack.
Moreover, unlike nuclear weapons, biological weapons, which are difficult and expensive to achieve, are now
produced easily and cheaply, with the development of life sciences and related technologies. The use of biological
weapons by state or non-state actors poses a significant threat to our national security. The possibilities in very
few countries in previous years are now being used in almost all countries. Many governments now have
technological potential to produce pathogenic microorganisms in large quantities and in a safe manner. Classical
bio-warfare agents can be made much more efficient than natural counterparts even with the simplest genetic
techniques. Genomic sequencing has led to the production of bioweapons designed using a new generation of
genetic engineering that has the potential to change the nature of modern warfare and advocacy. In the biological
weapons industry, methods of manipulating genes can be used to create new pathogenic features that aim to
increase the effectiveness of the weapon through genetic engineering, increased survival, infectivity, virulence
and drug resistance. The National Security Strategy provides the basic principles that define the security, national
interests and objectives of an individual, the challenges surrounding the security environment and national
security surrounding the country, and the strategic approaches to address those challenges. In this study, basic
trends in genomics research and development are reviewed to discuss how these developments have been
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exploited in the design of new biological weapons, the ways in which genomic revolution breakthroughs inhibit
biological warfare agents, and the strategic importance.
Keywords: National security, strategy, genetics, biological weapon
Jel Codes: I120
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SAĞLIĞIN TÜKETİM NESNESİNE DÖNÜŞÜMÜNDE SAĞLIK HABERLERİNDE “HEALTHISM”
SÖYLEMİ1
Öğr. Gör. Dr. Yasemin BİLİŞLİ2
ÖZET
Son yıllarda “sağlıklı olma” toplumda çok önem kazanmaya başlamış ve özellikle de orta sınıflarda sağlıklı olmak,
“healthism”3 kavramını ortaya çıkartmıştır. “Healthism” kavramı da bireylerin sağlıklarını korumak ve devam
ettirmek için medya ve ilaç endüstrisiyle ilişkiye girmelerini gerektirmiştir. Ancak sağlık alanında medya,
bilgilendirici olmaktan ziyade, tüketim kültürünü yaygınlaştıracak, gazete haberleri ve televizyon programları ile
tüketicinin inşasına yönelik bir tutum içine girmiştir. Bu çalışma kapsamında “healthism” kavramı, tüketim
kültürü bağlamında gazete eklerinde yer alan sağlık içerikleri üzerinden incelenmektedir. Çalışma, gazetelerin
sağlık haberlerini verirken metinleri tıbbileştirerek ya da bireyselleştirerek, yaşam tarzı önerileri ile birlikte
tüketime yönlendirme aracı olarak kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bunun için en
fazla okuyucuya ulaşan tirajı yüksek gazete eklerinde (Hürriyet-Kelebek, Sabah-Günaydın ve Sözcü-Pazar)
yayımlanan haberler, üç kategoride Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda incelenen gazetelerin sağlık içerikli metinleri tıbbileştirerek, bireyselleştirerek ve yaşam
tarzı önerileri ile birlikte tüketime yönlendirme aracı olarak kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: “Healthism”, Tıbbileştirme, Bireyselleştirme.
Jel Kodları
: I1.
“HEALTISM” DISCOURSE IN THE TRANSFORMATION OF HEALTH INTO A CONSUMPTION
OBJECT IN PRINTED MEDIA
ABSCRACT
Recently, “being healthy” has gained importance socially and being healthy has emerged the concept of
“healtism” in middle classes. Accordingly, the concept of “healthism” has caused the connection of individuals
with media and medical industry since they aim at protecting and maintaining their health. However, in order to
construct consumers, media tends to make consumption culture more significantly prevalent instead of informing
individuals about health issues by means of newspapers and television programs. This paper investigates the
concept of “healthism” with regards to consumption culture in health contents of newspaper supplements. It is
conducted to identify whether health news of newspapers is introduced to incite consumption while they are
giving health news by medicalizing or individualizing texts. This is the reason why the news pieces printed in
newspapers with the highest circulation and readers (Hürriyet-Kelebek, Sabah-Günaydın ve Sözcü-Pazar) are
analyzed in three categories by considering the discourse analysis method of Teun Van Dijk. The result of the
research is that studied newspapers use the texts with a health content by medicalizing, individualizing and
proposing lifestyles in order to stimulate consumption.
Keywords
: “Healthism”, Medicalization, Individualization.
Jel Codes
: I1

1Bu çalışma

Doç. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU danışmanlığında Öğr. Gör. Dr. Yasemin BİLİŞLİ tarafından 2017 yılında Akdeniz
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı’nda tamamlanan “Tüketim Kültürü ve Bir Tüketim Nesnesi
Olarak Yazılı Basında “Healthism” Söylemi” başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
2 Akdeniz Üniversitesi, yasemin@akdeniz.edu.tr
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Büyüker İşler ve Atilla (2012), “Sağlıklı Olma Kültürü”, Karakuş (2013) “Sağlıklaştırma Kültürü” Sezgin (2011) ise
“Sağlıklaştırma”, olarak kullanmışlardır. “Healthism”’in tam Türkçe karşılığı “sağlıkçılık” olmakla birlikte, Türkçede
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kullanılmasının kavram kargaşasına neden olacağı düşünülmektedir. Ayrıca “healthism” kavramı ile bireyselleştirme,
tıbbileştirme, yaşam tarzı önerisi ve daha da önemlisi tüketim ideolojisi ifade edildiği düşüncesinden hareketle bu bağlantıyı
da korumak için kelimenin orijinal halini kullanmak tercih edilmiştir.
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HUZUREVİ ORTAMINDA YAŞAYAN BİREYLERDE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARI
VE METABOLİK SENDROM KRİTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Prof.Dr. Turan GÜNDÜZ1
Prof. Dr. M. Emin LİMONCU2
Prof.Dr. Zeliha Fulden SARAÇ3
ÖZET
Metabolik sendrom dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu ve prevalansı da yaşlılar arasında da giderek
artmaktadır. Günümüz yaşam koşulları, sağlıksız beslenme ve yaş almayla beraberinde bireyin harcadığı enerji
miktarı değişmekte vede azalmaktadır. Metabolik sendrom’un, diabetes mellitus, şişmanlık, hipertansiyon,
dislipidemi, koroner arter hastalığı, yaşam kalitesinin düşmesi ve insülin direnci gibi birçok hastalıklara sebep
olmalarında ötürü önem arz etmektedir. Huzurevinde yaşamakta olan yaşlı bireylerde metabolik sendrom sıklığı,
fiziksel aktivite alışkanlığı ile metabolik sendrom arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmaya Eylül 2014-2015 tarihleri arasında Manisa merkezde bulunan iki huzurevinde yaşayan 56 kişi
katılmıştır. Ankette, kişilerin sosyo-demografik özellikleri, Metabolik sendrom tanısında kullanılan (boy, kilo,
total kolesterol ve yağ (Arzum AR-553), açlık ve tokluk kan şekerleri, insulin direnci, göbek ve bel çevresi
ölçümleri) parametreler yanı sıra fiziksel aktivitelerini araştıran uluslararası fiziksel aktivite anketi (uzun) ve SF
36 yaşam kalitesi değerlendirme ölçeği anketi uygulanmıştır. Metebolik sendrom değerlendirmesi National
Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III)-2001 tanı kriterlerine göre yapılmıştır.
Araştırmada 19 (%33,9) kişide metabolik sendrom tespit edildi. 28 (%51,7) kişide tip2 diyabetes mellitus olduğu,
9 (%16,1) yaşlının ortalama 35,0±19,4 (3-67 yıl) yıl sigara kullandıklarını fakat çalışmaya katılanların alkol
almadıklarını tesbit edilmiştir. Çalışmaya katılan 48 yaşlı (% 85,8) hafif düzeyde ve düzenli yürüyüş yaptıklarını,
bunların aktivite gün sayısının dağılımı 2,9+2,3 (0-7gün ) olup günde ortalama 16,4+14,2 (0-60 dk.) dakika yürüyüş
yaptıkları belirlenmiştir. Fiziksel aktivitede bulunan kişilerin yürüyüş MET ortalama 211+287,2 (0-1386), toplam
fiziksel aktivite MET 230,6+289,82 (0-1386) olarak belirlenmiştir.
Total MET düzeyleri ile metabolik sendrom karşılaştırldığında aralarında ilişki total MET düzeyleri ile total
aktivite gün sayısı karşılaştırldığında aralarında ilşkinin anlamsız olduğu (Pearson Chi-Square, Mann-Whitney U,
p≥ 0,5) bulunmuştur. VKI deki kas dokusu, yag dokusu, kemik dokusu ile aralarıdaki ilişkinin anlamsız olduğunu
(Mann-Whitney U, p≥ 0,5), fakat hipertansiyon gelişmesi ile aralarında anlamlı ilişki (Mann-Whitney U, p≤ 0,5)
olduğu belirlenmiştir.
Huzurevi ortamında yaşayan yaşlılarda fiziksel aktiviteler metabolik sendrom sıklığının azaltılmasına ve yaşam
standartlarının iyileştirlmesine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Metabolik sendrom, Huzurevi, Fiziksel Aktivite,

Jel Kodları

:I1.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BONE MINERAL DENSITY, SARCOPENI,
REGULARLY PHYSICAL ACTIVITY HABITS, FALL FREQUENCY, BALANCE AND LIFE QUALITY IN
INDIVIDUAL LIVING INDIVIDUALS
ABSTRACT
Metabolic syndrome (MS) is an important public health problem worldwide with increasing prevalence in elderly
people. Life styles, nutrition and energy consuming change with aging. MS is important because of its relation
with diabetes mellitus, obesity, hypertension, dyslipidemia, coroner artery disease and insulin resistance. The aim
of this study was to investigate the prevalence of MS in elderly people living in nursing houses and to determine
the relation between MS and physical activity habits.
The study population was composed of 56 persons living in two different nursing houses in Manisa city center.
National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III)-2001 criteria were used for
the diagnosis of metabolic syndrome. Height, weight, serum total cholesterol levels, serum glucose levels, insulin
resistance, umbilical and waist circumferences and daily energy consumption ( MET) were noted. International
Physical Activity Questionnaire and SF 36 Quality of Life Questionnaire were used.
MS was diagnosed in 19 (33.9 %) elderly persons. Tip II DM was found in 28 (51.7%). 9 (16.1%) smoked for average
35.0 +- 19.4 (range 3-67) years. However, none of them used alcohol. 48 (85.8%) elderly performed regular mild
walking, mean activity day number was 2.9+-2.3 (0-7 days) and the mean duration of walking was 16.4+-14.2 (060) minutes. Mean walking MET value was 230+- 289.8 (0-1386) in persons performing physical activity and total
activity MET was 211+-287.2 (Pearson Chi-Square, Mann-Whitney U, p≥ 0,5). No significant relation was found
1Celal

Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, drtgunduz@yahoo.com.
Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, meminlim@yahoo.com.
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, zelihefuldensarac@ege.edu.tr.
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between total MET levels and MS and also total activity days (Mann-Whitney U, p≥ 0,5). The relation of MET
levels and muscle, fat and bone ratios was not significant but relation with hypertension was significant (MannWhitney U, p≤ 0,5).
Conclusion: Physical activity may help to decrease MS prevalence and to improve the quality of life in the elderly
people living in nursing houses.
Key Words: Elderly, Metabolic syndrome; Nursing house, Physical activity,
Gel Codes: I1.
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“HEALTHISM” VE TÜKETİM BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ1
Öğr. Gör. Dr. Yasemin BİLİŞLİ2
Doç. Dr. Gözde YİRMİBEŞOĞLU 3
ÖZET
Medyada belli bir yaşam tarzına ve belli fiziksel özelliklere sahip bireyler “sağlıklı” olarak sunulmaktadır. Yazılı
ve görsel medya bireylere “sağlıklı” olabilmesi ve bu yönde bir görünüm kazanabilmesi için belirli önerilerde
bulunarak “sağlıklı insan” imajının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. “Sağlıklı olmak” için sunulan ürün ya da
hizmetler ise sağlığın tüketim nesnesine dönüşmesine neden olmaktadır. Çalışmada, gazetelerde yayımlanan
sağlık haberlerinin, kişisel sağlığın korunması ya da iyileştirilmesinde bireyin sorumluluğu vurgulayarak
öncelikli hedef noktası, yaşam biçimlerinin değiştirilmesi olan “healthism”e ve tüketime ilişkin nicel özelliklerin
tespiti amaçlanmıştır. Tirajı en yüksek dört gazetede (Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Posta) yer alan 464 sağlık içerikli
metinde yapılan inceleme sonucunda, gazetelerin sağlık haberlerini “healthism” söylemi ile tüketime
yönlendirme aracı olarak kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: “Healthism”, Tüketim Kültürü, Sağlık Haberleri.
Jel Kodları
: I1.
AN ANALYSIS OF HEALTH NEWS WITH REGARDS TO “HEALTHISM” AND CONSUMPTION 4
ABSTRACT
Media present a set of lifestyle and individuals with regular physical characteristics are presented as “healthy”
individuals. Printed and visual media contribute to the construction of “heathy individual” image by proposing
some suggestions in order to give individuals the philosophy of leading a healthy life and having a healthy look.
Goods and services proposed so make individuals healthy transform health into a consumption object. The aim
of this paper is to explore quantitative characteristics regarding “healthism” and consumption, which are the
changes in our lifestyle. Health news of the newspapers which present individual preservation and improvement
of health are researched primarily in this paper. 464 health texts of four newspapers with the highest circulation
rate, (Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Posta), are investigated and it is concluded that newspapers direct individual,
towards consumption in their health news under the discourse of “healthism”.
Keywords
: “Healthism”, Consumption Culture, Health News.
Jel Codes
: I1.
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE TURİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Burcu KARASAKALOĞLU 1
ÖZET
Bilinçli farkındalık; yargılamadan şu anı yaşamayı ve hayatta olduğumuz her ana minnettar olmayı amaçlayan
bir yaklaşıma sahiptir. Bilinçli farkındalığı olan bireyler geçmişi düşünmek ya da gelecek hakkında hayal
kurmaktan ziyade şimdiki ana -anda yaşanan deneyimlere- odaklanarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bilinçli
farkındalık anlayışı ile insanlar ve çevre hakkında daha fazla farkındalığın oluşturulması sağlanmakta ve olumsuz
duygularla mücadele ederek iyi oluşu olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda turizm hareketinde bir yerden
bir yere gitmek için itici ve çekici motivasyonel faktörler ile yaşanılan deneyime odaklanılmasında anın
farkındalığı önem arz eden bir durumdur. Turizm endüstrisinde turizm faaliyetine katılan turistlerin yanında,
destinasyonda yaşayan yerel halk ve turizm endüstrisi çalışanları da endüstrinin bir parçasıdır. Bu çalışmada
bilinçli farkındalık anlayışı çerçevesinde turist, yerel halk ve çalışanların turizm endüstrisindeki yerinin
incelenmesi ve birbirleriyle etkileşiminin ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmada, bilinçli farkındalık kavramı ile
ilgili literatür taraması yapılarak detaylı bir şekilde aktarılmış ve bilinçli farkındalık ve turizm ilişkisi literatürdeki
yapılan çalışmalar ışığında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, iyi oluş, turizm,
Jel Kodları: Z00; Z30
AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MINDFULNESS AND TOURISM
ABSTRACT
Mindfulness has an approach that is seeking answers to our questions who we are and questioning our worldview
and trying to be grateful every time we are alive. Individuals with mindfulness continue their lives without
judging, focusing on the present moment, rather than thinking about the past or dreaming about the future.
Mindfulness provides for greater awareness of other people and the environment. Mindfulness effects well-being
in a positive way by struggling with negative emotions. In this context, it is a matter of moment awareness that
focuses on the experimentation that takes place within the framework of the push and pull factors to go from one
place to another in the tourism. In addition to tourists participating in tourism activities in the tourism industry,
local people and employees living in the destination are also part of the industry. In this paper, it is aimed to
examine the position of tourists, local people and employees in the tourism industry and their interaction with
each other within the framework of mindfulness. In the study, literature review about the concept of mindfulness
is explained in detail and mindfulness-tourism relation is examined in the light of the literature studies.
Keywords
: Mindfulness, well-being, tourism
Jel Codes
: Z00; Z30
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DÜNYA SEYAHAT TURİZM REKABETÇİLİK RAPORUNA GÖRE AKDENİZ ÜLKELERİNİN TURİZM
REKABETÇİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU 1
Öğr. Gör. Dr. Pınar ÇELİK2
Araş. Gör. Dr. Yunus TOPSAKAL3
ÖZET
Turizm sektörünün yarattığı ekonomik etkilerinin büyüklüğünden dolayı ülkeler turizmi geliştirme çabalarını
hızlandırmakta ve bu sektörde rekabetin koşulları sürekli değişmektedir. Artan rekabet sonucunda yeni ürünler
(hizmetler) ve yeni destinasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı destinasyonların hangi alanlarda rekabetçi
olduğunu ve hangi alanlarda zayıf bir rekabet avantajına sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir. Çalışmanın
amacı, Akdeniz ülkeleri arasında rekabet avantajı olan destinasyonların rekabet güçlerini belirleyen faktörlerin
incelenmesidir. Bu amaçla, Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) yayınladığı Seyahat ve
Turizmde Rekabet Edebilirlik Raporlarındaki (TTCI) verilerden faydalanılmıştır. Akdeniz ülkelerini rekabet
düzeyini belirleyen faktörler ele alınmıştır. İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Mısır bölgedeki
seyahat endüstrisinin en önemli destinasyonları olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmada bu altı önemli
destinasyonun rekabet düzeyleri hakkında bilgiler verilmiştir. Nitel araştırma yöntemini esas alan, veri toplama
aracı olarak doküman inceleme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada, ilk kez 2007 yılında yayınlanan TTCI
raporlarında destinasyonların 2007 yılından 2017 yılına kadar olan süre içerisindeki rekabetçilik durumları ve
değişimleri tespit edilmiştir. Ayrıca Akdeniz destinasyonları için rekabet faktörleri entropi yöntemi ile
ağırlıklandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon Rekabeti, Akdeniz Ülkeleri, Rekabet, Rekabet Düzeyi
Jel Kodları
: Z30, Z32.
ANALYSIS OF TOURISM COMPETITIVENESS OF MEDITERRANEAN COUNTRIES ACCORDING TO
WORLD TRAVEL &TOURISM COMPETITIVENESS REPORT
ABSTRACT
Due to the size of the economic effects created by the tourism sector, countries are accelerating their efforts to
develop tourism and the terms of competition in this sector are continuously changing. As a result of increased
competition new products (services) and new destinations are emerging. Therefore, it is necessary to know in
which areas the destinations are competitive and in which areas they have a weak competitive advantage. The
aim of the study is to examine the factors determining competitiveness of destinations with competitive
advantages among Mediterranean countries. For this purpose, data from the Travel and Tourism Competitiveness
Report (TTCI) published by the World Economic Forum (WEF) were used. The factors that determine the
competitiveness of the Mediterranean countries were discussed. Spain, France, Italy, Turkey, Greece and Egypt
are considered to be the most important destinations of travel industry in the region. For this reason, information
is given about the competition levels of these six key destinations. In this study which used documentary analysis
method as data collection tool based on qualitative research method, according to the TTCI reports published
since 2007, changes in the competitiveness and competitive position of destinations from 2007 to 2017 have been
identified. In addition, competitive factors for Mediterranean destinations are weighted by the entropy method.
Keywords: Destination competition, Mediterranean countries competition, Level of competition
Jel Codes: Z30, Z32.
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TURİZMDE YENİ BİR STRATEJİ: AKILLI DESTİNASYONLAR
Araş. Gör. Dr. Yunus TOPSAKAL1
Öğr. Gör. Dr. Pınar ÇELİK2
ÖZET
Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucunda ortaya çıkan akıllı telefonlar ve bu telefonlarda kullanılan uygulamalar
bireylerin hayatında bulunan herşeyi etkilediği gibi turizm sektörünü de derinden etkilemiştir. Turizm
sektöründe rekabet avantajına sahip olan destinasyonlar da pazardaki payını korumak ve arttırmak için
destinasyonlarını akıllı telefonlar ile oluşan eğilimlere uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Çünkü destinasyona
gelen ziyaretçiler sahip oldukları akıllı telefonlar ile destinasyonu gezip tanımak istemektedir. Bunun en önemli
örneği ise destinasyonların ziyaretçilere sunduğu destinasyona özgü turizm uygulamalarıdır. Günümüzde hızla
artan bir eğilim olan akıllı destinasyonlar dikkat çektiği için, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar da hız
kazanmıştır. Ancak Türkiye’de bu konu ile ilgili çok kısıtlı çalışma vardır. Bundan dolayı çalışmanın amacı
literatürde turizm ile ilgili olarak gerçekleştirilen akıllı destinasyon çalışmalarının incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamnda akıllı destinasyon ile ilgili yapılan çalışmalarının bir literatür taraması
gerçekleştirilmiştir.Böylelikle akıllı destinasyon konusu ile ilgili eğilimler ortaya çıkarılmış ve Türkiye için akıllı
destinasyon araştırmalarına yön verebilecek önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
:Akıllı Destinasyon, Strateji, Turizm.
Jel Kodları
:Z330,Z300.
A NEW STRATEGY IN TOURISM: SMART DESTINATIONS
ABSTRACT
The smartphones that emerged as a result of the rapid growth of technology and the applications used in these
phones have deeply affected the tourism industry as well as affecting everything in the lives of individuals.
Destinations that have competitive advantages in the tourism sector are also trying to harmonize their destinations
with smartphones to maintain and increase their market share. Because visitors want to visit the destinations with
the smartphones. The most important example of smart destination applications is destination-specific tourism
applications offered by destinations. As smart destinations, which are a rapidly increasing trend nowadays, leadan
increase in the research on this issue. However, there are very limited researches on this issue in the Turkey.
Therefore, the aim of the research is to examine the smart destination researches carried out in tourism literature.
In this context, a literature review of the researches on smart destinations in the literature has been carried out.
Thus, trends related to smart destination issues have been revealed and suggestions have been made for Turkey
to guide smart destination researches.
Keywords
: Smart Destination, Strategy, Tourism.
Jel Codes
: Z330,Z300.
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KONAKLAMA ENDÜSTİRİSNDE ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK
YAKLAŞIMLARI: ANTALYA ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr.Selin AYGEN ZETTER1
ÖZET
Turizm sektörünün lokomotifi konumunda bulunan konaklama işletmelerinin son yıllarda zincir ve grup otellere
dönüşümünü gözlemlemekteyiz. Bu dönüşüm misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve
markalaşma düzeyine ulaşabilmek adına bir rekabet stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda
sürdürülebilir rekabet unsuru olan sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket eden bu işletmelerin misafirlerine web
sayfaları aracılığıyla ulaştıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Antalya’da faaliyet gösteren zincir ve grup
otellerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine hangi ölçütlerde web sayfalarında yer verdiklerini ortaya çıkarmak
amacıyla yapılmıştır. Carroll tarafından ortaya konan sosyal sorumluluk ölçütleri incelemede baz alınmıştır.
Caroll’un sosyal sorumluluk ölçütlerinin Antalya’da faaliyet gösteren zincir ve grup otellerin web sayfalarında
yer alan verilere göre gruplandırılmıştır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk anlayışını web sayfalarından
misafirlerine ulaştıran işletmelerin rekabet ve markalaşma üstünlüğünde önemli bir yere sahip oldukları
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
:Sosyal Sorumluluk, Zincir Oteller, Konaklama İşletmeleri
Jel Kodları
: M20, M14, Z30
SOCIAL RESPONSIBILITY APPROACHES OF CHAIN HOTELS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY:
CASE OF ANTALYA
ABSTRACT
In recent years, it has been observed that accommodation enterprises which are in the locomotive position of
tourism sector are transforming into chain and group hotels. This transformation emerges as a competitive
strategy to meet the needs and expectations of the guests at the highest level and to reach the level of branding.
At the same time, it is seen that these enterprises, which operate with the understanding of social responsibility
that is the element of sustainable competition, have reached their guests via web pages. This study was conducted
to determine on what criteria web pages contain social responsibility activities of the chain hotels that operate in
Antalya. In the study, the criteria of social responsibility recommended by Carroll were taken into
consideration. Caroll's social responsibility criteria are grouped according to the web pages of chain hotels
operating in Antalya. It has been seen that the enterprises which provide social responsibility to their guests from
web pages have a significant advantage in competition and branding superiority.
Key Words:Social responsibility, Chain Hotels, Hospitality Industry
Jel Code
: M20, M14, Z3
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FIZIKSEL AKTIVITENIN INSAN SAĞLIĞINDA VE KRONIK HASTALIKLARIN TEDAVISINDE YERI
VE ÖNEMI
Öğr. Gör. Kenan TOZAK1

ÖZET
Günümüzün en önemli problemlerinin başında hareketsizliğin olduğu artık bilinmektedir. Hareketsizlik ve
hareketsiz yaşam yaşadığımız yüzyılda teknolojik gelişmelerle birlikte insanlığın en önemli sorunlarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan birçok çalışmada hareketsiz yaşamın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ortaya konulmuştur.
Hareketsizlik, kalp damar hastalıkları, obezite, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinde önemli
etken olarak sağlığımızı tehdit eder durumdadır. Dünya sağlık örgütünün tespitlerine göre DSÖ Avrupa
Bölgesinde fiziksel aktivitenin olmamasından yılda 600.000 kişinin ölümüne sebep olduğu belirlenmiştir.
Fertlerin yaşamlarını sağlıklı ve aktif sürdürebilmelerinde planlı ve düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir.
Düzenli yapılan egzersizin ortaya çıkardığı olumlu sonuçlar, yaşam kalitesinin iyi kalmasını da beraberinde
getirmektedir. Fiziksel aktivitelerin yaşamın bir parçası haline getirilmesi, toplum sağlığını da olumlu
etkileyecektir.
Fiziksel aktivite yetişkinlerde, kronik hastalıklardan korunma veya bu hastalıkların tedavisinin
desteklenmesinde, aktif bir yaşlılıkla birlikte yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Son
yıllarda kronik hastalıklar ve onların ortaya çıkmasının engellenmesinde egzersizin önemi daha da anlam
kazanmaktadır. Hastalıkların tedavisinde sadece ilaç değil, dengeli beslenme ve egzersizin de etkili olduğunu
hatırdan çıkarılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler
:Hareketsizlik, fiziksel aktivite, sağlık, egzersiz
Jel Kodları
: I18.
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ANAEROBIK GÜCÜN YÜZME EGZERSIZI SONRASI OLUŞAN KAS HASARINA ETKISININ
İNCELENMESI
Ph.D. Kenan IŞILDAK1
Doç. Dr. Murat TAŞ2
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN3
Doç. Dr. Murat AKYÜZ4
Yrd. Doç. Dr. Bülent TURNA5
Yrd. Doç. Dr. Öznur AKYÜZ6
ÖZET
Bu çalışmanın amacı anaerobik gücün yüzme egzersizi sonrası oluşan kas hasarına etkisinin incelenmesidir.
Araştırmaya Antalya İl’inde Yüzme branşı ile uğraşan lisanslı 15-17 yaş arası 12 erkek sporcu katılmıştır.
Sporcuların anaerobik performanslarını belirlemek amacıyla Wingate anaerobik güç testi (WAnT) uygulanmıştır.
Araştırmada yüzme egzersizi öncesi, sonrası ve egzersizden 24, 48, 72 saat sonra olmak üzere 5 defa kan örnekleri
alınmıştır. Yüzücülerde kas hasarını belirleyebilmek için TOTAL CK, CK-MB, TROPONİN ve MYOGLOBİN kan
parametreleri SIEMENS ADVIA CENTAUR XP isimli biyokimya cihazı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi için
SPSS 20,0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımları için “Shapiro-Wilk Testi” yapılmıştır.
İstatistiksel analizde minimum ve maksimum değer, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır.
Anaerobik gücün kas hasarı ile olan ilişkisinde normal dağılım gösteren verilere “Pearson”, normal dağılım
göstermeyenlere ise “Spearman” Korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler “0,05” anlamlılık düzeyine göre
değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan yüzücülerin ZG ve Kas Hasarı değerlerine bakıldığında YÖD ile CKMB
(r=,601; p<0,05), yüklenmeden 72 SS ile CKMB (r=,764; p<0,05), ZG(W/kg) ve Kas Hasarı değerlerine bakıldığında
yüklenmeden 72 SS ile TOTAL CK (r=,580; p<0,05), OG ve Kas Hasarı değerlerine bakıldığında YÖD ile CKMB
(r=,668; p<0,05), yüklenmeden 48 SS ile CKMB (r=,641; p<0,05), yüklenmeden 72 SS ile CKMB (r=,712; p<0,05)
anlamlı bir ilişki bulunurken, OG (W/kg) ve Kas Hasarı değerlerine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir
ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak çalışmamızdaki bulgulara göre elit yüzücülerde anaerobik gücü
yüksek olanların uygulanan birim yüzme antrenmanı boyunca sporcularda önemli miktarda kas hasarının
meydana gelebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler
: Yüzme, Anaerobik Güç, Kas Hasarı
Jel Kodları
: I290
THE AIM IS TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF ANAEROBIC POWER ON MUSCLE DAMAGE
OCCURED AFTER SWIMMING EXERCISE.
ABSTRACT
The aim is to investigate the effects of anaerobic power on muscle damage occured after swimming exercise. 12
male athletes between the ages of 15-17 who are engaged in swimming in Antalya Province actively participated
in the study. The Wingate anaerobic power test (WAnT) was used to determine the anaerobic performance of
subjects. In this study blood samples were taken 5 times before-after, 24, 48, 72 hours after swimming exercise.
TOTAL CK, CK-MB, TROPONIN and MYOGLOBIN blood parameters were analyzed with SIEMENS ADVIA
CENTAUR XP biochemistry device to determine the muscle damage in the swimming. SPSS 20.0 statistical
program was used for analysis of data. The "Shapiro-Wilk Test" was performed for the test of normality. In
statistical analysis, minimum and maximum values, mean, standard deviation values were calculated. Correlation
analysis was used for "Pearson" for normal distribution and "Spearman" for non-normal distribution in relation to
anaerobic power with muscle damage. The data were evaluated according to the level of "0,05" significance. When
Peak Torque (PT) and muscle damage values of the players were examined, RBL with CK-MB (r =, 601; p <0,05),
72 HLL with CK-MB (r =, 764; p <0,05), when examining PT (W/kg) with muscle damage, 72 HLL with CK-MB
(r= ,580; p<0,05), when examining Average Power (AP) and muscle damage, RBL with CK-MB (r= ,668, p<0,05),
48 HLL with CK-MB (r= ,641; p<0,05) 72 HLL with TOTAL CK (r= ,712; p<0,05) there were significant differences;
There was no statistically significant correlation between AP (W/kg) and muscle damage. As a result, according
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to the findings of our study, it can be said that elite swimming people with high anaerobic power may experience
significant amount of muscle damage to the athletes during the unit swimming training.
Keywords:Swimming, Anaerobic Power, Muscle Damage
Jel Codes: I290
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SPORDA İNSAN HAKLARI: SPOR KİTLESİ BAKIŞ AÇISI
Dr Yeliz ŞİRİN1
Doç Dr Fatma Pervin Bilir2
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de spor kitlesini oluşturan kişilerin sporda insan haklarına karşı tutumlarını ortaya
çıkararak demografik değişkenlere göre nasıl şekillendiğini belirlemektir. Araştırma verileri spor kitlesinin bir
kısmını oluşturan; amatör ve profesyonel sporcular, antrenörler, hakemler, besyo öğrencileri, besyo öğretim
elemanları ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan 300 kişiden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Sadık & Mirzeoğlu (2004) tarafından geliştirilen Sporda İnsan Hakları Tutum ölçeği (SİHTÖ) kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre spor kitlesini oluşturan katılımcıların kişilik ve dayanışma haklarına ilişkin
tutumlarının yüksek, sosyal hak boyutuna ilişkin tutumlarının düşük olduğu bulunmuştur. Sporda İnsan Hakları
Tutum ölçeği genel ortalamasına bakıldığında ise katılımcıların sporda insan haklarına ilişkin tutumlarının
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Spor kitlesinin Sporda İnsan Haklarına karşı Tutumlarının bazı demografik
değişkenlere göre nasıl şekillendiğini belirlemek için T-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre Sporda İnsan Hakları Tutum ölçeği alt boyutları olan kişilik hakları, sosyal haklar ve dayanışma hakkı alt
boyutlarında cinsiyet ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılığa rastlanmaz iken; yaş, meslek ve mesleki kıdeme
göre boyutlar arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Spor, Spor Kitlesi, Sporda insan hakları,Tutum.
Jel Kodları
:I20.
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TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM PROJESİ) KAPSAMINDAKİ ÜST DÜZEY
GÜREŞÇİLERİN YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Dr Yeliz ŞİRİN1
YrdDoçDr Enver DÖŞYILMAZ2
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi (Tohm Projesi) kapsamındaki üst düzey güreşçilerin
yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerini ortaya çıkararak demografik değişkenlere göre nasıl şekillendiğini
belirlemektir. Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen ve olimpiyat hazırlık merkezinde eğitim gören 40 güreşçiden
veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yalnızlık ve Yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre olimpiyat hazırlık merkezinde bulunan sporcuların yalnızlık düzeylerinin orta
düzeyde, yaşam doyum düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ardından sporcuları
yaşam doyumu ve yalnızlık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre nasıl şekillendiğini belirlemek için
T-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Sporcuların Yalnızlık ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirlemek için ise pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sporcuların yalnızlık ve
yaşam doyum düzeyleri ile; eğitim, anne baba durumu, aile tipi, yaş, doğum yeri, spor yapma yılı değişkenleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaz iken; sporcuların elde ettiği dereceler ile yalnızlık ve yaşam
doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Yalnızlık ve yaşam doyumu arasında ilişki
düzeyine bakıldığında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Yalnızlık, Yaşam doyumu, Güreş, Olimpiyat.
Jel Kodları
:I20.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Gizem GÜNDOĞAN1
Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT2
Zeynep ERMEYDAN3
ÖZET
Araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinin bilim-sözde bilim ayrımlarının çeşitli değişkenlere göre
incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017
eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Bu evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla belirlenmiş 403 öğrenci çalışmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin bilimsel yönteme inanç, bilim-sözde bilim ayrımına
inanç ve ölçeğin tamamı puanlarında kız öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin
bilimsel yöntem inanç puanları arasında 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin puanları 1. sınıf öğrencilerinin puanlarından, 3.
sınıf öğrencilerinin puanları ise 2. sınıf öğrencilerinin puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin ölçeğin tamamı puanları 1. sınıf öğrencilerinin puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Sınıf
öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin bilimsel yöntem inanç puanları bakımından sınıf öğretmenliği
öğrencilerinin lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Fen bilimleri öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği
öğrencilerinin bilimsel yöntem inanç puanlarında fen bilimleri öğretmenliği öğrencilerinin lehine anlamlı fark
bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türü bakımından, Anadolu-fen lisesi mezunu
öğrencilerin ve meslek lisesi mezunu öğrencilerin ölçeğin tamamı puanları, genel lise mezunu öğrencilerinin
puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Öğrencilerin bilimsel yöntem inanç puanlarında genel lise mezunu
öğrenciler ve Anadolu-fen lisesi mezunu öğrenciler arasında Anadolu-fen lisesi mezunu öğrencilerin lehine
anlamlı fark bulunmaktadır. Öğrencilerin bilimsel yöntem inanç puanlarında genel lise mezunu olan öğrenciler ve
meslek lisesi mezunu öğrenciler arasında meslek lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı fark bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Bilim, Sözde bilim, Üniversite öğrencileri.
Jel Kodları
: I21.
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SCIENCE AND PSEUDOSCIENCE DISTINCTIONS
ABSTRACT
The main purpose of this research is to investigate university students’ science and pseudoscience distinctions.
This is a descriptive research which is based on correlational survey model. The population of the research
consisted of the students attending to KahramanmaraşSütçü İmam University Faculty of Education during 20162017 educational years. The sample included 403 students determined from this population by using convenience
sampling technique. “Science and Pseudoscience Distinction Scale” was used to collect data. The findings from
analysis of gender variable indicate that significant difference is found in favor of girls in terms of beliefs in scientific
process and whole scale points. The findings of class level show that junior and senior students’ points are
significantly higher than freshman students’ points, also junior students’ points are significantly higher than
sophomore students’ in concern with beliefs in scientific process.Junior and senior students’ whole scale points are
significantly higher than freshman students’ points.According to the findings of branch variable, classroom
teacher candidates’ beliefs in scientific process points are significantly higher than Turkish teacher candidates’
points. Science teacher candidates’ beliefs in scientific process points are significantly higher than that of Turkish
teacher candidates’. The findings related to the high school type which the university students graduated from
show that the students graduated from Anatolian-science high school and vocational high school have
significantly higher whole scale points than the students’ points who graduated from general high school. The
students’ points who graduated from Anatolian-science high school that are related to beliefs in scientific process
are significantly higher than that of the students’ who graduated from general high school.In terms of beliefs in
scientific process points, the students who graduated from vocational high school have significantly higher points
than the students who graduated from general high school.
Key words
:Science, Pseudoscience, University students.
Jel Codes
:I21.
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OKUL İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Öğretmen Mustafa ERMEYDAN1
Yrd. Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ2
ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul iklimini etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmanın örneklem Kahramanmaraş
merkez ilçelerinden rasgele belirlenen 14 farklı ortaokulda görev yapan 217 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma
nicel çalışma olup ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışmada Canlı (2016) tarafından geliştirilen
"Okul İklimi Ölçeği " ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilip Yetim (1991) tarafından
Türkçeye uyarlanan "Yaşam Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Okul İklimi Ölçeği 23 maddeden ve 6 boyuttan;
Hayat Doyum Ölçeği ise tek boyuttan ve 5 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeklerin güvenirliğini hesaplamak için Croanbach Alpha Güvenirlik yöntemi ve geçerliliğini test etmek için
Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemi kullanılmıştır. Okul İklimi Ölçeği ve Hayat Doyum Ölçeğinin güvenirlik
katsayısı sırasıyla 0,88 ve 0,93 bulunarak, her iki ölçeğin de güvenilir olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı Faktör
Analiz yöntemindeise her iki ölçeğin CFI ve TLI değerlerinin 0.90’dan büyük; RMSEA ve SRMR değerlerinin
0.08’den küçük olduğu görülerek geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul iklimini etkileyen faktörlerin belirlemesinde ise Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre okul iklimi ile hayat doyumu, okuldaki öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki bulunduğu görülürken,okul iklimi ile cinsiyet, idare ile birlikte çalışılan süre, mesleki kıdem,
okulda kitap okuma ve yıllık okunan kitap sayısı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler
:Okul İklimi, Hayat Doyumu, Güvenirlik ve Geçerlilik.
Jel Kodları
:I0.
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TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMLARINDA YER ALAN KARAKTER DEĞERLERININ
İNCELENMESI
Özlem Gökçe Tekin1
Gülay Bedir 2
ÖZET
Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde ahlaklı ve iyi karakter özelliklerine sahip bireylerin
yetiştirilmesi en önemli unsurların başında gelmektedir. Zira karakterli toplumlar karakterli bireylerden
oluşurlar. Bireylere olumlu karakter özellikleri kazandırmak ve var olan olumsuz niteliklerini ortadan kaldırmak,
ilk olarak aile ve daha sonra okullar yoluyla gerçekleştirilebilir. Okullarda öğrencilere kazandırılacak davranışlar
öğretim programlarında yer almakta ve bunlar karakter değerleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı
Türkçe Dersi öğretim programlarına ait kazanımlarda karakter değerlerinin ne kadar yer aldığını belirlemektir.
Araştırmanın evrenini ilkokul ve ortaokullara ait bütün derslerin öğretim programları oluşturmaktadır.
Örneklemi ise ilkokul ve ortaokul seviyesindeki 2016-2017 Türkçe dersi öğretim programları oluşturmaktadır.
Nitel bir çalışma olan bu araştırmada betimsel tarama modeli ve doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Türkçe
öğretim programları 19 karakter değeri ele alınarak incelenmiştir. Kazanımlarla ilişkili karakter değerleri
incelendiğinde; ilkokul düzeyinde saygı, öz-denetim/disiplin, işbirliği, vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılık
karakter değerleri tespit edilirken ortaokul düzeyinde saygı, kibarlık/nezaket, sabır, öz-denetim/disiplin,
işbirliği, vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılık değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. Türkçe Dersi (1-8.
sınıflar) öğretim programında kazanımların araştırma kapsamındaki 19 karakter değerinden sadece 7’si ile ilgili
olduğu görülmektedir. Bu karakter değerleri kazanımlarla daha çok ilişkilendirilerek Türkçe dersi programlarının
karakter eğitimine desteği arttırılabilir.
Not: Bu bildiri Özlem Gökçe Tekin’in Ocak-2017 tarihinde “İlkokul ve Ortaokul Programlarının Karakter Eğitimi
Açısından İncelenmesi” adlı tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi, Karakter, Karakter Değeri, Öğretim Programı
Jel Kodları: I20
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ÖĞRETİM MATERYALİ MOTİVASYONUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER
Öğretmen Ali Mazı1
Yrd. Doç. Dr. Erkan Hasan Atalmış2
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim materyali kullanımına aitmotivasyonlarını etkileyen
faktörlerin demografik özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitimöğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktır. Araştırmada
öğretmen adaylarının öğretim materyali kullanımına aitmotivasyonlarını ölçmek içinKeller (1987) tarafından
geliştirilen ve Sözbilir ve Dede (2011) tarafındanTürkçeye çevrilen “Öğretim Materyalleri Motivasyon Ölçeği”
kullanılmıştır. Mevcut çalışmada ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha yöntemi kullanılarak 0.94 bulunmuştur.
Ölçeğin geçerliliği hesaplamak için ise doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda model
uyum indeklerine bakıldığında CFI ve TLI değerlerinin 0.90 dan büyük ve RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08 den
küçük olduğu hesaplanmış ve modelin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.Ardından öğretmen
adaylarının öğretim materyalleri motivasyonlarının demografik özelliklerine göre farklılığına bakmak için Ttesti ve ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğretmen adaylarının öğretim materyalleri
motivasyonlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişmediği görülürken,
öğrencilerin okudukları sınıf derecesi ve branşlara göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir. Özellikle 2.
ve 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak fark görülmezken, bu öğrencilerin öğretim materyalleri
motivasyonlarının 1. sınıftaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Branşa göre bakıldığında Fen
Bilgisi öğrencileri ve Sınıf Öğretmenliği öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmezken, bu
branşlardaki öğrencilerin Türkçe Öğretmenliği öğrencilerine göre öğretim materyali kullanım motivasyonun daha
yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
:Öğretim materyali, Motivasyon, Doğrulayıcı Faktör Analizi
Jel Kodları
:I29.
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MADDE YANLILIĞININ BİR GÖSTERGESİ OLARAK DEĞİŞEN ÇELDİRİCİ FONKSIYONU
Prof. Dr. Nuri DOĞAN1
Dr. Levent YAKAR2
ÖZET
Madde ve test yanlılığını belirleme çalışmaları testlerin geçerlik çalışmasının bir parçası olarak son yıllarda
yaygınlaşmaktadır. Özellikle de geniş ölçekli sınavlarda öğrenciler hakkında önemli kararlar verilmesi nedeniyle
madde yanlılık analizleri önem kazanmaktadır. Madde yanlılığı çalışmaları Değişen Madde Fonksiyonu (DMF –
Differential Item Functioning - DIF) çalışmaları üzerine kurulmaktadır. DMF cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey,
etnisite vb. farklı gruplarda yer alan ve aynı yetenek düzeyine sahip olan bireylerin maddeye doğru cevap verme
olasılıklarının değişmesi olarak açıklanabilir.Seçme gerektiren testlerde DMF kaynağını belirlemenin bir yolu da
değişen çeldiricifonksiyonunun (DÇF) incelenmesidir. Eğer bir maddenin çeldiricileri cinsiyet, sosyo-ekonomik
düzey, etnisite vb. farklı gruplardan biri lehine veya aleyhine çalışıyorsa maddenin aynı yetenek düzeyindeki
farklı grup bireyleri için farklılaşmasına sebep olabilir ve uzmanların bu çeldiricileri inceleyerek madde
yanlılığının kaynağını belirlemesini kolaylaştırabilir. DÇF çalışmalarına az rastlanması bu çalışmanın yapılması
için temel motivasyon kaynağı olmuştur.Çalışma 2008 yılı Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme
Sınavının (OKS) 25 maddelik Türkçe alt testi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sınava giren 905929 öğrencinin
453381’i A kitapçığını, 452548’i B kitapçığınıcevaplamışlardır. Araştırmada kitapçık türlerine göre farklılaşan
madde sıralamalarının Mantel Haenszel (MH) ve IRTLR yaklaşımlarıyla DMF ve olabilirlik oranı yaklaşımıyla
DÇF’ye neden olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçlarda DMF için tüm verinin kullanımı durumunda her iki
yöntemdehemen hemen tüm maddelerde DMF tespit etmiştir. Evren yerine 5000 bireylik örneklem üzerinde ise
sadece 3 madde de DMF tespit edilmiştir. DDF analizlerinde ise maddelerin yarısında DDF bulgusuna
rastanılmıştır. Ancak bu bulguların dereceleri ihmal edilebilir düzeydedir. Elde edilen bulgulara dayaranarak
maddeler için yanlılık çalışması gerçekleştirilebilir.
Anahtar Kelimeler
:Değişen Çeldirici Fonksiyonu, Değişen Madde Fonksiyonu, Yanlılık.
Jel Kodları
:I2.
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ARAŞTIRMA GÖREVLILERININ ARAŞTIRMA GÖREVLISI İMAJLARI
Gülay Bedir1
Özlem Gökçe Tekin 2
Müberra Şimşek
Arş. Gör. Seda Baysal
Rabia Başaran
ÖZET
Kişilerin çeşitli yaşantılar sonucu elde ettikleri bilgiler; konular, olaylar ve şahıslar hakkında birbirinden farklı
tutum, yönelim ve yargılara sahip olmalarına sebep olmaktadır. Bu araştırmanın amacı araştırma görevlilerinin
araştırma görevlisi imajlarını belirlemektir. Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Fen Edebiyat
Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki araştırma görevlilerine uygulanmıştır. 23’ü kadın 23’ü erkek olmak
üzere toplam 46 araştırma görevlisi çalışmaya katılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgu bilim deseni
kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler
toplandıktan sonra analiz edilerek aynı kodlar bir araya getirilmiştir. Araştırma görevlilerinin araştırma görevlisi
imajları cinsiyete göre incelendiğinde; imajların 72 farklı kavramla ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Kadınlar
araştırma görevlisini en çok bilimsel çalışma, angarya iş, araştırma, çalışma, gözetmenlik, ders programı, kadro
türü, mevsimlik işçi, öğrenci, akademisyen adayı kavramlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Erkekler ise araştırma
görevlisini daha çok bilimsel çalışma, kadro türü (50d-33a-ÖYP), araştırma, çalışma, çözümleme kabiliyeti,
angarya iş, gözetmenlik, asistanlık, idari iş, öğrenci, yardımcı, çaycı, kavramlarıyla eşleştirmişlerdir. Araştırma
görevlilerinin araştırma görevlisi imajları fakülteye göre incelendiğinde Fen Edebiyat Fakültesinde en çok bilimsel
çalışma, çalışma; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde bilimsel çalışma, çalışma, eğitim, angarya iş, idari iş,
makale; Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kadro türü; İlahiyat Fakültesi’nde, kadro türü, bilimsel çalışma, araştırma,
gözetmenlik, asistanlık, öğrenci; Ziraat Fakültesi’nde, araştırma, bilimsel çalışma, angarya iş, çaycı; İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde, angarya iş, öğrenci, gözetmenlik. Genel olarak çalışma sonucunda araştırma görevlisi
imajları kişiden kişiye farklılık göstermesine rağmen araştırma görevlilerinin araştırma görevlileri tarafından
çoğunlukla bilimsel çalışma, kadro türü, araştırma, angarya iş, gözetmenlik kavramları ile ilişkilendirildikleri
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmaj, Araştırma Görevlisi,
Jel Kodları: I20
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PEDAGOJIK FORMASYON ÖĞRENCILERININ MUTLULUK DÜZEYLERININ ÖĞRETMENLIK
MESLEĞINE İLIŞKIN TUTUMLARINA ETKISI
Yrd. Doç. Dr. Akif KÖSE
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah ÇEVİK
ÖZET
Bu araştırmada pedagojik formasyon öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve pedagojik formasyon öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ne düzeyde etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma
nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2015-2016 eğitim öğretim yılı
bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi
alan 338 öğrenci araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon
öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında pozitif yönde ve anlamlı
bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını etkilediği (R²=.05) görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
:Mutluluk, Öğretmenlik Mesleği Tutumu, Pedagojik Formasyon.
Jel Kodları
:I23.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK
Doç.Dr. Sevda Arslan1
Dr. Eşref Akkaş2
MsC Özlem Altınbaş Akkaş3
ÖZET
Araştırma lise 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalıkta bulunma ve siber zorbalığa maruz
kalma deneyimlerini ve siber zorbalık şekillerini, incelemek amacı ile tanımlayıcı bir tasarım olarak
gerçekleştirildi. Araştırma, Düzce İli merkezindeki liselerde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü katılan 286
öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler siber zorbalığın biçimlerini, yaygınlığını ve öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini belirleyen soru formu ile elde edildi. Araştırmada elde edilen bulgulardan öğrencilerin %28.8’inin
siber zorbalıkta bulunduğu ve %45.8 siber zorbalığa maruz kaldığı bulundu. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere
oranla daha fazla siber zorbalıkta bulunduğu ve daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı, öğrencilerin
çoğunluğunun kendilerine siber zorbalık yapan kişiyi tanımadığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler
:Siber Zorbalık, Siber Kurban, Online Teknoloji, İnternet
Jel Kodları
:H51, H52, H53, H75
CYBER-BULLYING AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
This study was done in a definitive design for the aim of examining high school students’ cyberbullying and
exposure to cyber-bullying experiences and their cyber-bullying styles. 286 high school students in center district
of Düzce were participated to this study voluntarily. Data were collected through a question form in which cyberbulling styles, its’ generality and students’ demographical profile weredetermined. In conclusion, it was found
that 28.8% of the students had cyber-bullying and 45.8% of them exposured to cyber-bullying. Besides, it was
determined that male students had been cyberbullied and exposured to cyber-bulling more than females and
majority of the students hadn’t know the person who had cyberbullied them.
Key Words:Bullying, Cyber Victim, Online Technology, Internet
Jel Kodları
: H51, H52, H53, H75
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç.Dr. Hasan Güner BERKANT1
Zeynep ERMEYDAN2
Gizem GÜNDOĞAN3
ÖZET
Araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinin yürütücü biliş becerilerinin çeşitli değişkenlere göre
incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017
eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla belirlenen 411
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre sınıf düzeyi değişkenine göre 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin
yürütücü biliş becerileri 1. sınıf öğrencilerine kıyasla anlamlı biçimde daha yüksek iken, 3. sınıf öğrencilerinin
yürütücü biliş becerilerinin ise 2. sınıf öğrencilerinekıyasla anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Branş değişkenine göre, fen bilimleri öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yürütücü biliş
becerileri sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümlerindeki öğrencilere kıyasla anlamlı biçimde daha
yüksektir. Genel not ortalaması değişkenine göre ortalaması 3-3.49 arsında olan öğrencilerin yürütücü biliş
becerileri ortalaması 0-1.99 arasında, 2-2.49 arasında ve 2.50-2.99 arasında olanlara kıyasla anlamlı biçimde daha
yüksektir. Ayrıca cinsiyet değişkeni ve mezun olunan lise türü değişkenine göre öğrencilerin yürütücü biliş
becerileri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Yürütücü biliş becerileri, Üniversite öğrencileri, Öğretmen adayları.
Jel Kodları
:I21.
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ METACOGNITIVE SKILLS IN TERMS OF VARIOUS
VARIABLES
ABSTRACT
The main purpose of this research is to investigate university students’ metacognitive skills in terms of various
variables. This is a descriptive research which is based on correlational survey model. The population of the
research consisted of the students attending to KahramanmaraşSütçü İmam University Faculty of Education
during 2016-2017 educational years. The sample included 411 students determined from this population by using
convenience sampling technique. “The Scale of Metacognitive Skills” was used to collect data.The findings of the
analyses for class level variable show thatjunior and senior students’ metacognitive skills are significantly higher
than freshman students’ metacognitive skills while junior students’ metacognitive skills are significantly higher
than sophomore students’ metacognitive skills. The findings of the analyses for branchvariable indicate that
science teacher candidates’ metacognitive skills are significantly higher than classroom teachers candidates’ and
Turkish teachers candidates’ metacognitive skills. The findings of the analyses for grade point average show that
the students whose grade point average is between 3-3.49 have significantly higher than the students whose grade
point average is between 0-1.99, between 2-2.49, and between 2.50-2.99. Also, there is no significant difference
between students’ metacognitive skills in terms of their genders and the high school type they graduated from.
Key Words
:Metacognitive skills, University students, Teacher candidates.
Jel Codes
:I21.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE MATEMATİK, TÜRKÇE VE BEDEN EĞİTİMİ
DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Fulya KÖSE*
Gülay BEDİR**
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin (6,7,8.sınıf) öğrenme stilleri ile Matematik, Türkçe ve Beden Eğitimi
derslerindeki başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında
Kahramanmaraş İli Onikişubatmerkez ilçesinde öğrenim görmekte olan 250 öğrencinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel bir çalışma olup genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre
desenlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde öğrenme stilleri ölçeği kullanılmıştır. Orjinali 11
boyut ve 110 maddeden oluşanölçeğin, algısal öğrenme boyutu ile ilgili 30 maddeden oluşan birinci boyutu
kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stilleri ile ders başarılarının arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson
Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin en yüksek
öğrenme stili görsel öğrenme stili, 2.sırada kinestetik öğrenme stili, 3.sırada işitsel öğrenme stili bulunmuştur.
Ayrıca Matematik, Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri başarı puanları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı düzeyde
bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre öğrencilerin ders başarıları arasında
anlamlı ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda çalışmanın örneklem sayısı arttırılarak
yapılabileceği, ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrenim görmekte olan öğrenci gruplarında uygulanabileceği
önerileri getirilmiştir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT1
Meltem YOĞURT2
ÖZET
Araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerinin fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerilerini çeşitli
değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki
ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Bu evrenden rastgele seçilen 256 öğrenci ise
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Fene Yönelik Sorgulayıcı
Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kız öğrencilerin fene
yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri erkek öğrencilerin becerilerinden anlamlı biçimde daha yüksektir. Okul
türü değişkenine göre devlet okulu ve özel okul öğrencilerinin sorgulayıcı öğrenme becerileri puanları arasında
anlamlı fark bulunmamaktadır. Sınıf düzeyi değişkenine göre 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sorgulayıcı öğrenme
becerileri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Fen dersi, Sorgulayıcı öğrenme becerisi algısı, Ortaokul öğrencileri.
Jel Kodları
: I21.
EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ INQUIRY LEARNING SKILL PERCEPTIONS
TOWARD SCIENCE IN TERMS OF SOME VARIABLES
ABSTRACT
The main purpose of this research is to examine secondary school students’ inquiry learning skill perceptions
toward science in terms of some variables. This is a descriptive research which is based on correlational survey
model. The population the research consisted of students attending to secondary schools of Kahramanmaraş city
Onikişubat and Dulkadiroğlu districts. The sample included 256 students who were determined randomly from
this population. “The Scale of Inquiry Learning Skills Perception” was used to collect data. The findings show that
there is significant difference between girls’ and boys’ inquiry learning skill perceptions toward science in favor
of girls. The findings from analyses of school type variable indicate that no significant difference is found between
the inquiry learning skill perceptions of the students attending to public schools and the students attending private
schools. Also, according to class level variable there is no significant difference between the students attending to
5th, 6th, 7th, and 8th class levels.
Anahtar Kelimeler
:Science lesson, Inquiry learning skill perception, Secondary school students.
Jel Kodları
:I21.

1KahramanmaraşSütçü
2KahramanmaraşSütçü

İmam ÜniversitesiEğitimFakültesiEğitimBilimleriBölümü, hgberkant@gmail.com.
İmam ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü, meltem4689@hotmail.com.

120

DUYGUSAL ZEKA VE BİLİŞSEL STİLLER İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI
Doç. Dr. Rabia ÇİZEL1
Doç. Dr. Ebru TARCAN İÇİGEN2
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL3
ÖZET
Her birey farklı bilişsel stillere sahip olmasından dolayı benzer durumlara ve uyarılara farklı tepkiler
göstermektedir ve yapacakları işleri gerçekleştirebilmek için farklı yollar izleyebilmektedir. Zihinsel benlik
yönetimi kuramı bireylerin günlük bilişsel faaliyetleri nasıl düzenleyip yönettikleri temeline dayanmaktadır.
Kuramda, bilişsel stil düşünme stili olarak ifade edilmektedir (Liu ve diğerleri, 2007). Düşünme stilleri beş boyut
(fonksiyon, biçim, düzey, eğilim ve etkinlik) ile açıklanmaktadır (Sternberg, 1997). Düşünme stili bireyin zihninde
olup bitenlerin ve düşünme süreçlerinin farklı şekillerde dışa yansıması olarak tanımlanmaktadır. Benzer
yeteneklere sahip bireylerin performanslarının bilişsel stilleri tarafından etkilendiği söylenebilmektedir. Bilim
insanları yaptıkları araştırmalarla zekânın bireyin hayat boyu farklı alanlardaki başarısını ve performansını
açıklamada yetersiz olduğunu saptamışlardır. Zekâ kavramını sadece bilişsel yeteneklere dayandıran bilim
insanları, zamanla zekâ kavramına bireyin çevreye uyumu ve çevresindeki kişilerle ilişkileri boyutunu da
eklemişlerdir. Bu nedenle 21. Yüzyılda duygusal zekâ kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Duygusal zekâ
kapsamına giren beş temel yetenek bulunmaktadır. Bunlar, kendini tanıma, duyguları yönetebilme, motivasyon,
başkalarının duygularını anlayabilme ve sosyal becerilerdir (Goleman, 2000). Bu çalışmanın amacı bilişsel stiller
ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda yazın taraması yapılmakta ve duygusal zekâ
ve bilişsel stiller arasındaki ilişkileri tartışan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmektedir. Araştırma
sonuçlarının ilgili alanda çalışan araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Duygusal Zeka, Bilişsel Stiller, Bireysel Farklılıklar
Jel Kodları
: M12, M19
A LITERATURE REVİEW ON RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COGNITIVE
STYLES
ABSTRACT
Every individual has different cognitive styles. For this reason, they show different reactions to similar situations
and stimuli and they can follow different ways to carry out the work to be done. The theory of mental selfgovernment is based on how individuals organize and manage daily cognitive activities. In theory, cognitive style
is expressed as a style of thinking (Liu et. al, 2007). Thinking styles are explained by five dimensions (function,
form, level, tendency and efficacy) (Sternberg, 1997). The thinking style is defined as the outward reflection of
what is happening in the mind of the individual and the processes of thinking in different ways. It can be argued
that the performances of individuals with similar abilities are influenced by cognitive styles. Scientists have found
that intelligence is inadequate to explain individual’s life-long success and performance in different areas.
Therefore, Scientists, who have explained intelligence with cognitive abilities, added adaptation of the individual
to the environment and human relationship to the definition of intelligence over time. There are five basic skills
within the scope of emotional intelligence. These include self-recognition, managing emotions, motivation,
understanding the feelings of others, and social skills (Goleman, 2000). The aim of this study is to examine the
relationship between cognitive styles and emotional intelligence. In this context, literature review is conducted
and national and international studies discussing the relationship between emotional intelligence and cognitive
style are examined. It is considered that the results of the research will be beneficial to researchers and practitioners
working on the relevant field.
Key Words
: Emotional Intellegence, Cognitive Styles, Individual Differences
Jel Codes
: M12, M19
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DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINa İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Akif Köse 1
Öğretmen Süleyman Ersoy 2
Öğretmen Tuğba Tatlı 3
ÖZET
Bu çalışmada destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden lise öğrencilerinin, bu kursların verimliliğine ilişkin
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma,
nitel bir çalışma olup, olgubilim deseninde
gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerinde bulunan 6 ortaöğretim
kurumunda öğrenim gören toplam otuz öğrenci araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma
verileri görüşme yolu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına daha çok akademik ve kişisel nedenlerden
dolayı katıldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin görüşlerine göre destekleme ve yetiştirme kurslarının avantajlı
yönleri; ders tekrarı yapabilmeleri, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri ve farklı soru tiplerini görebilme imkânı elde
etmeleri şeklinde ortaya çıkarken; materyal eksikliği ve yaşanan disiplin sorunları ise bu kursların dezavantajlı
yönleri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendilerine ayıracakları zamanlarını azalttığından dolayı
destekleme ve yetiştirme kurslarının hafta sonu sadece bir gün yapılmasını istedikleri araştırmanın bir diğer
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin bu kurslardaki öğrenmelerine katkı sunması
açısından bu kursların ihtiyaç duyulan öğretim materyalleriyle daha fazla desteklenebileceği önerisi getirilmiştir.
Kurs günü ve ders saati düzenlemeleri yapılırken öğrencilerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulabileceği,
kursun, öğrencilerin dinlenme, eğlenme, sosyal aktivite gibi kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilmesine imkân
sağlamak amacıyla tek günde gerçekleştirilebileceği şeklinde öneriler de getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Ortaöğretim kurumu, Destekleme ve yetiştirme kursu.
Jel Kodları
: I21.
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DİSİPLİN SORUNLARI VE SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Prof.Dr. Niyazi Can
Öğretmen Mustafa Ermeydan
ÖZET
Birtakım kurallara ve eğitim anlayışına göre hedefe kısa ve disiplinli bir yoldan ulaşmayı sağlamak anlamına
gelen sınıf disiplini yapılan araştırmalara göre öğrenci başarısını etkileyen en önemli unsurdur. Bu çalışmanın
amacı ortaokullarda disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın çalışma gurubunuKahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinden rasgele belirlenen 8 farklı ortaokulda
görev yapan 8 yönetici ve 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanitel çalışma olup, görüşme yöntemlerinde
yapılandırılmış görüşme ile veriler toplanmıştır.Araştırmada verilerinanalizinde nitel araştırma yöntemlerinden
içerik analizi kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre öğretmenler en çok dersle ilgili olmayan gürültüyü, yöneticiler ise diğer öğrencilerin
fiziki ve psikolojik olarak rahatsız edilmesini sınıf yönetimini olumsuz etkileyen disiplin davranışı olarak
görmektedir. Bu davranışlar yönetici ve öğretmenlere göre, öğretmenin motivasyonunu düşürür. Öğretmenlerin
disiplin sorunlarının çözümü konusunda mevzuatta var olan uygulamalar hakkında pek fikir sahibi olmadığı
görülmektedir. Sınıf yönetiminde yönetici ve öğretmenler; öğretmenleri, yöneticileri, velileri, MEB’i ve medyayı
sorumlu görmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Sınıf Yönetimi, Disiplin sorunları, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Jel Kodları
:I0.

123

Tarih
29.09.2017
Saat
18.00
SALON Workshop 4
Moderatör

4. Oturum
Mimarlık-Güzel Sanatlar

ISRC1142

Doç. Dr. Sennur AKANSEL
Arş. Gör. Gencay ÇUBUK
Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Sennur AKANSEL
Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Onur ŞUTA
Trakya Üniversitesi
Gizem Seher IŞIKALP
Trakya Üniversitesi

ISRC1148

Yrd. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ
Akdeniz Üniversitesi

Doğal Dokunun Tahribi: Çıralı Örneği
Yapı Yaşam Döngüsü Sürecinde Su Tüketimini Azaltan Su
Korunumu Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

ISRC1079

Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI
Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. İzzet YÜKSEK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

ISRC1067

Lisans Düzeyindeki Mimarlık Öğrencilerinin Çözümleme
Süreçlerinde Kolaj Tekniğinin Potansiyelleri

Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu: Alan YönetimiSelimiye Camii Alan Yönetimi Örneği

124

POTENTIALS OF THE COLLAGE TECHNIQUE IN THE ANALYSIS PROCESS OF ARCHITECTURAL
STUDENTS AT THE GRADUATE LEVEL
Res. Asst. Gencay Çubuk 1
ABSTRACT
Positions and potentials of the collage technique in architectural undergraduate education are considered and the
instructional strategies that can be developed are evaluated in the study. The literature review carried out in this
context provides a systematic basis for the basic emphasis of the collage technique, primarily in the plastic arts,
music, literature, fashion design and cinema disciplines, starting with modernist tendencies. This base is
elaborated by evaluating the multi-actor data provided by the disciplines using the collage technique to the
architectural discipline. In undergraduate education in architecture, collage does not take place as a basic course,
but in practice it finds itself as a supporting essence. The technique, based on the joining of pieces of different
characters during paper making, has created a data pool that can be followed in plastic arts first and then in
architecture by using cubists. The work of the cubists to present the second and third dimension as a compound
of basic search of painting and sculpture, the photomontages of dadaists, the constructivisms transitions between
fragments, the usage of different values by Bauhaus are evaluated in this context. The emphasis on the fact that
Holl can not see the city as a whole suggests that Palasmaa's work on coherence of every work, images, emotions
and environments should define consistent areas of analysis for students. Shields deal with the subject with ways
of ‘collage as artifact', 'collage as a tool for analysis and design' and 'architecture as collage’ in order to evaluate
the relation of collage and architecture. Traces of the direct and indirect use of collage techniques are selected in
numerous figures and collective productions such as Corbusier, Barragan, Hadid, Weiss / Manfredi. Collage
techniques need to be evaluated in contextual and content-focused analysis processes directly in Architectural
Design studios, beyond being a supporting Basic Design course item. In this context, collage paths created by
deciphering multiple bonds between related figures could participate in architectural education at undergraduate
level along with empirical techniques. Thus, the collage technique analyzed at the conceptual level can preserve
its modernity as a technique that serves the common use of rational and irrational analysis methods.
Key Words
:Collage Technique, Collage in Architecture, Collage in Architectural Design
Gel Codes
:H52
LİSANS DÜZEYINDEKİ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE KOLAJ
TEKNİĞİNİN POTANSİYELLERİ
Arş. Gör. Gencay Çubuk 2
ÖZET
Çalışmada, kolaj tekniğinin mimarlık lisans eğitimi özelindeki pozisyonu ve potansiyelleri ele alınarak,
geliştirilebilecek öğretim stratejileri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen literatür incelemesi,
modernist eğilimlerden başlamak üzere, öncelikle kolaj tekniğinin, plastik sanatlar, müzik, edebiyat, moda
tasarımı ve sinema disiplinlerindeki temel vurgularına dair sistematik bir altlık sunar. Bu altlık, kolaj tekniğini
kullanan disiplinlerin mimarlık disiplinine sağladığı çok aktörlü verilerin değerlendirilmesiyle detaylandırılır.
Mimarlık lisans eğitiminde kolaj, temel bir ders olarak yer almamakta, pratikte ise destekleyici bir öz olarak yer
bulmaktadır. Kökeni, kağıt yapımı esnasında farklı karakterdeki parçaların birleştirilmesine dayanan teknik,
kübistlerin kullanımıyla önce plastik sanatlarda, daha sonra mimarlıkta takip edilebilir bir veri havuzu
oluşturmuştur. Kübistlerin, ikinci ve üçüncü boyutu, resim ve heykelin temel arayışlarının bir bileşkesi olarak
sunması, dadaistlerin fotomontajları, kontrüktivistlerin fragmanlar arası geçişleri, Bauhaus ekolünün farklı
değerdeki öğelerin birarada kullanımına ilişkin çalışmaları bu bağlamda değerlendirilmektedir.Holl’ün şehrin bir
bütün olarak görülemeyeceğine ilişkin vurgularından, Palasmaa’nınher eserin, görüntüler, duygular ve
ortamların birlikteliğinden beslenmesi gerektiğine ilişkin çalışmalarına uzanan üretimler, öğrenciler için tutarlı
çözümleme alanları tanımlar. Shields, kolajın mimarlıkla olan ilişkisini değerlendirebilmek üzere kolajı, ‘suni
yollarla oluşturulmuş bir yapı’, ‘analiz ve tasarım için bir araç’ ve ‘bir kolaj olarak mimarlık’ başlıklarıyla ele alır.
Corbusier, Barragan, Hadid, Weiss/Manfredi gibi çok sayıda figür ve kolektifin üretimlerinde kolaj tekniklerinin
doğrudan ve dolaylı kullanımlarının izleri seçilir. Kolaj tekniğinin, destekleyici bir Temel Tasarım dersi öğesi
olmanın ötesinde, doğrudan Mimari Proje stüdyolarında, bağlam ve içerik odaklı çözümleme süreçlerinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ilişkili figürlerin arasındaki çoklu bağların deşifre edilmesi
yoluyla oluşturulacak kolaj izlekleri, emprovize tekniklerle birlikte lisans düzeyindeki mimarlık eğitimine
katılabilecektir. Böylece, kavramsal düzeyde analiz edilen kolaj tekniği, rasyonel ve irrasyonel çözümleme
metodlarının ortak kullanımına hizmet eden bir teknik olarak çağdaşlığını koruyabilecektir.
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TARİHİ ÇEVRE KORUMANIN YÖNETSEL BOYUTU:
ALAN YÖNETİMİ-SELİMİYE CAMİİ ALAN YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
Doç Dr. Sennur Akansel1
Öğr. Gör. Onur Şuta2
Gizem Seher Işıkalp3
ÖZET
Tarihsel ve kültürel koruma, toplumların tarih ve kültür kodlarının korunması eylemidir. Koruma bilincindeki
toplumsal yetersizlik, karar alıcı kurumlar arasındaki yetki çatışması ve çelişkileri, korumada sorumlu kurumlar
arasındaki koordinasyon eksikliği, yetişmiş teknik eleman yetersizliği, yerel ve uluslararası kurumlar arasında
koordinasyon sorunları gibi unsurlar, kentsel koruma alanları ile ilgili tüm süreçlerde en çok karşılaşılan sorunlar
arasında bulunmaktadır.Koruma kısa süreli, geçici, göz ardı edilebilir bir çalışma alanı değildir. Bu nedenlerden
dolayı, korumanın aksamaması için koruma yönetimine 1980’li yıllardan itibaren ‘Alan Yönetimi’modeli
getirilmiştir.Alan yönetimi çalışmaları uluslararası standart ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanmaktadır.
Yerel ve ulusal alanda yapılan çalışmaların UNESCO gibi uluslararası kurumlar tarafından tanınması ve bu yolla
koruma işlevinin daha aktif ve etkin şekilde düzenlenmesi söz konusudur. UNESCO’nun yanı sıra taşınmaz
kültür varlıklarının korunması sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı,Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,Vakıflar
Genel Müdürlüğü, Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (KTVKYK) ve Bölge Koruma Kurulları
vb.ulusal kurumlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK) da aktif olarak rol almaktadır. Bu kurumların
tarihi çevrenin korunması sürecinde aldıkları etkin roller ışığında belirlenen bilimsel metotlar ile alan yönetimi
uzman kişilerce yürütülmektedir. Tarihi çevrede kentsel koruma yönetimi, korunması planan varlıkların tüm
özelliklerini koruyacak ve gelecek nesillerle aktaracak şekilde yürütülmesi olarak tanımlanabilir.Bu çalışmanın
temel amacı; ülkemizde ‘’koruma’’ ve ‘‘alan yönetimi’’ ile ilgili bilgilerin kullanıldığı ve uygulamaya döküldüğü
ilk kentsel alan olan Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi’nin oluşturulması sürecinin incelenmesi ve kente
olan katkılarının sorgulanmasıdır.
Anahtar Kelimeler
:koruma, alan yönetimi, restorasyon
Jel Kodları
:Y4.
ADMINISTRATIVE DIMENSION OF HISTORIC ENVIRONMENT CONSERVATION:AS AN EXAMPLE
OF SITE MANAGEMENT OF SELIMIYE MOSQUE AND SOCIAL COMPLEX
SUMMARY
Historical and cultural protection is the act of protecting the codes of history and culture of the societies.
Inadequate social awareness related to protection, conflicts and contradictions about competence of decisionmaking organizations, lack of coordination between responsible agencies, inadequate technical staff, coordination
problems between local and international institutions are the most common problems that are confronted during
the application of conservation process. Protection is not a short-term, temporary, negligible study area. For these
reasons, 'Area Management' model has been implemented since 1980s in the conservation management in order
to prevent malfunctionalities of conservation process. Site management studies are carried out according to
international standards and regulations. Local and national studies in this research field is approved by
international institutions such as UNESCO. In this way the conservation applications is regulated more effectively.
In addition to UNESCO; Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Public Works and Settlement, General
Directorate of Foundations, Cultural and Natural Heritage Preservation Board (CNHPB) and Regional
Conservation Boards,national and local administrations and non-govermental organizations take an efficient role
in order to preserve cultural heritage assests. Thank to substantial support of organizations mentioned above, site
management of conservation applications is carried out by expertsusing scientific methods. The management of
historic environment in urban areas can be defined as a concept that provide to preserve essential characteristics
of historical heritage and hand down them the next generations. The main purpose of this study is analyzing the
conservation and site management processes of Selimiye Mosque and Social Complex which is the first urban area
where scientific knowledge about "protection" and "site management" is used and put into practice in our
country.
Anahtar Kelimeler
:conservation, site management, restoration
Jel Kodları
:Y4.
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DOĞAL DOKUNUN TAHRİBİ: ÇIRALI ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr.İkbal Erbaş1
ÖZET
Turizm gelirleri Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle özellikle alternatif turizm alanları
keşfederek bu alanlara yatırım yapmak turizm yatırımcıları için temel hedef haline gelmiştir. Özellikle denizin
doğa ile iç içe olduğu bakir alanlar alternatif gelişme alanları arayan yatırımcılar için yapılaşılan ilk alanlar
olmuştur. Fakat bu yapılaşma çoğu zaman doğal dokuya zarar verir nitelikte gerçekleşmiştir. Bu çalışma Akdeniz
bölgesindeki gözde turizm alanlarından olan Çıralı sahilindeki olumsuz yapılaşmanın bölgeye verdiği zararı
ortaya koymayı hedef almaktadır. Bu amaçla çalışma kapsamında yapılan alan araştırması sonucunda yapılaşılan
alanın orman alanı olduğu gerçeği vurgulanarak, bölgedeki yapılaşmanın niteliği değerlendirilmiştir. Bölgedeki
yapılaşmanın %65`inin niteliksiz yapılaşma olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Çıralı, İşgal, Orman alanı
Jel Kodları
:Q560
DESTRUCTION OFNATURAL TISSUE: EXAMPLE OF ÇIRALI
ABSTRACT
Tourism revenues have an important share in the Turkish economy.Therefore to invest in alternative tourism areas
has become the main target for tourism investors.Especially, the areas where the sea is intertwined with nature
have become the first prefered areas for investors looking for alternative development areas.However, this
investments have often been a detriment to nature. This study aims to reveal the damage given to the Çıralıregion
in Antalyawhere is one of the popular tourism areas in the Mediterranean coastsby tourism investments.For this
purpose a field research was conducted in the scope of the study. Results of the research showed that whole area
belongs to forest land. It has been also determined that %65 percent of the buildings in the region consist of
unqualified buildings.
Key Words
:Çıralı, Occupancy, Forest land
Jel Code
:Q560

1Akdeniz

Üniversitesi, e-mail: iboyacilar@gmail.com.

128

YAPI YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECINDE SU TÜKETIMINI AZALTAN SU KORUNUMU STRATEJILERI
ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Tülay Tıkansak Karadayı1
Doç. Dr. İzzet Yüksek2
ÖZET
Hava, toprak ve su vazgeçilmez yaşam kaynaklarıdır. Ancak sebebi endüstrileşmenin başlangıcı olarak gösterilen
bir dönemin başlaması ile yerkürenin doğal kaynakları insanoğlu tarafından hoyratça kullanılmaya başlanmıştır.
Bu kullanım neticesinde çevresel değerler zarar görmüş ve ekolojik döngüler bozulmuştur. Suyun, bu şekilde
sonsuz bir kaynak gibi, sürdürülemez şekilde tüketilmesi, özellikle bazı bölge ve ülkeler için önemli bir çevre sorunu
haline gelmektedir.
Yerküredeki bu bozulmada yapılaşmanın da önemli bir payı vardır. Çünkü yapılar yaşam döngüleri boyunca,
çevresel değerler üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu etkiler, yapılaşmanın bütün aşamalarında, doğal
kaynak kullanımı ve atık üretimi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yapılaşma faaliyetleri sırasında tüketilen ve
kirletilen, önemli doğal kaynaklardan bir tanesi de sudur. Bu nedenle yapılarda su tüketimini azaltan su
korunumu stratejileri yapılara ekolojik özellik kazandıran önemli uygulamalardan olmaktadır. Bu uygulamalar
yapı malzemesi hammaddesinin elde edilişi, malzemelerin üretimi, yapının gerçekleştirilmesi, kullanımı ve atık
haline geldiği aşamaları kapsayan süreçte, suyu etkin ve kirletmeden, doğal dolaşımını ve yapısını bozmadan
kullanma strateji ve yöntemleri kapsamaktadır.
Bu çalışmada yapıların yaşam döngüsü kapsamında hangi aşamalarda nasıl su tüketimi yaptıkları, su
kaynaklarını nasıl etkiledikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda alınacak önlemler, su tüketimini azaltan ve su
korunumu sağlayan uygulamalar bu süreçte tartışılmıştır.
Bu çalışma ile su varlığının korunması, suyun daha az tüketilip daha az kirletilmesine yönelik olarak yapı sektörü
profesyonellerinin dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Su korunumu, su kirliliği, su tüketimi.
Jel Kodları
:Q25, Q53
A STUDY ON WATER CONSERVATION STRATEGIES WHICH REDUCING WATER CONSUMPTION
IN BUILDING LIFECYCLE PROCESS
ABSTRACT
Air, soil and water are indispensable source of life However, earth's natural resources have been used loutishly
by mankind with due to the onset of a period is shown as the start of industrialization. As a result of this loutishly
use environmental values damaged and ecological cycles are disrupted. Consumption of water in an
unsustainable way like an infinite resource leads to important environmental problems. These problems are more
important for some countries and regions.
Urbanization has an important role in the Earth's degradation. Because buildings throughout their life cycle, there
are negative effects on the environmental values. These effects at all stages of urbanization, arises from natural
resource use and waste production. Consumed during construction activities and polluted, water is also one of
the important natural resources. Water is an important natural resource consumed and polluted during
construction activities. According to the studies carried out, 16% of the total water consumed in the world is due
to the constructional activities. Therefore, water conservation strategies to reduce water consumption in buildings
is the most important ecological feature application. These applications include all stages of the life cycle of
construction.
In this study, general information about the strategies for the water protection in the buildings will be given;
information regarding the practice principles in building life cycle.
Aim of the study is to raise awareness on the protection of the presence of water, less water consume and less
water pollution in the building sector Professional.
Keywords: Water conservation, water pollution, water consumption.
Jel Codes: Q25, Q53
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AFET SONRASI YENİDEN YAPILANMANIN EKONOMİK, FİZİKSEL VE PSİKO-SOSYAL ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
ÖZET
Afetler ani olarak ortaya çıkmakta ölümlere, yaralanmalara ve maddi-manevi hasarlara yol açarak toplumsal
hayatta ciddi kesintilere yol açmaktadırlar. Afetlerkökenleri ve gelişimleri nasıl olursa olsun birbirini izleyen ve
etkileyen “Doğal Afet Döngüsü” olarak adlandırılan aşamalarda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada afetin etkileri
ve afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri afetin toplumlar ve bireyler üzerindeki etkileri bağlamında
incelenmektedir. Ayrıca Afetin Fiziksel ve Ekonomik Etkileri sosyo-mekansal bir perspektifle ele alınmaktadır.
Son olarak Afet Etkisinde Sosyal İlişkiler ve Toplumsal Bağların Değişimi farklı alan çalışmaları ile
değerlendirilmekte ve Afet sonrası yeniden yapılanma aşamasında toplumsal yapıya uygun yaklaşım önerileri
sunulmaktadır.
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RESTORASYON EĞİTİM SÜRECİNİN MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN DENEYİMLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Tülay CANITEZ1
Arş. Gör. Saygın ALKAN2
ÖZET
Tarihi çevreler, onları yaratan dönemlerinin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik koşullarının yanı
sıra geçmişten günümüze ulaşan yapı, kalıntı ve açık alanların oluşturduğu fiziksel, arkeolojik ve sanatsal değerler
ile kentin kullanıcılarını içeren sosyal değerlerin bütünlüğü sonucunda oluşmuşlardır. Bu değerler bütününün
korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması da tarihi çevre korumanın temel amacıdır. Ancak günümüzde, tarihi
çevrelerin korunmasına yönelik olarak yasal düzenlemeler, planlama ve kentleşme, finansal kaynak yetersizliği,
kurumsal yapılanmalar vb. birçok sorun yaşandığı; bu sorunların başında da koruma bilinci eksikliğinin geldiği
bir gerçektir. Koruma bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da eğitimle sağlanabilir. Bu
bağlamda, kültür varlıkları açısından çok zengin olan ülkemizde tarihi çevrenin korunması ve doğru kararlarla
geleceğe aktarılmasında mimarlara; koruma bilinci gelişmiş, duyarlı mimarlar yetiştirilmesinde de mimarlık
eğitimi veren kurumlara büyük görev düşmektedir. Bu çalışmada da tarihi çevreye duyarlı, koruma bilinci
gelişmiş mimar yetiştirme misyonuna sahip Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki korumaya ilişkin
dersler ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, derslerin içeriği ve yürütülme şekli ele alınmış; mimar adaylarının
eğitimine katkıları tartışmaya açılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Eğitim, Mimarlık, Tarihi Çevre Koruma
Jel Kodları
: I21
EDUCATIONAL RESTORATION EXPERIENCE ON ARCHITECTURAL STUDENTS
SUMMARY
Historical enviroments are formed as a result of the physical, social, cultural, economic and technological
conditions of the periods that created them. Besides these, there are physical, archaeological sites formed by
structures, ruins and open spaces that have reached the present day. These mentioned subjects are formed as a
result of the artistic values of these areas and the social values that include the city's users. The preservation,
development and survival of all these values are also the main objective of preserving the historic environment.
Today there are many problems with respect to the protection of historical environments, such as legal regulations,
planning and urbanization, inadequate financial resources, and institutional structures. These problems start with
the lack of protection awareness. The creation, development and dissemination of conservation consciousness can
also be achieved through education. In this context, our country, which is very rich in terms of cultural assets, has
great responsibility for preserving the historical landscape and transferring it to the future with the right decisions.
In this subject, institutes that provides architectural education, are responsible for training the Architects that has
a great consciousness of advanced conversation. In this study, the lessons about conservation in the Faculty of
Architecture of Trakya University, ‘’Which has the mission of educating conservation-aware advanced architects
who are sensitive to historical environment’’, are discussed’. Within the scope of the study, the content of the
courses and the way of conducting them are discussed. Contribution to the education of architect candidates is
open to debate.
Keywords: Education, Architecture, Historic Environmental Protection
Jel Codes : I21

1Trakya
2Trakya

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, tulaycanitez@trakya.edu.tr.
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, sayginalkan@hotmail.com.

132

TARİHİ YAPIDAKİ EĞİTİM İŞLEVİ İLE GELİŞEN SOSYO-KÜLTÜREL DOKU
Yrd.Doç.Dr.Selin Arabulan1
Yrd.Doç.Dr. Esin Benian2
ÖZET
İşlevini yitirmiş tarihi yapılar, kentsel dokuların önemli boşluklarıdır. Bu boşlukların terk edilmeleri, yıkılma
tehlikeleri, evsizlerce kullanılmaları vb. etkenler bölge ve kullanıcılar için sorun teşkil etmektedir. Bu tip alanların
dönüşümü ve yeniden işlevlendirilmesi ise sürdürülebilirlikleri, bölgeleri ve kullanıcıları açısından giderek önem
kazanmaktadır. İlkçağlardan günümüze, özellikle Osmanlı Mimarisi’nin gölgesinde, yaşamını sürdüren
Edirne’de de tarihi yapıların birçoğu yeniden işlevlendirilerek korunmaktadır. Bu çalışmada, yitirilen işlevleri
nedeniyle atıl kalmış; ancak Trakya Üniversitesi tarafından yerleşkeye dönüştürülmüş üç tarihi alan ele
alınmaktadır: Karaağaç Mahallesi’ndeki Edirne Tarihi Gar Binası, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi; Yeniimaret Mahallesi’ndeki Süvari Kışlası, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek
Yüksekokulu – Sarayiçi Yerleşkesi; tarihi merkezde, Umurbey Mahallesi’ndeki Harbiye Kışlası, Mimarlık
Fakültesi – Makedonya Yerleşkesi. Çalışma kapsamında, öncelikle bu üç alanın tarihi ve işlevlendirilmiş yapıların
plan özellikleri açıklanmış, daha sonra fiziksel ve sosyo-kültürel yapıları incelenmiştir. İncelemeler
doğrultusunda da yeni işlevlerinin etkileşim alanına, kente ve kent kimliğine etkileri belirlenerek uygunluğu
sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Yeniden İşlevlendirme, Tarihi Yapı, Sosyo-Kültürel Doku.
Jel Kodları
:R 0
EVOLUTION OF SOCIO-CULTURAL PATTERN BY HISTORICAL BUILDING’S EDUCATIONAL
FUNCTION
ABSTRACT
Historical structures that have lost their function are important gaps in urban pattern. Abandonment, the threat
of demolition, homeless usage, make these gaps a problem for the population and tourists of the region. The
transformation and re-functioning of such areas is a priority and requires specific strategies. To accommodate
remaining experience from its old functions, to remove environmental pollution caused by disuse, to organize the
interaction zone influencing and developing in the right direction with the new population and needs, are basis
for this structures and areas. Edirne is a border town containing the traces of daily life from ancient ages and a
city where life continues in the shadow of the Ottoman Architecture. Many of the historic structures have been
preserved and re-functioned because of this identity. The study deals with three historic areas that have been
unused by their lost functions and transformed into Trakya University campuses. Trakya University Fine Arts
Faculty-Karaağaç Campus,was used as Historical Railway Station , which is located in Karaağaç Quarter; Şehit
Ressam Hasan Rıza Fine Arts Vocational High School-Sarayiçi Campus, which is used by arranging the Süvari
Barracks, located in the vicinity of Yeniimaret Quarter; Harbiye Kışlası The Faculty of Architecture-Macedonia
Campus, which continues its educational activities after renewal of Harbiye Barrack, in the historical center of the
city, has been defined as the study areas. The historical and architectural features of these three areas will be
explained. Urban analysis of the areas and socio-cultural structure will be examined and the appropriateness of
their functions will be questioned. It is presented as a hypothesis that the people and tourists of the region change
according to the population and the additional equipment required by the function brings together. With this
assumption, the new function’s effects – contributions will be determined especially on field of interaction and
then on the city and on the city identity. Historical structures will be assessed by comparative analyzes in order
to form a base for educational transformation and re-functioning studies
Keywords
:Re-functioning, Historical Structure, Sociocultural Pattern.
Jel Codes
:R 0
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MODERN MIMARLIĞIN GELIŞIMINDE BETONARME TEKNOLOJISININ ETKISI
Yrd. Doç. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu1
ÖZET
Mimarlık döneminin teknolojisi ise sıkı sıkıya bağlı bir meslektir. Bu söylemin en önemli delili modern mimarlık
ile betonarmenin 19. yüzyıl sonunda eş zamanlı olarak ortaya çıkışıdır. Yığma sistem haricinde bir yapım tekniği
kullanabilme olasılığı 20. yüzyıl mimarlığını kökten etkilemiştir. Yığma sistem duvarın sadece bir yük taşıyıcı
eleman olmadığı aynı zamanda mekan sınırlarını da belirleyici bir eleman olarak görev yaptığı bütünleşik bir
sistemdir, dolayısıyla yığma sistemlerde taşıyıcı dönüştürülmeden mekanda değişiklik yapılamaz. Bu nedenle
yığma sistem tasarımcıya sınırlı sayıda tasarım seçeneği sunar. Oysa ki betonarme çerçeve sistemde taşıyıcı
mekandan ayrışmıştır. Birleşik bir sistem olması nedeniyle mekan tasarımı taşıyıcı sistem tasarımından
bağımsızlaşır. Betonarme çerçeve bir sistemde duvar mekanı sınırlarken, strüktürel çerçeve –ki en az iki kolon ve
bir kirişten oluşur- yükü taşır. Böylece modernist tasarım kavramları olan serbest plan, modüler tasarım, bant
pencere vb. fikirler, özellikle betonarmenin yapısal kullanımının keşfinden sonra yaygınlaşan çerçeve sistem
sayesinde gerçekleştirilebilirler. Bu koşullar altında bu çalışmanın amacıbetonarme teknolojisinin modernist
mekanın oluşumuna etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Do-mino evi, Kaufmann Evi, Lovell Plaj Evi gibi
modernizmin çeşitli başyapıtları taşıyıcı ve mekan olarak birlikte incelenecektir.
Keywords
:Modern Mimarlık, Betonarme Çerçeve Sistem, Domino Evi
Jel Code
:N9.
EFFECTS OF REINFORCED CONCRETE TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF MODERN
ARCHITECTURE
ABSTRACT
Architecture is a profession strongly bounded with the capabilities of the technology of the age. The most
significant proof of this assertion is the concurrent emergence of reinforced concrete and modern architecture at
the end of the 19th century. Possibility of using a construction technique except for masonry system had
revolutionized the 20th century architecture. The masonry system is an integrated system in which a wall is not
only a load-bearing element but also a space builder, hence you cannot transform a space unless you transform
the structure. Therefore masonry system allows designers a limited variations of design. However, in reinforced
concrete frame system, structure is liberated from space. As it is a combined system the space can be emancipated
from structural design. In a reinforced concrete system, a wall enframes a space, while structural frame –which
consist of at least two columnsand a beam- bears the load. Hence, the modernist design concepts such as plan
libré, modular design, ribbon window etc. are all realized due to frame structures which got popular especially
after the invention of reinforced concrete as construction material. Under these circumstances, the aim of this
paper is to uncover the effects of reinforced concrete technology in development of modernist space. For this
purpose, several masterpieces of modernism such as Domino house, Lovell beach house, Kaufmann House etc.
will be analyzed in terms of structure and space
Keywords
:Modern Architecture, Reinforced Concrete Frame System, Domino house
Jel Code
:N9.
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15. YÜZYIL CAMİ MİMARİSİNDEN ANLADIKLARIMIZ, MANİSA KULA “KURŞUNLU CAMİSİ”
Yrd. Doç. Dr. Özlem Atalan
ÖZET
Bütün dinlerde olduğu gibi İslam dininde de insanlar, ibadetlerini yapabilecekleri mekânlar yaratmışlarıdır. Bu
yapılar zaman sürecinde değişmiş ve gelişmiştir. Her dine ait ibadet yapısının özel bir adı olmuştur.
Müslümanlıkta camiler Allah’ın evi sayılmıştır. Camilerin gelişim süreci Hz Peygamber döneminden itibaren
gelişerek devam etmiştir. Camilerin eğitim ve öğretim mekânı olarak kullanılması geleneği Osmanlılarda da
başlangıçtan itibaren devam ettirilen bir uygulama olmuştur.
Bütün İslam ülkelerinde yer alan camiler, mimari özellikleri ve bezemeleri bakımdan birbirinden farklı özellikler
göstermektedir. Çalışma kapsamında, Manisa’nın Kula ilçesinde yer alan Kurşunlu Camisi’nin, mimari özellikleri
incelenecektir. İşlevini koruyan, anıtsal bir yapı örneği olan Kurşunlu Camisi’nin, Osmanlı 15. yüzyıl camileri
içindeki yeri, mimari özellikleri ve bezemeleri karşılaştırılarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Anıtsal Yapılar, Cami Mimarisi, Kula, Kurşunlu Camisi
LEARNING FROM 15TH CENTURY MOSQUE ARCHİTECTURE, MANİSA-KULA KURSUNLU MOSQUE
ABSTRACT
As in all religions, in Islamic religion, people have created places where they can perform their worship. These
structures have changed and developed over time. There is a special name for every religion's worship structure.
It is thought that the mosques in Muslims are the house of God. The development process of the mosque
architecture has continued since the birth of Islam. In addition, the tradition of using the mosques as educational
and teaching space was practiced from the beginning of the Ottomans.
Mosques in all the Islamic countries have different characteristics from each other in terms of architecture plan
and decorations. Within the scope of the study, the Kursunlu Mosque in Manisa Kula province will be examined
in terms of its architectural features. The Kurşunlu Mosque is the monumental structure of the 15th century
belonging to the Ottoman period, preserving its original function. The position of this mosque in other mosque
building will be examined by comparing the architectural plan, facades and decorations.
Key Words: Monumental Building, Mosque Architecture, Kula, Kursunlu Mosque.

135

Tarih
29.09.2017
Saat
18.00
SALON Convention 2
Moderatör
ISRC1098
ISRC1136
ISRC1139

ISRC1295
ISRC1997

Yrd. Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Muhsin Haji Azeez BABİLA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Edip ÇELİK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç.Dr. Zafer ATAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ferdi ÇİFTÇİOĞLU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Muhammet ŞEN

6. Oturum
Tarih
Türk ve Babil Mitolojik Anlatımlarında İnsanının
Yaratılışının Mukayesesi
Mezopotamya Mitoslarından Kutsal Kitaplara: Nuh
1957-1958 Ortadoğu Bunalımı’nın Türkiye’nin Ortadoğu
Politikasına Etkisi
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti İçin Balkanlarda Önemli Bir
Liman Kenti: Galos
Rusya’nın Azak’ı İşgalinde Stratejik Bir Nokta: Voronej
Tersanesi

136

TÜRK VE BABİL MİTOLOJİK ANLATIMLARINDA İNSANININ YARATILIŞININ MUKAYESESİ
Yrd. Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM1
ÖZET
Hem Babil hem de Türk mitolojik anlatımlarında evrenin oluşumundan sonra insanın yaratılışına dair izahatlar
yapılmıştır. Mezopotamya’nın ilk dönemlerine tarihlenen metinlerde insanın yaratılışı, tanrıların balçıktan şekil
verdiği ve hizmet etmesini istediği ilk insan basit ifadelerle açıklanmıştır. Babil ve Asur dönemlerinde gelişen dini
kökenli edebi anlatımlarla ilk insanların varoluşu tasvir edilirken “Tahıl tanrıçası Aşnan ile Sığır tanrısı Lahar”
mitosu ile “Ulligarra ve Zalgarra” anlatımı öne çıkmıştır. Tahıl tanrıçası Aşnan ile Sığır tanrısı Lahar mitosunun
son bölümünde “İnsana soluk verildi” denilerek insanın yaratılışının nefes ile başladığı vurgulanarak tanrıların
insanlara verdiği soluğun yani ruhun varlığına atıfta bulunulmaktadır. İlk insanlar olarak Ulligarra ve Zalgarra
adlarına rastlanıldığı anlatımda ise gök ve yerin ayrılmasından sonra toprağın biçimlendirildiği, kaderin
belirlendiği, şehirlerin kurulduğu, nehirlerin oluşturulduğu ve Ulligarra ve Zalgarra’nın yaratıldığı anlatılmıştır.
Metnin devamında ilk insanların yaratılmasıyla bolluk ve bereketin geldiği, tanrılar için bayramlar ve festivaller
yapıldığı Anu, Enlil, Ea ve Ninmah’ın insanların yazgısını yazdığı vurgulanmıştır. Türklere ait en eski mitolojik
anlatımları barındıran Altay efsanelerinde insanların yaratılışı evrenin yaratılışından sonra tanrı Ülgen’in istenci
ile gerçekleşmiştir. Efsaneye göre Tanrı Ülgen denizlerde gezerken bir kara parçası üzerindeki balçığın insana
dönüşmesini isteyince çamur insan suretine dönüşmeye başlamış, Tanrı Ülgen düşündükçe de insan sureti
tamamlanmıştır. Her iki ulusta yaratılışın temel ögesi olarak ilk insanın topraktan meydana getirilmiş olduğunu
ileri sürmesine karşın her ulusta değişik özelliklere sahip tanrıların insanı yaratılış amacı ve yöntemi farklıdır.
Ayrıca Babil mitoslarında insan yaratılışı itibariyle kötülüğü içinde barındırmasına rağmen Türk mitolojisinde
buna benzer anlatımlara rastlanmamaktadır. Babil ve Türk mitosları arasındaki bir diğer anlayış farklılığı da Babil
tanrılarının insanları kendilerine hizmet etmesi için yaratıldıktan sonra insanların onlara karşı başkaldırısını
hastalık ve sel gibi felaketler göndererek cezalandırırken Türk mitoslarında tanrılar daha bağışlayıcı ve sevecen
olarak vurgulanmıştır. Bu çalışma, Türk ve Babil mitolojilerindeki insanın yaratılmasına dair anlatımlardan yola
çıkarak genel bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Babil, Türk, Mitoloji, Ulligarra ve Zalgarra.
Jel Kodları
:B11
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MEZOPOTAMYA MITOSLARINDAN KUTSAL KITAPLARA: NUH
Muhsin Haji Azeez Babila1
ÖZET
İnsanlık tarihinin en bilindik mitoslarından olan, Kuran ve Kitab-ı Mukaddes’te de yer alan Tufan anlatımının ilk
örnekleri Sümer ve Babil çivi yazılı metinlerinde yer almaktadır. Bu anlatımlarda Tufan olayının gelen kurgusu
değişmemesine rağmen mitosun temel kişinin ismi zaman içerisinde farklılaşmıştır. Mitosunun tarihsel olarak en
eski örneği olan Sümer Tufan mitosunda Tanrı Enki tarafından insan neslini korumak için bir gemi yapması için
uyarılanZiusudra, erdemli bir kişi olarak tarif edilmektedir. Mitosun devamında Ziusudra ölümsüzlükle
ödüllendirilerek tanrısal bir vasıf kazanmıştır. Sümer kültürünü samileştirerek yeni bir kültür oluşturan Akad ve
Babil dönemlerinde de tanrısal bir anlatım olan Tufan mitosu devam etmiştir. Mitosun temel anlatımı devam etse
dahi Ziusudra ismi yerine Utnapiştim ismi kullanılmıştır. Bu isim değişikliğinin temelinde ise kültürel
farklılaşmanın yer aldığı iddia edilebilir. Babil döneminde yazılmış olan Gılgamış Mitosu’nda da kendisine yer
bulan Utnapiştim de Ziusudra gibi erdemli bir insan olarak tarif edildiği gibi tanrıların seçilmiş kişisi vasfını da
kazanmıştır. Tufan Mitosu’nun baş kahramanı olan ve kral olarak unvanlandırılan Ziusudra ve Utnapiştim’e
Tevratta Noah olarak raslanmaktadır. Tevratta Noah’ın soyunun Adam’ın beşinci oğlu Şit’den geldiği
söylenmekte ve Tevrat’ın Yaratılış bölümünde Nuh’un tanrı tarafından erdemli ve seçilmiş kişi olduğu vurgusu
yapılmaktadır. “Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına
pişman oldu. Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım”
dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” Ama Noah Rab’bin gözünde lütuf buldu.” (Yaratılış 6:5-8).
Yaratılış bölümünün devamında Tanrı Noah’ın bir gemi inşa etmesi ve gelecek olan Tufan felaketinden
beraberindeki canlılar ile birlikte kurtarılması anlatılmıştır. Tevrat anlatımı, Sümer ve Babil mitosları ile
benzerlikler göstermesine rağmen hem tufan kahramanı yeni bir isim kazanmış hem de birçok tanrının verdiği
bir karar olan Tufan’ın sadece tek bir Tanrının kararı olduğu vurgusu yapılmıştır. Kuran-ı Kerim’de ise Tufan’dan
kurtarılan Hz. Nuh’un hem bir peygamber olduğu hem de salih ve doğru insanlardan olduğu için Allah’ın kulları
arasında seçtiği bir kul olduğu vurgulanmıştır. Kuran-ı Kerim’de Hz. Nuh’un nesebi hakkında bir açıklamaya da
yer verilmemiştir. Bu çalışma, Mezopotamya mitoslarında ve kutsal kitaplarda yer alan Tufan olayından
kurtarılan ve seçilmiş bir kişi olduğu vurgusu yapılan, farklı kaynaklarda Ziusudra, Utnapiştim, Noah ve Nuh
olarak isimlendirilen kutsal kişi hakkında özgün yorumlar vermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Nuh, Noah, Ziusudra, Utnapiştim, Tufan.
Jel Kodları
:B11.
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1957-1958 ORTADOĞU BUNALIMI’NIN TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Edip ÇELİK1
ÖZET
İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş ile birlikte dünya iki kutuplu bir politik sistemin etkisine
girmiştir. Doğu ve Batı blokları olarak ayrıştırılan bu iki kutuplu sisteme dahil olan ülkeler, katıldığı bloğun
politikaları çerçevesinde bir siyaset geliştirmek durumunda kalmışlardır. Türkiye ise 1952 yılında NATO’ya
katılmasıyla birlikte, batı bloğu ile özdeşleştirilmiş ve bu tarihten sonraki politikalarını batı bloğu çerçevesinde
şekil vermeye gayret etmiştir. Temelde ideolojik bir mücadele olarak başlayan doğu batı bloklarının çekişmesinde,
batı bloğunu ABD, doğu bloğunu ise Sovyetler Birliği temsil ederken, diğer ülkeler günün mevcut
konjonktürlerine göre siyasi pozisyonlar almışlardır. İki kutuplu dünya düzeninin en çetin mücadelelerinin
verildiği coğrafya ise Doğu Avrupa ile Ortadoğu olmuştur. Bu iki bölgenin arasında bulunan Türkiye
Cumhuriyeti, kurulduğu günden beri yürüttüğü batı eksenli politika ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler
Birliği’nin Türkiye’ye karşı toprak bütünlüğü tehdidinin yanı sıra ülkenin askeri ve ekonomik çıkarlarını korumak
amacı ile batı bloğu içerisinde yer almıştır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, kendisinden önce iktidar
olan CHP’yi Ortadoğu ülkelerine karşı ilgisiz kalmakla suçlayarak, Ortadoğu politikasını NATO ekseninde
şekillendirme yoluna gitmiştir. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabet 1950’li yıllarda belirginleşirken, iki
büyük gücün karşılıklı rekabeti Ortadoğu’nun stratejik önemini arttırmıştır. Ortadoğu sahip olduğu yer altı
kaynaklarından dolayı batılı ülkeler için büyük önem taşırken, bölgedeki tek NATO üyesi olan Türkiye jeopolitik
konumu sebebiyle önem arz etmekteydi. Stratejik konumu ve askeri gücü dolayısıyla NATO’nun
vazgeçemeyeceği Türkiye, Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki yayılmasının önünü kesmek isteyen ABD için
kaçınılmaz bir müttefikti. ABD, Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki yayılmasını önlemek için bölge ülkelerinin
dahil olduğu bir paktın kurulmasını istemiştir. 1953 yılında ABD Dışişleri Bakanı John F. Dulles’ın Ortadoğu gezisi
sonrasında Sovyetler Birliği’ne karşı “Kuzey Kuşak İttifakı” kurulması fikrini ortaya atmıştır. NATO politikaları
doğrultusunda Ortadoğu ülkelerinin liderliği düşünen dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in çabaları
neticesinde Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın
kapsamı genişleyerek, Irak ile olan ilişkileriyle Ortadoğu bölgesine yönelik hakimiyet politikaları neticesinde 4
Nisan’da İngiltere de antlaşmaya dahil olmuştur. 23 Eylül’de Pakistan’ın ve 3 Kasım’da da İran’ın ittifaka
katılmasıyla “Bağdat Paktı” oluşmuştur. Bu paktın oluşması üzerine Ortadoğu ülkeleri içerisinde özellikle Mısır
ve Suriye, batı bloğunun bölgeye doğrudan müdahalesine yol açacağından dolayı bu paktı hoş karşılanmamış ve
paktta yer alan tek Arap devleti olan Irak’a tepki göstermişlerdir. NATO’nun bu hamlesine karşı Sovyetler
Birliği’nin Suriye’ye silah yardımında bulunması, Türkiye’nin, ABD’nin kendisini destekleyeceği vaadiyle Suriye
sınırına asker yığması ile Türkiye-Suriye arasında bir kriz patlak vermiştir. Bu krizin devamında bölgesel güçleri
ile var olmaya çalışan Ortadoğu ülkeleri üye oldukları blokların politikalarını daha güçlü bir şekilde savunmaya
başlamışlardır. Henüz bu krizin sonuçları ortaya çıkmadan 1958 yılında Irak’ta monarşik sisteme karşı yapılan
darbe sonrasında batı bloğu müttefiki olan Nuri Said Paşa Başbakanlıktan indirilmiş ve Kral II. Faysal
öldürülmüştür. Irak’ta gerçekleşen darbe sonrasında, Türkiye Irak’taki darbeyi kınayarak ilişkilerini keseceğini
açıklamasına rağmen, Irak’taki yeni yönetimin batı ile olan ilişkilerini devam ettireceğini açıklaması ve bu
açıklama karşısında ABD’nin olumlu tavır sergilemesi sonrasında Türkiye’de söylemlerini yumuşatmıştır.
Türkiye, 1957 ve 1958 yılında gerçekleşen bu iki krizde de politikasını batı bloğunun bir savunucusu olarak
sürdürmüş ve olaylara yaklaşımı batının politikası doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu çalışma 1957-1958
Ortadoğu bunalımında NATO eksenli bir politika üreten Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile olan politik
ilişkilerinin nasıl şekillendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Türkiye, Ortadoğu, NATO, Sovyetler Birliği.
Jel Kodları
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XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ İÇİN BALKANLARDA STRATEJİK BİR LİMAN KENTİ: GOLOS
Doç. Dr. Zafer ATAR1
Ferdi ÇİFTÇİOĞLU2
Özet
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hakimiyeti yaklaşık beş yüz elli sene sürmüş ve bu süreçte Balkan coğrafyası,
Osmanlı Devleti açısından stratejik önemini daima korumuştur. Devletin bu coğrafyada üzerinde hassasiyetle
durduğu yerlerin başında ise liman kentleri gelir. Bu bağlamda akıllara ilk gelen yerler ise genellikle Selanik ve
Kavala’dır. Bu iki liman kentinin dışında, Türklerin hakimiyeti altına girişi XIV. yüzyılın sonu olarak
tarihlendirilen, ancak bugüne kadar üzerinde çok fazla durulmayan Golos, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren
önem kazanmış ve Osmanlı Devleti açısından Balkanlarda stratejik bir liman kenti haline gelmiştir.
XIX. yüzyıl ortalarında, Tırhala Sancağı’nın bir kazası olarak karşımıza çıkan Golos, coğrafi konumu itibariyle
Akdeniz’den Karadeniz’e ve tersi istikamete giden gemiler için uğrak bir liman olmuştur. Bu bağlamda Golos’un
ticari açıdan olduğu kadar, Tırhala Sancağı’nın güvenliğinin sağlanması noktasında asker sevkiyatının bu
limandan sağlanmış olması ve yine sancakta üretilen tahıl ürünlerinin bu liman vasıtasıyla başta İstanbul olmak
Anadolu kentlerinin hububat ihtiyacını karşılaması, onu jeopolitik – jeostratejik açılardan önemli kılmıştır.
Osmanlı Devleti açısından son derece önemli olan Golos, 1881 yılında Tesalya Bölgesinin Yunanistan’a
bırakılmasıyla Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır. 1897 Osmanlı-Yunan savaşı neticesinde kısa süre tekrar Türk
hakimiyetine giren kent, savaş sonunda yapılan antlaşma ile Yunanistan’a terkedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Tesalya, Tırhala, Golos, Liman.
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RUSYA'NIN AZAK'I İŞGALİNDE STRATEJİK BİR NOKTA: VORONEJ TERSANESİ
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ŞEN1
ÖZET
Yeni kuşak diyebileceğimiz genç araştırmacılarla giderek değiştiği gerçeğini görmekle beraber Osmanlı Tarihi ile
ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalarda bilhassa Osmanlı Devleti’nin uluslararası sahadaki ikili ilişkilerinde
yoğun şekilde ‘ben merkezli’ bir yaklaşımın hâkim olduğunu görmekteyiz. Osmanlı vakayinamelerinin etkisiyle
bu yaklaşım Osmanlı Devleti’ni merkeze koyan, başarı yâda başarısızlığı ‘ötekiyi’ görmezden gelerek Osmanlı
Devleti eksenli ele alan bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam bu noktada çalışmamızın konusu da
yukarıda izah etmeye çalıştığımız hususa güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bundan dolayı çalışmamızda, Osmanlı
Devleti’nin Azak’ı Rusya’ya kaybedişinde neleri doğru yâda yanlış yaptığından ziyade ‘ötekinin’ yani Rusya’nın
bu doğrultuda hangi stratejik hamleleri gerçekleştirerek muvaffak olduğu gerçeğini ele almaya çalışacağız.
Kısacası Rusya’nın Azak’ı ele geçirmesindeki amilleri ve bu amillerin en önemlilerinden biri olan Azak
Donanmasının temelini oluşturan Voronej Tersanesini, ‘ötekinin’ gözünden illiyet prensibine göre
değerlendirmeye çalışacağız.
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TRANSMEDYA ÖYKÜ ANLATIMI VE ETKİLEŞİMLİ REKLAMCILIK: BİR KAMPANYA ANALİZİ
Dr. Handan Güler İplikçi1
ÖZET
Dijital çağa geçişle birlikte tüketici davranışlarında önemli değişimler olduğu gözlemlenmektedir. Teknolojik
değişimler neticesinde gelişerek çeşitlenen medya ortamları, geleneksel yapıdan uzaklaşarak interaktif bir yapıya
bürünmektedir. İnteraktif iletişim ortamları, tüketiciye ulaşmayı araçsal bakımdan kolaylaştırsa da bilgiye daha
kolay ulaşabilen yeni nesil tüketicinin bilinçlenmesi, reklamcıların daha yaratıcı ve daha stratejik olmasını
gerektirmektedir. Bilinçlenen tüketiciyi etkileyebilmek adına tüketicinin erişilebilir tüm interaktif aktivitelerine
dahil olmayı hedefleyen reklamcılar birkaç farklı iletişim ortamını entegre biçimde kullanarak tüketiciyi bir kurgu
dünyasının içine dahil etmektedir. Transmedya adı verilen bu kurgu dünyası interaktif iletişimi destekleyen, iki
yönlü yapısı sayesinde, tüketiciyi de sürece dahil etmektedir. Transmedya öykü anlatımı, tüketiciyi pasif bir
izleyici durumundan çıkararak hikayenin aktif bir parçası haline dönüştürmektedir. Bu çalışmada interaktif
iletişim ortamlarında reklamın nasıl örüntülendiğini açıklayabilmek adına örnek transmedya reklam kampanyası
analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
:Transmedya Öykü Anlatımı, İnteraktif Reklamcılık, Kampanya Analizi
Jel Kodları
:M37
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İLETİŞİMDE KAVRAMSAL ÇERVEÇE: 2000 YILI SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ YAYINLAR ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Yard.Doç.Dr. Mikail Bat1
Yard.Doç.Dr. Sefer Kalaman 2
ÖZET
İletişim kavramının tarihine bakıldığında iki insanın, çevresini tanıması, birbirlerini anlamaları ve düşündüklerini
aktarma gereği sonunda zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. İletişimin ilk insanlardan itibaren
var olduğunu, alana ilişkin araştırmaların ise yakın geçmişte başladığını söylemek mümkündür. Günümüzde
hemfikir olunan tanımsal çerçeveyle konuya bakıldığında, iletişim çalışmalarının 1900’lü yılların ilk çeyreğinde
başladığı görülmektedir. İletişim alanındaki çalışmalar öncelikle siyasal iletişimciler, psikologlar, sosyologlar ve
fen bilimlerinde uzman kişiler tarafından “toplumsal eğilimleri, dinamikleri” anlama veya “propaganda” amaçlı
yapılmıştır. İletişim alanında yetişmiş alan uzmanlarının çalışmaları ise 1950’ler sonrasına dayanmaktadır. Bu
süreçte, farklı bilim dallarından olan ve iletişim alanında çalışan kişilerin araştırmaları ve birikimleri, konuya yeni
açılımlar kazandırmış ve iletişime yönelik yeni tanımlar ortaya çıkmıştır. İletişim ile ilgili onlarca tanıma ulaşmak
mümkündür; ancak bu tanımların ortak veya farklı yanlarına ilişkin literatürde herhangi bir çalışmaya
rastlanmamış, bu çalışma da bu ihtiyaçtan yola çıkılarak yapılmıştır. Çalışmanın literatür kısmında iletişimin
genel çerçevesi geniş bir araştırma sonunda ulaşılan tanımlar ele alınarak oluşturulmuştur. Araştırma kısmında
çalışmanın sorunsalı, “iletişime ilişkin tanımların benzer veya farklı yanlarının tespiti” olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki yayınevlerinin 2000 yılı sonrasında iletişim alanında basımını
gerçekleştirdikleri kitaplar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise Türkiye’de saygın ve alanla ilgili eserlerine
başvurulan 2 yayınevinin iletişim konu başlığında yayınladığı eserlerdir. Söz konusu yayınevlerinin eserlerinin
indekslerine ulaşılmış ve her bir indeks içerisindeki başlıklar kategorilere ayrılarak içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda, tanımlar arasında farklılık ve benzerlikler saptanmış ve yeni bir tanım
önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
: İletişim, Türkiye’de Yayınlar, 2000 Yılı Sonrası.
Jel Kodları
: M140, L290.
CONCEPTUAL FRAME IN COMMUNICATION: AN INVESTIGATION ON PUBLICATIONS IN TURKEY
AFTER YEAR 2000
ABSTRACT
Looking at the history of the concept of communication, it appears that a necessity have emerged for two people
to define the environment, understand each other, and convey their thoughts. It is possible to say that
communication has existed since the first human beings, however that the research on the field has recently
started. When we look at the subject in terms of the agreed-upon descriptive framework, it seems that
communication studies began in the first quarter of the 1900's. The work in the field of communication was first
made by political communicators, psychologists, sociologists and scientists to understand "social tendencies,
dynamics" or with the purpose of "propaganda". The work of field experts trained in the communication field
dates back to the late 1950s. In this process, researches and accumulations of people from different branches of
science and working in the field of communication have given new expansions to the subject and new definitions
for communication have emerged. It is possible to reach dozens of recognition about communication; however,
no studies have been found in the literature on the common or different aspects of these definitions, and this study
was carried out due to this requirement. In the literature section of the study, the general framework of
communication was formed by considering the definitions reached at the end of a broad research. The problematic
part of working in the research section was identified as "identification of similar or different aspects of
communication-related definitions". The universe of the research consists of books published in Turkey in the field
of communication after year of 2000 by publishing houses in Turkey. The sample of the work is the works
published in the topic of communication by 2 publishers who are referred to their respectable and field related
works in Turkey. In particular, the indexes of the works of the publishing houses have been reached and the titles
in each index were divided into categories and examined by content analysis method. At the end of the
examination, differences and similarities between the definitions were determined and a new definition was
proposed.
Key Words
: Communication, Publications in Turkey, After Year 2000.
Jel Kods
: M140, L290.
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EKOLOJIK SÜRDÜRÜLEBILIRLIKTE YEŞIL REKLAMLAR: GÖSTERGE BILIMSEL BIR ANALIZ
Doç. Dr. Burcu Öksüz1
Arş. Gör. Erdem Geçit2
Arş. Gör. Mustafa Yalçın3
ÖZET
Markaların hayatta kalma mücadelesine dönüşen günümüzün rekabet savaşı, hedef kitlesiyle duygusal köprüler
kurabilenlerin kazandığı, kuramayanlarının ise marka mezarlıklarına gömüldüğü bir pazar arenası gündeme
getirmiştir. Rekabet üstünlüğü sağlamak için daha fazla tükettiren ve buna bağlı olarak daha fazla üretim
gerçekleştiren markalar, sahip oldukları üretim sistemleri nedeniyle ekolojik dengeye zarar vermektedir. Bu
duruma seyirci kalmak istemeyen bugünün çevreye, doğaya ve topluma duyarlı postmodern tüketicisi ise güçlü
bir karşı duruş sergilemektedir. Söz konusu karşı duruşun sonucu, markalar da çevreye daha duyarlı hale gelmiş
ve bunu hedef kitlelerine duyurmaktan da geri kalmamışlardır. Rekabet avantajını yalnızca rasyonel vaatlerle
kazanamayacaklarının farkına varan markalar, tüketicilerle duygusal bağlar kurabilmek amacıyla çevresel sosyal
sorumluluklarını yerine getirme çabasına girmişlerdir. Ekolojik sürdürülebilirliği yakalamak için “yeşil ürün”
üretim inovasyonlarının yanı sıra “yeşil reklamcılık” gibi pazarlama yaklaşımları ile hedef kitlelerine
seslenmektedirler. Buradan hareketle çalışma kapsamında otomobil, beyaz eşya/elektronik, kozmetik ve
akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren markaların yeşil ürün tanıtımlarında kullandıkları yeşil reklamların
göstergebilimsel çözümlemeleri yapılacaktır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile elde edilen sembolik
anlatımlara ilişkin bulgular karşılaştırılarak, markaların hedef kitleleriyle duygusal bağ kurma sürecinde
kullandıkları görsel ve işitsel kodlar kategorize edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Yeşil Ürün, Yeşil Reklam, Göstergebilim, Ekolojik Yaşam, Sürdürülebilirlik
Jel Kodları
:M3.
GREEN ADVERTISEMENTS IN ECOLOGICAL SUSTAINABILITY: A SEMIOLOGICAL ANALYSIS
ABSTRACT
Today's competitive war, which has transformed into the survival struggle of brands, those who build emotional
bridges with their target audiences, those could not build an emotional bridge, brought to to the agenda a market
arena buried in brand graveyards. Brands, which are consume more to provide competitive advantage and thus
produce more, are ruthlessly slaughtering the ecological balance due to their production systems. The postmodern
consumer who does not want to watch this massacre and is sensitive to today's environment, nature and society
exhibits a strong counter-stance. The result of the counter-stance, brands have become more responsive to the
environment and have not lagged behind announcing it to their target audience.The brands that realize that they
can not win the competitive advantage with rational promises, have sought to replace environmental social
responsibilities in order to create emotional ties with consumers.In order to capture ecological sustainability,
"green product" has been addressed to target groups by marketing approaches such as "green advertising" as well
as production innovations. Thus in this scope of work, semiotic analyzes of the green advertisements used by the
brands operating in the automobile, white goods/electronics, cosmetics and fuel sectors in the green product
promotions will be made.It is aimed to interpret by categorizing the visual and auditory codes used in the
emotional connection process with the target audiences of the brands by comparing the findings about the
symbolic expressions obtained with the semiological analysis method.
Anahtar Kelimeler
:Green Product, Green Advertisement, Semiotics, Ecological Life, Sustainability.
Jel Kodları
:M3.
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İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİ İLE DENETİM KOMİTESİ İLİŞKİSİ: LİTERATÜRE BAKIŞ
Araş.Gör. Batuhan F. Mollaoğulları1
ÖZET
İşletmelerde denetimin kontrolünü yapan denetim komitelerinin işlerini şeffaf, tam ve doğru bir şekilde
yapmaları işletme bünyesindeki birimlerle yakın işbirliği ile çok daha mümkün olacaktır. Bu durumda denetim
komitelerinin ilk olarak başvurabileceği bilgi ve fikir alabileceği en iyi kaynakların başında iç denetim birim
yöneticileri gelmektedir. İç denetim birim yöneticisi (CAE; Bundan sonra İDY olarak anılacaktır) denetim
komitesinin başarısı için büyük miktarda bilgiye, kaynağa doğrudan sahiptir. Bu nedenle İDY’nin denetim
komitesi ile birlikte çalışması kurumsal yönetimin her geçen gün arttığı bugünün dünyasında çok daha anlamlı
hale gelmektedir. Bildiri kapsamında denetim komitesi ile iç denetim birim yöneticisi arasındaki ilişkinin konu
edildiği akademik çalışmalar literatür taraması şeklinde incelenerek bu ilişkinin işletme açısından önemi
vurgulanmıştır.
Bildiride 24 akademik çalışma incelenmiştir. Çalışmalarda genel olarak denetim komitesi ile iç denetim birim
yöneticisi ve iç denetim birimi arasındaki yakın ilişkinin varlığı, iç denetim işlevinin bağımsızlığını ve kalitesini
daha da arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Denetim Komitesi, İç Denetim, İç Denetim Birim Yöneticisi
Jel Kodları
:M42
THE RELATIONSHIP OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE AND AUDIT COMMITTEE: LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
It will be possible to cooperate closely with the departments within the enterprise to carry out the tasks of the
audit committees that conduct the auditat the enterprises in a transparent, complete and correct manner. In this
case, the best sources of information and insights that auditing committees may initially apply are the chief audit
executive.The chief audit executivehas a great deal of knowledge, resources, and resources for the audit
committee's success.For this reason, the work of the chief audit executivewith the audit committee is becoming
more meaningful in today's world, where corporate governance is increasing day by day.Within the scope of the
paper, the academic studies on the relationship between the audit committee and the chief audit executive was
examined in the form of literature review and importance of this relationship has been emphasized in terms of
business.
In this paper 24 academic studies have been reviewed. In general, the existence of a close relationship between the
audit committee and chief audit executiveand the internal audit has been achieved as a result of increasing the
independence and quality of the internal audit function.
Key Words
:Audit Committee, Internal Audit, and Chief Audit Executive
Jel Cods
:M42

1Manisa

Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F, b.mollaogullari@cbu.edu.tr.

147

SOSYAL SERMAYENIN AĞ BOYUTU: GIRIŞİMCILIK NIYETI OLANLAR AÇISINDAN BIR
DEĞERLENDIRME
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 1
Yrd. Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL2
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI 3
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ4
ÖZET
Sosyal sermaye yaklaşımı, sosyal bağların hem mal ve hizmetlerin, hem de refahın üretkenliğine etki ettiği
varsayımı üzerine kuruludur. Kişilerin ilişkileri ve toplumsal davranış normları, bireysel ve bütünüyle refah
çıktılarını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır ve dolayısıyla sosyal sermaye ve ekonomik performans
arasındaki ilişki önemlidir. Sosyal sermaye ile ilgili yaklaşımlar çeşitlidir ve sosyal sermayenin kişiler arası güven,
kurumsal güven, sivil topluma katılım ve sosyal ağlara dâhil olma olarak sıralanabilecek 4 temel boyutu
bakımından literatürde genel anlamda bir uzlaşmadan söz edilebilir.Bourdieu sosyal sermayeyi, toplumsal bir
avantaj sağlayan belirli bilgi, beceri, değer ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılarak daha sonraki kuşakların
elit konumunu korumaya dönük yönüyle sınıfsal bir bağlamda ele almaktadır. Coleman ise sosyal sermayeyi
bireyler için bir kaynak olarak görür ama daha da geniş bir kapsamla sosyal ağların bireyler için olumlu sonuçlar
yaratma kapasitesine odaklanır. Putnam sosyal sermayeyi sivil topluma katılım ve karşılıklılık normlarının ağları
olarak alır. Bourdieu, Coleman ve Putnam’ın yaklaşımlarının ortak yönü sosyal sermayenin açık ya da kapalı
ağlar boyutuna odaklanmalarıdır. Çalışmamızda da sosyal sermaye kavramı bu üç yazarın dikkat çektiği ağ
boyutuna odaklanmaktadır.
Bu çalışmanın örneklemi Ağustos - Ekim 2016 tarihlerinde KOSGEB Girişimcilik eğitimlerine katılan ve
girişimcilik hedefi olan 589 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara girişimlerini kurma ve sürdürme
aşamalarında kimlerden ne ölçüde destek alacakları sorulmuştur. Katılımcıların cevapları seçilmiş bazı
demografik değişkenler bakımından analiz edilmiştir. Çalışmada girişimcilik niyeti olan kişilerin içinde
bulundukları sosyal ağlara ne ölçüde bağlı oldukları teori ve çalışmanın görgül sonuçları bağlamında
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Sosyal sermaye, Sosyal ağ, Girişimcilik niyeti.
Jel Kodları:
M13, Z13
NETWORK DIMENSION OF SOCIAL CAPITAL: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS
ABSTRACT
The social capital approach is based on the assumption that social ties influence both the productivity of goods
and services and the productivity of wealth. Relationships of individuals and norms of social behavior play an
important role in shaping individual and overall welfare. The relationship between social capital and economic
performance is therefore important. Approaches related to social capital vary and there is reconciliation on the 4
dimensions of social capital in the literature. These dimensions are interpersonal trust, institutional trust, civic
participation and involvement in social networks.
Bourdieu deals with social capital in the context of social class. Knowledge, skills, values, and behaviors that
impart social advantages are transferred from one generation to the next. Thus the elite position of the next
generations is maintained. Coleman sees social capital as a resource for individuals and he focuses on the capacity
of social networks that create positive outcomes for individuals. Putnam sees social capital as networks of civil
society participation and reciprocity norms. Bourdieu, Coleman, and Putnam are similarly focused on the social
capital as closure or open networks. The concept of social capital in our work also focuses on the dimension of
the network that these three authors pay attention to.
The sample of this study consists of 589 participants who have entrepreneurial goals and participated in KOSGEB
entrepreneurship trainings between August and October 2016. Participants were asked who would support them
and to what extent in the process of establishing and operating their enterprise. Participants’ answers were
analyzed for selected demographic variables. In the study, it will be discussed how entrepreneurial candidates are
connected to the social networks they are in.
Keywords:
Social capital, Social network, Entrepreneurship intention.
Jel Codes:
M13, Z13
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KURUMSAL RAPORLAMADA YENI BIR YAKLAŞIM OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA VE BIR VAKA
ÇALIŞMASI
Yrd.Doç.Dr.Cuma ERCAN1
Arş.Gör.Ali KESTANE2
ÖZET
Bilindiği gibi işletme performansının değerlemesinde kullanılan temel kaynak finansal tablolar aracılığıyla
sunulan bilgilerdir. Ancak günümüzde finansal tablolardaki bilgilere dayanarak işletmeleri değerlendirmek ve
geleceğini görmek mümkün değildir. Çünkü finansal tablolar işletmelerin sadece geçmişe dönük bilgilerini
içermekte ve geleceğe dönük hedefleri ve karşılaşacağı riskleri yansıtmamaktadır. Bu durum, işletmelerin finansal
bilgileri finansal olmayan bilgilerle birleştirerek daha bütüncül bir yapıda sunmaları gereğini doğmuştur. Bu
gelişmeler kurumsal raporlamada yeni bir yaklaşım türü olarak nitelendirilen entegre raporlamayı ortaya
çıkarmıştır. Bugün entegre raporlama, içinde Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkede henüz başlangıç
aşamasındadır. Bu çalışmada, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından hazırlanan ve finans sektöründe
ilk uygulama olan entegre raporlamanın incelenmesi amaçlanmıştır.Söz konusu raporun incelenmesinde,
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council - IIRC) tarafından
hazırlanan çerçeve, temel kavramlar ve prensipler esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Entegre Raporlama, Sermaye Öğeleri, Değer Yaratma.
Jel Kodları
:M10, M40, M41
INTEGRATED REPORTING AS A NEW APPROACH TO CORPORATE REPORTING AND A CASE
STUDY
ABSTRACT
As is known, the main source used in evaluating the performance of the company is the information presented
through the financial statements. Today, however, it is not possible to evaluate businesses and see their future
based solely on the information in the financial statements. Because financial statements contain historical
information about the business and do not reflect future targets and risks to be encountered. This has led to the
need for businesses to combine financial information with non-financial information in a more holistic
structure.These developments have led to integrated reporting that is described as a new type of approach in
corporate reporting. Today integrated reporting is still at an early stage in many countries, including Turkey. In
this study, it is aimed to examine the integrated reporting prepared by the Turkish Industrial Development Bank
which is the first application in the finance sector. In reviewing this report, the framework, basic concepts and
principles prepared by the International Integrated Reporting Council (IIRC) were taken as basis.
Keywords: Integrated Reporting, The Capitals, Value Creation.
JEL Classification: M10, M40, M41.
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MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ALGI FARKLILIKLARI: HİTİT ÜNİVERSİTESİ VE BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMASI
Arş. Gör. Ela HİÇYORULMAZ1
Öğr. Gör. Elif ESENLİK2
ÖZET
İşletmelerin stratejik kararlar alırken güvenilir, tarafsız, doğru bilgi elde etmelerinin önemi her geçen gün daha
da artmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi de doğru bilgiyi, doğru zamanda finansal tablolar aracılığıyla bilgi
kullanıcılarına sağlamaktadır. Nitelikli bilgiyi sağlamada çok önemli bir rol üstlenen muhasebe bilgi sisteminin
bileşenlerinden biriside tabii ki muhasebe elemanlarıdır. Muhasebe elemanları farklı düzeylerde muhasebe
eğitimi almış insanlar olmakla birlikte ağırlık olarak lisans düzeyi mezunlarıdır. Bu nedenle lisans düzeyinde
eğitim gören öğrencilerin iyi eğitim alarak mezun olmaları hem bilgi sağlayıcı olarak kendilerini, hem de bilgi
kullanıcılarını önemli oranda etkileyecektir. Bilindiği gibi ülkemizde muhasebe alanında lisans eğitimleri
genellikle İİBF’lerde verilmektedir. Muhasebe alanında mezun olan meslek mensuplarından beklenen uluslararası
bir takım kriterler aranmaktadır. Bu durumda istenen her fakültede verilen eğitim algısının bu kriterlerle uyumlu
olmasıdır. Bu nedenle farklı üniversitelerdeki öğrencilerin algı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla; Hitit Üniversitesi
ve Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmayı
yapabilmek için Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında anket çalışması düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada cinsiyet, yaş, mezun oldukları lise türü, şu anda bulunduğu
sınıf ve eğitim gördüğü bölüm dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre ise Hitit Üniversitesi öğrencilerinin
Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) algılarına yönelik fark en çok yaş faktöründe ortaya çıkmıştır. Mezun oldukları lise
düzeyleri açısından herhangi bir fark tespit edilmemiştir. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinde ise en çok mezun
oldukları lise düzeyi etki etmektedir. Daha sonra yaş ve eğitim aldıkları bölümler arasında farklılıklar tespit
edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde işletme bölümü öğrencilerinin iktisat ve maliye bölümü
öğrencilerine göre MBS’ni algı düzeyleri daha yüksektir.
Anahtar Kelime: Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebe Eğitimi, Öğrenci Algısı
Jel Kodu: M410
PERCEPTION DIFFERENCES ON ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM: HITIT UNIVERSITY AND
BALIKESIR UNIVERSITY COMPARISON
ABSTRACT
The importance of obtaining reliable, objective, accurate information while taking strategic decisions is increasing
everyday for business enterprises. The accounting information system provides the accurate information to the users by
means of financial statements at the right time. One of the components of the accounting information system, which
plays a crucial role in providing qualified knowledge, is of course the accountants. Accountants are the individuals who
have educational backgrounds of accounting on different levels but mainly undergraduate degree. Therefore, quality of
education provided to students during undergraduate program plays an important role not only in their competence as
information provider, but also for information users. As known, undergraduate education in the field of accounting in
our country is generally given in Faculty of Economics and Administrative Sciences. Several international criteria shall
be ensured by graduates of department of accountancy. Under this circumstance, perception of education given in each
faculty should be in compliance with these criteria. As a consequence, in order to measure the perception level of the
Faculty of Economics and Administrative Sciences students in different universities, Hitit University and Balıkesir
University, students were compared. A survey study was conducted between April and June 2017 in order to make this
comparison. The obtained data were analyzed by use of SPSS 21 program. Different factors as, sex, age, high school type
students graduated from, the class students are attending currently and the undergraduate program they are studying
are taken into consideration in the study. According to the results of the analysis, the difference regarding the perception
of Accounting Information System (MBS) for students of Hitit University appeared mostly at age factor. No difference
was found in terms of the high school type they graduated from. Graduated high school type is found as the dominant
factor for students of Balıkesir University. Moreover, age and the attended undergraduate programs are found to be
influencing factors for perception level. In general, it can be concluded that perception of accounting information system
of students who are attending to business administration programs is higher than that of students who are attending to
economics and public finance programs.
Key Words: Accounting Information System, Accounting Education, Student Perception
Jel Code:M410
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PERFORMING IMPACT ANALYSIS OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING
Yrd. Doç. Dr. Gökben BAYRAMOĞLU 1
Yrd. Doç. Dr. Menekşe ŞAHİN2
ÖZET
Ülkelerin refahı ve dinamizmi, işletmelerin girişimlerin rekabet gücüne bağlıdır. Dolayısıyla, girişimcilerin ve
yöneticilerin ekonomik faaliyetlerde bulunabilme yetenekleri ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en
önemli göstergelerinden birisidir. Bu bağlamda birçok ülke hükümetleri; öğrencilerin girişimci olma ve kendi
işlerini kurma konusunda motive edilebileceğini kabul etmişlerdir. Girişimciliği teşvik etmenin ve geliştirmede
en önemli araçlar; eğitim, kurs ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Bu aslında girişimciliğin ekonomik olarak
geri kalmış bölgelerde bile girişimciliğin hükümet politikaları ile geliştirilebileceğine dair bir inancı
yansıtmaktadır. Ancak tüm beklentilere rağmen, bu eğitimlerin politikacıların beklentilerini karşılayıp
karşılamadığı henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Herşeyden önce, bu gibi programların net getirisinin, vergi
mükelleflerinin yüklendiği spesifik maliyetleri ya da riskleri karşılaması beklenmektedir. Bu sadece eğitim
programlarının değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Bu durum ise girişimcillik eğitimlerinin detaylı bir şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın amacı KOSGEB tarafından uygulanan
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve “Girişimcilik Destek” bileşenlerinin etkinliğini analiz etmektir. Bu
araştırma, Çorum KOSGEB Müdürlüğü tarafından uygulanan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve “Girişimcilik
Destek” programının sonuçlarını analiz etmeye yönelik ilk ampirik çalışma olması bakımından önem
taşımaktadır.
Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; girişimcilik, girişimcilik eğitimi ve girişimcilik eğitimlerinin
değerlendirilmesi ile ilgili literatür taramasından oluşmaktadır. İkinci bölüm, 2010 yılından itibaren KOSGEB
tarafından sağlanan girişimcilik eğitimi ve desteği verileri içermektedir. Son bölümde ise, girişimcilik eğitiminden
yararlan kişilerin görüşleri ve Çorum KOSGEB Müdürlüğünce sağlanan destek programlarına ilişkin ampirik bir
inceleme yer almaktadır. Araştırmanın evrenini, Çorum’de KOSGEB tarafından sağlanan “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” ve “Girişimcilik Destek Programı’ndan” yararlanarak işyeri açan kişiler olarak
tanımlanmıştır. 2010 yılından itibaren bu programdan yararlanarak kurulan işletme sayısı 192’dir. Erişebilirlik
açısından sadece il merkezinde faaliyet gösteren işletmeler tercih edilmiştir. Bu işletmelerin 172’si, şehir
merkezinde faaliyet göstermektedir. Şehir merkezindeki tüm işletmelere ulaşılmaya çalışılmıştır ancak 124
işletmeye ulaşılabilmiştir. Araştırma sonucunda bu programlarda harcanan 1TL’nin yaklaşık 6TL gelir elde
etmeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, Girişimcilik eğitim programlarının değerlendirilmesi, Etki
analizi
Jel Code: M13, J21
AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT: A FIELD RESEARCH IN ÇORUM/TURKEY
ABSTRACT
The welfare and dynamism of a country depend on the competitiveness of the enterprises. Therefore, the ability
of entrepreneurs and managers to carry out economic activities is one of the most important determinants of the
economic and social development of countries. In this context, most of the governments of countries accept that
students can be motivated to become entrepreneurship and to set up their own business. The most important tools
in promoting and developing entrepreneurship are training, course and consultancy services. This actually reflects
a belief that the entrepreneurship can be improved by government policies even in the most economic backward
regions. Despite all expectations, it is not clear yet whether these trainings meet politicians’ expectations. First of
all, the net turnover of such programs is expected to meet, especially in particular the specific costs or risks
incurred by taxpayers. This is only possible with the evaluation of training programs. This situation emphasizes
the necessity of detailed evaluation of entrepreneurship training.The aim of this study is to analyze the effects of
the “Applied Entrepreneurship Training” and “Entrepreneurship Support” components implemented by
KOSGEB (Head of Administration of Development and Support of Small and Medium-sized Enterprise). Also, it
is expected to contribute to evaluating of this program. This research is important becauseit is perhaps the first
empirical study to analyze the results of “Applied Entrepreneurship Training” and “Entrepreneurship Support”
programs implemented by Çorum KOSGEB Headship .
Research consists of three parts. The first part consists of the literature review about entrepreneurship,
entrepreneurship training, and evaluation of entrepreneurship training. The second part consists of the data about
entrepreneurship training and support by KOSGEB since 2010. The last part contains an empirical survey on the
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opinions of beneficiaries of entrepreneurship training and support programs provided by KOSGEB. The universe
of the research was defined as those who opened the business in Corum/Turkey by benefiting from “Applied
Entrepreneurship Training” and “Entrepreneurship Support” programs provided by KOSGEB. Since 2010, the
number of enterprises opened by utilizing this programs is 192. Only the ones operating in the city center were
preferred in terms of accessibility. 172 of these enterprises operate in the city of center. All the business operating
in the city center were tried to be reached, but 124 enterprises could be interviewed. As a result of the research, it
was determined that each 1 TL spent in this programs helps to generate an income of approximately 6 TL.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship training, Evaluating of entrepreneurship training programs,
Impact Analysis
Jel Kodları
:M13, J21
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TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ ÜRETİMİ ÜZERİNE STRATEJİK
BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Gözde KOCA1
ÖZET
Türkiye’de otomotiv endüstrisinin mevcut enerji ve çevre baskılarını etkili bir şekilde çözüme kavuşturan,
alternatif enerjili araçların geliştirilmesi ve üretilmesi uluslararası bir rekabet avantajı kazanmak için büyük önem
arz etmektedir. Bu çalışma Türkiye’de alternatif enerjili araçların üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan
bütünleşik SWOT-TOPSIS analizi ile Türk otomotiv endüstrisine rehber olmaktadır.
Öncelikle Türkiye’de alternatif enerjili araçların üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik SWOT analizi yapılmıştır.
Ancak SWOT analizi tanımlanan faktörlerin ve stratejilerin önemini belirlemek için analitik bir araç olmadığından
sezgisel bulanık TOPSIS metodundan yararlanılmıştır. SWOT analizindeki güçlü yönler ve fırsatlar pozitif kriter,
zayıf yönler ve tehditler ise negatif kriter olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak, yalnızca insan zihninin
belirsizliğiyle başa çıkabilen bulanık metotlar yerine ait olma ve ait olmama derecelerinin toplamı birden küçük
olabilme durumlarını da benimseyen sezgisel bulanık küme teorisini kullanılmıştır. Daha sonra stratejiler TOPSIS
yöntemine göre önceliklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Otomotiv Endüstrisi, Sezgisel Bulanık TOPSIS, SWOT Analizi
Jel Kodları
: M1, L62, C6
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KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: BİLECİK ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT1
Öğr. Gör. Bülent TURAN 2
ÖZET
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) içinde bulundukları ekonomiler için büyük bir öneme
sahiptirler. Bu da onlarla ilgili olan her şeyin özenli bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Günümüzde
KOBİ’lerin yapıları ve içinde bulundukları çevresel dinamikler yüzünden küçük ya da büyük kriz durumlarıyla
karşılaştıkları görülmektedir. KOBİ’lerin bu kriz durumlarından başarıyla çıkabilmesi için bir kriz yönetim
planına sahip olmaları oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı KOBİ’lerin kriz yönetimi ile ilgili mevcut durumlarının araştırılmasıdır. Amacı
gerçekleştirmek için Bilecik ilinde yer alan KOBİler üzerinde bir anket yürütülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin yüzde kırkı geçmişte krizle karşı karşıya kalmıştır. Krize sebep olarak ise
çoğunlukla ekonomik sebepler gösterilmiştir ve buna paralel olarak da krizle mücadele için öncelik ödemelerin
ertelenmesi ya da uzatılmasına yönelik çabalar gösterilmiştir. Kriz yönetim planı olan işletmelerin oranı yüzde
onüç'tür. Kriz yönetim ekibi belirleyen işletme yoktur.
Anahtar Kelimeler
: KOBİ, Kriz, Kriz Yönetimi
Jel Kodları
: H12
CRISIS MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: A CASE STUDY IN BILECIK
ABSTRACT
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) have a great importance on the economies where they lives. This
requires a careful examination of everything related to them. Nowadays, it is seen that SMEs are faced with small
or big crisis situations due to the their structures and the environmental dynamics where they lives. It is very
important that they have a crisis management plan so that SMEs can successfully resolve these crisis situations.
The purpose of this study is to investigate the current situation of SMEs on crisis management. A survey was
conducted on the SMEs in Bilecik to realize the research.
According to the results of the research, forty percent of the enterprises have faced crisis in the past. Crisis is often
caused by economic reasons, and accordingly, efforts have been made to postpone or extend priority payments to
deal with the crisis. The percentage of businesses that have a crisis management plan is thirteen percent. There is
no company has assigned the crisis management team.
Keywords
: SME, Crisis, Kriz Yönetimi, Crisis Management
Jel Codes
: H12
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LİDER YÖNETİCİ ÖNÜNDE ENGEL OLARAK TERÖRİZM VE AFET YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK1
Selda ÖZTÜRK2
ÖZET
Afet,toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve
insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade
etmektedir.Afet Yönetimi kendi kuralları ve özellikleri olan bir süreç yönetimi olup burada lider yöneticilik
yapacakların önündeki engeller daha büyük afetleri beraberinde getirebilmektedir. Beraber yürüdüğü kişileri
belirli amaçları gerçekleştirmek için ne yapacakları konusunda hareket ettirme bilgi ve becerilerine sahip olan kişi
lider iken, yönetici ise yönetme çalışmalarını yapan, yönetimin fonksiyonlarını kendi kendine ya da yardımcıları
vasıtasıyla yapan kişidir. Liderlik ve yöneticilik özelliklerini bir arada bulundurmak dinamik bir süreçtir ve bu iki
özelliği taşıyan kişi de lider yöneticidir, günümüz yöneticilerinin de hem yönetici hem de lider olmaları
gerekmektedir. Terör, belirli amaçlara ulaşmak için yapılan hukuk dışı eylemdir. Terörizm ise, eylem yapıp
stratejilerini anlatan, aktaran ve geliştiren düşünce akımı olarak söylenebilir. Teröristler yaptıkları eylemlerini
gizli olarak propaganda malzemesi yaparlar, bu noktada da terörizm başlamış olur. Terörizmin başladığı yerde
ise artık, yönetimin genel ilkelerinin, kamu yararı, kariyer ilkesi gibi nice ideal ve bilimsel ilke ve prensipler
geçerliliğini yitirir ve terör örgütünün emelleri hepsinin önüne geçer. Hal böyle olunca kamudaki diğer birçok
engelin yanında terör de lider yönetici olmanın önündeki en büyük engellerden biri olur. Bu bağlamda bu
çalışmamızda lider, yönetici, lider yönetici, afet yönetimi ve terör genel olarak ele alınacaktır. Bu kurumdaki
yönetici ya da diğer liderlik yapmak durumundaki personelin durumları hem kendileri hem de kurumları
açısından, afet yönetimi ve yöneticisinden beklentilerin büyüklüğüyle birlikte yorumlanacak ve bazı sonuçlara
varılmaya çalışılacaktır. Bu amaca dönük olarak gerekli literatür taraması yapılmış, veriler toplanmış, bazı tablolar
ve sentezler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Afet Yönetimi, Lider, Yönetici, Lider yönetici Önündeki Engeller, Terör.
Jel Kodları
:H1, K4.
TERRORISM AS BARRIERS TO LEADER ADMINISTRATOR AND DISASTER MANAGEMENT
ABSTRACT
Disaster refers to natural, technological, or human-induced events that cause physical, economic, and social losses
for all or certain segments of the population, and that halt or disrupt normal life and human activities.Disaster
Management is a process management with its own rules and features, and the obstacles in front of the leaders
are that they can bring greater disasters.The person who has the knowledge and skills to move about what they
will do to accomplish the specific goals is the leader while the manager is the person who carries out the
management studies and makes the functions of the management by itself or through the assistants.Having
leadership and management skills together is a dynamic process, and the person who carries these two qualities
is the leader manager, and today's managers must be both managers and leaders. Terrorism is an unlawful act
committed to achieve specific goals. Terrorism, on the other hand, can be said to be the current of thinking,
transferring and developing thoughts of action and strategies.Terrorists secretly make propaganda material for
their actions, and at this point terrorism has started. Now, where terrorism begins, good ideals and principles and
principles like the general principles of the administration, the public good, and the career principle lose their
validity, and the terrorist organization's ambitions go beyond all of them.In this way, besides many other obstacles
in the public, terrorism becomes one of the biggest obstacles in front of being a leader manager. In this context,
our work will include leaders, managers, leader managers, disaster management and terror in general. The
situation of the executive or other leader in this institution will be interpreted both in terms of themselves and of
the institutions, together with the magnitude of the disaster management and manager expectations, and some
results will be tried to be achieved. For this purpose, necessary literature search was done, data were collected,
some tables and syntheses were made.
Key Words: Disaster Management, Leader, Manager, Barriersto Leader managers, Terror.
Jel Codes: H1, K4
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ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN DÖNEMSELLİK
İLKESİNE YAKLAŞIMLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Doç.Dr. Habib AKDOĞAN1,
Arş.Gör. Ela HİÇYORULMAZ2,
ÖZET
Türk vergi sistemimizde dönem başı 01 Ocak, dönem sonunu ise 31 Aralık olarak tanımlanmıştır. Dönemsellik
ilkesi gereği yapılacak işlemlerin sadece o dönem içerisinde olabileceğini, yine tahakkuk ilkesi de o dönem
içerisindeki işlemlerin o dönemi ilgilendirdiği yönündeki bakışı mevcuttur.Ancak uluslararası muhasebe
standartları; politikalarda, tahminlerde meydana gelen değişiklik ile hataların düzeltilmesinde, 31 Aralık’tan
sonra şirket bilançolarının yayımı için onay verilen tarihe kadar oluşabilecek olayların izlenmesinde, yine yıllara
yaygın inşaat ve onarım işlerinde, yasalarla farklılık göstermektedir. Standartların bu durumlarda belli koşullar
altında düzeltme yapılabileceği şeklinde esnek bir çözüm üretmesine rağmen, mevcut vergi kanunları ile
farklılıklar göstermektedir. Bu durum finansal tablolarda da farklı sonuçlar doğurmaktadır. Finansal tabloların
bilgi kullanıcıları olan kamuoyunun aydınlatılması konusunda çelişkiler doğmaktadır. Bunun nedenlerinden en
önemlisi vergi kanunlarının vergi için muhasebe anlayışının hâkim olmasındandır. Oysa uluslararası muhasebe
standartlarında kamuoyunun doğru bilgi alması önemlidir. Bir bilgi sistemi olan muhasebe sisteminin bu
yaklaşımı ile vergi mevzuatlarının yaklaşımı çelişmektedir. Olayı somut olarak tarh, tahakkuk, tahsilat noktasında
izlemek tamamen bir vergici yaklaşımdır. Oysa esas olan kamuoyunun doğru, dinamik, revize edilmiş bilgilere
ulaşabilmeleridir. Vergi açısından durum statik, bilgi amaçlı olmayıp, tamamen tahakkuk edilmiş vergiye
odaklanmıştır. Bu durumun finansal tablolar üzerindeki yansımaları tablolar üzerinde yapılacak bir simülasyon
ile daha net ortaya konulmuştur. Ayrıca gerçekten de işletmeleri dönem kavramı içerisine sıkıştıran vergi
kanunları amacına ulaşabilmekte midir?
Anahtar Kelime: Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Sistemi, Finansal Tablo
Jel Kodu: M410
THE EFFECTS OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND TURKISH TAX SYSTEM’s
APPROACH OF PERIODICITY CONCEPT ON FINANCIAL TABLES
Assoc.Prof. Dr. Habib AKDOĞAN3
Res. Asst. Ela HİÇYORULMAZ4
ABSTRACT
The beginning of the period was defined as 01 January in our Turkish tax system, and the end of the period was
defined as 31 December. Periodicity concept suggests that the operations to be carried out may only be carried
out during that period; recognition criteria suggest that the operations to be carried out in that period concerns
only that period. However, international accounting standards differ by laws in the correction of changes and
errors that occur in politics and forecasts; in tracing the events that may occur up to the approval date of
dissemination of company statement after December 31; in construction and repairmen works spread over years.
Although, the standards produce a flexible solution in these cases in the way that correction can be made under
certain conditions, they differ by current tax acts. This situation also leads to different results on financial
statements. Contradictions arise as to enlighten the public, and information users of the financial statements. The
most important of these reasons is the domination of comprehension of accounting for tax. However, it is
important for the public to obtain accurate information in international accounting standards. This approach of
the accounting system which is an information system contradicts the approach of tax legislation. Tracing the
event in terms of description, realization and collection, is fully an approach of taxer. Whereas, public should
essentially access to correct, dynamic and revised information. The situation is not static and informational and is
completely focused on accrued tax. The reflections of this situation on financial statements were clearly revealed
with a simulation to be carried out on statements. Besides, do tax laws which constrain business into the term
concept really achieve their objective?
Key Words: International Accounting Standards, Turkish Tax System, Financial Statements
Jel Code: M410
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KOBİ’LERDE KURUMSALLAŞMA VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİNE BAKIŞ
Öğr. Gör. Ayşe Güneş1
ÖZET
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), istihdamdaki payları, üretim miktarına ve ihracata olan katkıları
bakımından ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedirler. Hızla değişen ve gelişen uluslararası ticaret
hayatına adapte olmak durumunda olan KOBİ’ler için kurumsallaşma hayati önem arz etmektedir. KOBİ’lerin
aile işletmesi vasfından sıyrılması işletmelerin tüzel kişiliklerinin sağlamlaşması açısından önemlidir. Profesyonel
yönetim ve denetim anlayışı ile işletmeler daha uzun ömürlü, güvenilir ve şeffaf olabilirler. Yeni Türk Ticaret
Kanunu ile KOBİ’ler için, belirli kriterler çerçevesinde bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışmamızda Bağımsız Denetimin KOBİ’lerin kurumsallaşmasına olası etkileri ile ilgili araştırma yapılmıştır.
Araştırma kapsamında Manisa ilindeki KOBİ sahip/yöneticileri ile yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış
ve SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:KOBİ, Bağımsız Denetim, Kurumsallaşma
Jel Kodları
:M190, M420.
AN OVERVIEW OF THE RELATIONSHIP INSTITUTIONALIZATION AND INDEPENDENT AUDIT IN
SMES
ABSTRACT
SMEs, which have great significance in our country’s economy due to their contribution to employment, export
and production, are bound to adapt to the rapidly changing and developing world trade. Relevant arrangements
have been made regarding independent audit within certain criteria for SMEs by the new Turkish Commercial
Code. Approach of SMEs within the Manisa province on independent audits, the institutionalization levels and
the possible effects of independent audit on the level of institutionalization were researched in this
study.Independent audit with the general outlines, the concept of SME, institutionalization and
institutionalization of the SMEs were discussed of the study. Face to face survey technique, one of the qualitative
research methods, was employed in the study. Furthermore, our study includes statistical findings as to the field
research applied in Manisa province and the evaluation of these findings.
Anahtar Kelimeler
:SME, Independent Audit, Institutionalization
Jel Kodları
:M190, M420.
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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI: GÖRDES İBN-İ SİNA
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ*
Ali Taha İNCE1
Ahmet ÖZTÜRK2
Bahadır Bilge AYCAN3
Uğur BİLGEN4
Furkan GÖKSU5
Mustafa Yasin SIRÇA6
ÖZET
Günümüz eğitim sisteminde, lise öğrencilerinin geleceğe yönelik meslek tercihleri hakkında hangi kriterleri
dikkate aldıkları konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin, kendilerini tatmin edecek, çalışmaktan
mutlu olacakları ve bireysel yeteneklerine uygun meslekleri seçebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Daha önce
yapılan bazı çalışmalarda lise öğrencilerinin meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan bir tercih yaptıkları
görülmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinde bu durum daha farklı bir yapıya bürünmüştür. Ülkemizde meslek
lisesi mezunlarına tanınan sınavsız geçiş hakkının kaldırılması bunun temel sebebidir. Çalışmamız Gördes
ilçesinde iki meslek lisesini kapsayan projemizin ilk ayağında elde ettiğimiz verilerin değerlendirilmesinden
oluşmaktadır. Öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgi seviyeleri ön anket ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara
göre mesleklerin tanıtımı için eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Bu sürecin sonunda son anket uygulanarak,
sözkonusu meslekler hakkında ne kadar farkındalık yaratıldığı ölçülmüştür.Çalışmamızda öğrencilerin
meslekleri doğru tanıyarak tercih yapabilmeleri amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Mesleki Eğitim, Meslek Tercihi, Öğrenci Analizi
Jel Kodları
:I2.
PROFESSIONAL DIFFERENTIAL STUDY IN VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: GÖRDES İBN-İ SİNA
VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIA HIGH SCHOOL EXAMPLE*
ABSTRACT
In today's education system, there are various studies about what criteria high school students take into
consideration future professional preferences.It is of utmost importance that students are happy to work, be happy
to work, and be able to choose the professions appropriate to their individual abilities.Some previous studies have
shown that high school students make a choice without having enough knowledge about the professions.In the
vocational high school students this situation has become a different structure.The main reason for this is the
abolition of the right of passing without examination recognized in vocational high school graduates in our
country.Our study consists of evaluation of the data obtained in the first step of our project which includes two
vocational schools in Gördes.The level of knowledge about the occupations of the students is measured by the
preliminary questionnaire.According to the results obtained, training seminars were organized for the promotion
of the professions.At the end of this process, the last questionnaire was applied to measure how much awareness
was generated about the professions in question.In our work, it is aimed that the students can choose their
profession correctly.
Keywords
:Vocational Training, Occupation Preference, Student Analysis
Jel Codes
:I2.
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AKILLI ŞEHİRLER ve YÖNETİM STRATEJİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin GÖKOZAN1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞTAN2
Öğr. Gör. Ali SARI 3
ÖZET
Yeryüzünde, ülke insanlarının büyük bir çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda;
enerji, ulaşım, barınma gibi ihtiyaçlara olan talep de her geçen gün artmaktadır. Yoğun iş yaşamı içerisinde
kişilerin zamana olan gereksinimleri de yadsınamaz. Şehirleşmenin getirdiği çeşitli yoğunluklar sonucunda, daha
yaşanabilir halde şehirlerin modernleşmesi, “akıllı kentler” ve ardından “Akıllı sistemler” kavramını hayatımıza
yerleştirmiştir. Bu ifadede kastedilen; iletişim, elektrik, elektronik ve otomasyon sistemlerinin hayatımızı
kolaylaştıracak şekilde bütünleştirilmesi ve en verimli hale getirilmesidir. Sayısal sistemlerden zamanla akıllı
sistemlere geçiş gerçekleşmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada “şehir
ve sistem” algısını çok yönlü olarak değişmiştir. Bu değişim de akıllı şehirlerin tanımlanmasında çok sayıda
kriterin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada; güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde ederek kendi enerjisini kendisi üretebilen binalardan, sokak
ve otoyollarda elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmaya yönelik sistemlere, akıllı ev cihazları ve otomasyon
sistemlerinden, verimli yol ve trafik yönetim sistemlerine, elektronik denetleme ve sinyalizasyon sistemlerini
kullanarak karar verme yeteneğine sahip araçlara kadar çeşitli akıllı sistemlerden ve bu sistemlerin gelecekteki
ulaşabilecekleri boyutlara ait öngörülerden bahsedilmektedir.
Anahtar kelimeler: Akıllı şehirler, Otomasyon sistemleri, Enerji verimliliği.
Jel Kodları
: Q4.
INTELLIGENT CITIES and MANAGEMENT STRATEGIES
Assist. Prof. Dr. Hayrettin GÖKOZAN
Assist. Prof. Dr. Mehmet TAŞTAN
Lec. Ali SARI
ABSTRACT
Considering that a large majority of the country's people live in cities in the world; demand for energy,
transportation, housing and other needs is increasing day by day. The needs of people in time for intensive work
life cannot be denied. As a result of the various densities brought by the urbanization, the modernization of the
cities more livable, the "intelligent cities" and then the "intelligent systems" concept in my life. In this expression,
communication, electricity, electronics and automation systems in a way that will make our life easier. The
transition from digital systems to intelligent systems has taken place over time. Depending on the developments
in information and communication technologies, the "city and system" perception has changed all over the world.
This change has also led to the emergence of a number of criteria in defining intelligent cities.
In this study; ranging from smart energy devices to automation systems, efficient road and traffic management
systems, electronic control and signaling systems to decision-making tools, from systems that generate electricity
from solar energy to generating electricity from their own, from street- and highways to energy efficient systems,
smart home appliances and automation systems the various intelligent systems and the predictions of thefuture
dimensions of these systems.
Key words: Smart cities, Automation systems, Energy efficiency
Jel Codes
:Q4.
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KISITLARIN VARLIĞI DURUMUNDA STOK KONTROLU: BIR KARAR DESTEK SISTEMI ARAYÜZÜ
Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER
ÖZET
Günümüz tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve malzeme ihtiyaç planlaması uygulamalarında karşılaşılan en önemli
sorunlardan biri kaynak kısıtlarının varlığıdır. Çok sayıda stok kaleminin her biri için sipariş miktarları
birbirinden bağımsız olarak klasik Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) modeline göre bulunabilir. Klasik ESM modeli
her bir stok kalemi için minimum toplam maliyet sağlar. Ancak, kaynak kısıtlarının varlığı durumunda verilecek
sipariş kararlarının bağımsızlığı geçerliliğini yitirir. Tüm stok kalemlerine ayrılacak para miktarının (bütçenin) ve
ayrılacak alan hacminin kısıtlı olması üretim yönetiminde karşılaşılan en önemli kısıtlardır. Bu çalışmada sırasıyla
bütçe kısıtının varlığı ve depo hacmi kısıtının varlığı durumlarında her bir stok kalemi için sipariş miktarlarının
nasıl hesaplanacağı literatürden derlenerek sunulmuştur. Ardından hem bütçe hem de depo kısıtının varlığı
durumunda sipariş miktarlarının hesaplanması için genel doğrusal olmayan matematiksel model tanıtılmıştır. Bu
doğrusal olmayan modelin çözümü Lagranj çarpanlarının bulunmasına dayanmaktadır. Kısıtların varlığı
durumunda sipariş miktarları çözüm sonuçlarının elde edilmesi karşılaşılan zor problemlerden biridir. Ayrıca,
hem bütçe hem de yer kısıtlarının varlığı durumlarında bilgisayar destekli çözümler literatürde bildirilmemiştir.
Bu modellerin çözümü için özel bir yazılım bulunmamaktadır. Hem bütçe hem de alan kısıtlamalarının varlığı
durumlarında yüzlerce kalemin sipariş miktarlarını çok kısa sürede hesaplayabilen bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir. Karar Destek Sistemi EXCEL üzerinde Visual Basic makro kodları ile yazılmıştır. Geliştirilen Karar
Destek Sistemi EXCEL ’de “Solver” ve “Hedef Ara” fonksiyonlarını birlikte kullanmaktadır. Bu çalışma Kaynak
kısıtlarının varlığı durumunda sipariş verme kararlarının belirlenmesine ilişkin çözüm desteği konusunda eksik
kalan bir boşluğu doldurmaktadır. Optimum çözümün kısa zamanda elde edilişi bu çalışmanın en önemli
katkısıdır. Ayrıca geliştirilen Karar Destek Sistemi sadece eğitim amaçlı değil aynı zamanda endüstri
uygulamaları için de son derece elverişlidir.
Anahtar Kelimeler: Stok Kontrolu, Kaynak Kısıtları, Bütçe Kısıtı, Alan Kısıtı.
JEL Kodu: M11, C44, C61
INVENTORY CONTROL IN THE PRESENCE OF CONSTRAINTS: A DECISION SUPPORT SYSTEM
INTERFACE
ABSTRACT
The existence of resource constraints is one of the most important problems encountered in present supply chain
management, logistics and material requirements planning implementations. The amount of orders for each of the
multiple items of inventory can be found independently according to the classic Economic Order Quantity (EOQ) model.
Classic EOQ model provides minimum total cost for each inventory item. However, in the case of the existence of
resource constraints, the independence of order decisions will lose validity. The limitation of the amount of money
(budget constraint) and the limitation of space volume to be allocated to all inventory items is the most important
constraints encountered in production management. In this study, how the order quantities will be calculated for each
inventory item is presented by compiling from the literature in the case of existence of the budget constraint and the
space constraint, respectively. Subsequent to that, a general nonlinear mathematical model is introduced to calculate the
order quantities in the presence of both budget and space constraints. The solution for this nonlinear model is based on
the determination of Lagrangian multipliers. Obtaining the solution results of order quantities in the presence of
constraints is one of the encountered difficult problems. Besides, computer aided solutions is not reported in the case of
the presence of both budget and space constraints in the literature. There is no special software for the solution of these
models. A decision support system was developed to calculate order quantities of multiple items in a very short moment
in the presence of both budget and space constraints. The Decision Support System is written on EXCEL by Visual Basic
macro code. The developed Decision Support System uses "Solver" and "Goal Seek" functions together in EXCEL. This
study bridges the incomplete gap regarding the solution support as to determine the ordering decisions in the case of
presence of resource constraints. The obtainment of optimum solution at short notice is the most important contribution
of this work. Moreover, the developed Decision Support System is profoundly appropriate not only for educational
purposes but also for industrial implementations.
Keywords: Inventory Control, Resource Constraints, Budget Constraints, Space Constraints.
JEL Codes: M11, C44, C61
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YEREL MARKALARDAN KÜRESEL MARKALAR YARATMAK: ÇORUM BAKTAT ÖRNEĞİ
Arş.Gör Kübra Müge ÇAKARÖZ
ÖZET
Küreselleşme süreci, ulusal sınırların ortadan kalkmasına, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmenin
diğer bölgeleri etkilemesine ve ülkelerin yerel pazarlar dışındaki gelişmelere duyarlı hale gelmesine yol açmıştır.
Bu durum ise firmaların sadece aynı ülke sınırları içinde faaliyet gösteren firmalarla değil aynı zamanda
yurtdışındaki firmalarla da rekabet etmelerine neden olmuştur. Bu rekabet ortamında üreticiler ürettikleri mal ve
hizmetin, rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklılaşmasını sağlayacak işaretlere yani markalara ihtiyaç
duymuşlardır. Uluslararası piyasalarda işletmelerin var olan rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşmak için
uygulayabilecekleri metotlardan biri küresel markalar geliştirmektir. Geliştirilen küresel markalar sayesinde de
işletme global ölçekte tanınır hale gelmekte ve satışları artmaya başlamaktadır. İşletmelerin güçlü marka yaratmak
istemelerinin nedeni ürettikleri ürünlerin piyasa koşullarına göre değişmesine rağmen markanın süreklilik arz
eden bir unsur olmasıdır. Bu çalışmada yerel markaların küresel markalaşma sürecinde izledikleri pazarlama
stratejilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada yerel bir marka olarak bağlayan daha sonra uluslararası
pazarlara açılarak küresel bir marka haline gelen Baktat’ın uluslararası pazarlama stratejileri ve küresel pazarlar
için ürün ve hizmet stratejileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Marka, Yerel Marka
Jel Kodu: M310
CREATING GLOBAL BRANDS FROM LOCAL BRANDS: THE CASE OF ÇORUM BAKTAT
ABSTRACT
The process of globalization has led to the dissolution of national borders, caused the events that has occurred in
any place of the world to effect the other regions outside that location as well and make a country to be sensitive
to the events that have occurred outside the local markets of that country. Hence this has caused the firms to
compete with the firms that are located not only within the same country but with those that are located in abroad
as well. In this competition medium, the producers felt a need for signs, in other words trademarks which would
lead to the further differentiation of the goods and services from their competitor’s goods and services. One of the
ways in which companies in international markets can differentiate themselves from their competitors in an
existing competitive environment is to develop global brands. Thanks to the developed global brands, the business
is becoming globally recognized and its sales are starting to increase. It is the continuity of the brand despite the
fact that the demands of the enterprises to create a strong brand change according to the market conditions of the
products they produce. In this study, it is aimed to examine the marketing strategies that local brands follow in
global branding process. The international marketing strategies of Baktat, which has become a global brand after
opening up to the international markets and linking it as a local brand in the study, and product and service
strategies for the global markets have been discussed.
Keywords: Globalization, Global Brands, Local Brands
Jel Code: M310
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FIRMA FINANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇIN BIR MODEL ÖNERISI
Mahmut BAYDAS1
Oğuzhan KODALAK2
Tayfur AKCAN3
Erkan KARA4
Fatih AZMAN5
ÖZET
Firmaların başarılarını değerlendirmede kullandıkları farklı finansal performans sistemleri vardır. En isabetli
performans sistemi arayışı devam edecek ve daha iyisi bulunana kadar performans sistemleri kendini geliştirmeye
devam edecektir. Günümüz dünyasında bir firmanın başarısı finansal ve finansal olmayan pek çok kritere
bağlıdır. Dolayısıyla yakın geçmiş çalışmalarda en fazla yararlanılan yöntemler ‘Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemleri’ olmuştur. Bu kriterlerin etki ağırlığı farklı olduğu için ‘kriter ağırlıklandırma’ çalışmaları da yoğun
olarak kullanılmıştır. Finansal kriterler için yaygın kullanılan ‘karlılık’ ölçütleri gelişen ve derinleşen sermaye
piyasaları ile beraber küresel ekonomiye entegrasyonun hızla artması neticesinde ‘değer’ ölçütleri kavramını ön
plana çıkarmıştır.Muhasebe ölçütleri ve piyasa ölçütleri olarak da adlandırılan bu iki ölçüt yerel çalışmalarda
sistematik bir şekilde bir arada kullanılmamıştır. Bazı nitelikli yabancı yayınlarda ise bir arada kullanılmış olup
sonuçların karşılaştırılabileceği bir parametre kullanılmamıştır. Bu çalışma finansal performans ölçümünde yerel
ve yabancı literatürdeki söz konusu eksiklikleri kapatmak için kapsamlı bir model önerisi getirmektedir.
Çalışmanın literatüre katkısının olacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Finansal Modelleme
Jel Kodları
:F15,G30, L25, L1
A MODEL SUGGESTION FOR FIRM FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT
ABSTRACT
There are different financial performance measurement systems that firms apply to evaluate their success.The
search for the most accurate performance system will continue, and performance systems are going to improve
themselves until the best system is found.In today's world, the success of a company depends on several financial
and non-financial criteria. Therefore, the most common method has become 'Multi Criteria Decision Making
Methods' in the recent studies.Since these criteria have different impact weights, the 'criterion weighting' studies
have also been used extensively. Commonly used 'profitability' criteria, which is used for financial criteria, has
featuref the importance of 'value' measurements term as a result of developing and deepening capital markets as
well as increasing global economic integration.These two criteria, which are also called as accounting criteria and
market criteria, have not been systematically used together in local studies. Although these two criteria are used
together in some qualified international publications, a parameter to compare results has not been used. This study
introduces a comprehensive model proposal to meet the deficit of financial performance measurement within the
local and foreign literature. Therefore, expect that our study is going to contribute to the literature.
Keywords: Financial Performance, Multiple Criteria Decision Making Methods, Financial Modeling
Jel classification: F15,G30, L25, L1
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KİŞİLİK TİPLERİNİN SATIN ALMA SONRASI BİLİŞSEL ÇELİŞKİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Buket BORA SEMİZ1
ÖZET
Satın alma karar sürecinde satın alma kararının verilmesinden sonra ortaya çıkan durumlardan biri olan bilişsel
çelişki hiç şüphesiz ki bu sürece etki eden psikolojik faktörlerden biri olan kişilik faktöründen de etkilenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, satın alma sonrası yaşanan bilişsel çelişki davranışının A ve B tipi kişilik özelliklerine sahip
tüketicilerde farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 198 kişiden veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, A tipi kişilik
özellikleri gösteren tüketiciler genellikle ve sık sık satın alma davranışı sonrasında bilişsel çelişki yaşadıklarını
belirtirken, B tipi kişilik özellikleri gösteren tüketiciler ise ara sıra bilişsel çelişki yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca A tipi kişilik özellikleri gösteren tüketiciler ve B tipi kişilik özellikleri gösteren tüketiciler arasında bilişsel
çelişki boyutlarından duygusal boyut ve satın alma pişmanlığı boyutlarına ilişkin fark bulunamazken, satın alma
endişesi boyutu açısından her iki kişilik tipolojisine sahip tüketiciler arasında istatistiki açıdan fark görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Çelişki, A ve B Kişilik Tipolojileri, Satın Alma Davranışı Sonrası.
Jel Kodları: M31.
THE EFFECT OF PERSONALITY TYPES ON COGNITIVE DISSONANCE AFTER BUYING BEHAVIOR
ABSTRACT
No doubtly that cognitive dissonance which appears one of the situation after buying decision making in buying
decision process and it is influenced from personality that is a psychological factor. The purpose of this study is
to examine consumers who have type A and type B personality traits whether or not they differ in cognitive
dissonance after purchasing. Datas were collected face to face survey technique via used convenience sampling
method from 198 consumers in this research. Findings indicate that consumers, who have type A personality traits,
generally and often feel cognitive dissonance after buying behavior but consumers, who have type B personality
traits, sometimes feel it. Moreover, there is no differ between type A and type B personality traits in emotional
and concern over deal dimensions, but statistically there is differ between type A and type B personality traits in
wisdom of purchase dimension.
Key Words: Cognitive Dissonance, Type A and B Personality Characteristics, After Buying Behaviours.
JEL Codes:M31.
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VERGİ AFLARININ MÜKELLEFLER ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tekin1
Arş. Gör. Dr. Özlem Sökmen Gürçam2
ÖZET
Vergi afları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından sık sık kullanılan mali bir araç olarak görülmektedir.
Bu afların kısa dönemde vergi gelirlerini arttırma ve vergi idaresinin yükünü azaltma gibi olumlu etkileri olduğu
uzun dönemde ise, vergi aflarının mükellefler üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu savunulmaktadır. Bu
çalışmada vergi aflarının teorik kısmı anlatılacak ve Iğdır ilinde faal olan gelir vergisi mükellefleri ile vergi afları
konusunda anket yapılarak mükelleflerin görüşleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Affı, Vergi Mükellefleri, Iğdır İli.
Jel Kodları: H20, H29.
ABSTRACT
Tax amnsties are seen as a financial instrument frequently used by developing countries such as Turkey. This
amnesties have positve effects such as increasing tax revenues and reducing the burden of tax adminstration in
the short term, it is argued that tax amnesties have a negative impact on taxpayers in the long term. In this study
the theoretical part of tax amnesties will be explained and income taxpayers opinion will be examined by making
a questionnaire about tax amnesties with income taxpayers who are active in the province of Iğdır.
Key Words: Tax Amnsty, Taxpayers, Iğdır.
Jel Codes: H20, H29
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VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE
Araş. Gör. Ali EROL1
ÖZET
Küreselleşme birçok alanda etkisini göstermektedir. Küreselleşmenin vergi hukuku alanındaki en belirgin etkisi
vergi rekabeti ile olmuştur. Vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine sahip birimlerin, sermaye ve nitelikli emek
gibi mobilitesi yüksek olan üretim faktörlerini kendi egemenlik alanına çekebilmek için bu üretim faktörleri
üzerinden alınan vergileri olabildiğince düşük tutmasıdır. Ülkeler küresel vergi matrah diliminden olabildiğince
vergi hasılatı almak için çeşitli vergi rekabeti araçlarını kullanırlar. Bu çalışmada Türkiye’nin küresel vergi
rekabetindeki yeri, hangi araçları kullandığı ve bu rekabetten kazançlı çıkıp çıkmadığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler
: Küreselleşme, Vergi Rekabeti, Vergi Uyumlaştırması.
Jel Kodları
: F02, H20.
TAX COMPETITION AND TURKEY
ABSTRACT
Globalization has been influencing many areas. The most significant effect of globalization on tax law has been
caused by tax competition. Tax competition is that units with taxation authority keep the taxes on these production
factors as low as possible in order to attract production factors with high mobility such as capital and qualified
labor to their dominance area. Countries use various tax competition tools to get as much tax revenue as possible
from the global tax assessment. In this study, it will be examined Turkey's place of global tax competition, which
tools it uses and whether it is profitable.
Key Words
: Globalization, Tax Competition, Tax Harmonization.
Gel Codes
: F02, H20.
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TOPRAK MAHSÜLLERİ VERGİSİ’NİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR1
Mustafa KIBRISCIK2
ÖZET
Toprak Mahsulleri Vergisi, Türk ve dünya tarihi açısından olağanüstü bir dönem olan II. Dünya Savaşı yıllarında
Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan bir vergidir. Toprak Mahsulleri Vergisi, tarım ürünleri üzerinden pay
almayı öngören, köylü üzerinde hem İkinci Dünya Savaşı’nda hem de savaş sonrasında etkisini gösteren ve aşarın
kaldırılmasından sonra toplanan ilk dolaysız tarım gelirleri vergisi olma özelliğini taşıyan bir vergidir.
II. Dünya Savaşı'yla birlikte artan kamu giderlerinin finansmanını karşılamak için uygulanan Toprak Mahsulleri
Vergisi, uygulamada bir defaya mahsus olarak zenginlerden alınan Varlık Vergisi'nin tamamlayıcısı olmasına
rağmen Varlık Vergisi kadar büyük bir yankı yaratmamıştır. Mahsul vergisi 18 yıl boyunca vergi ödemeyip
zenginleşerek adeta bir burjuva sınıfına dönüşen üretici sınıf yerine bütün üreticilerden alınınca milletin efendisi
olan köylünün küçük sınıfta olan kısmı adeta ezilmiş ve bunun etkileri vergi kaldırıldıktan sonrada yıllarca devam
etmiştir.
Bu çalışmada II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan zirai faaliyetlerden alınan
mahsul (ürün) vergisinin neden ve nasıl alındığı, oranı ve uygulaması, devleti adaletsiz bir o kadarda acımasız
olan bu vergiyi halktan zorla almasına kadar götürecek sürecin nasıl geliştiği, halk üzerindeki maddi ve manevi
etkileri ve bu sürecin nasıl sonlandığı anlatılacaktır.
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INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION SECTOR AND PROBLEMS OF
INTERNATIONAL STUDENTS STUDYING IN TURKEY: THE CASE OF MANİSA CELAL BAYAR
UNIVERSITY
Assistant Professor Aslıhan ÖZEL ÖZER1
Murat Taşdemir2
AssociateProfessor Buğra ÖZER3
ABSTRACT
Internationalization has been the primary element of higher education all over the world. While
internationalization of higher education has come to assume important role in both the making of industry
without chimney across the globalized economies, the remaking of public policy came also to be interrelated to
the term tremendously. In such regard, on the newly internationalizing agendas of higher education fields, the
need to address different problems emerged at a multidimensional level. As universities kicked off to attempt to
gain an international profile, ınternational Students become the primary factor in this process.
Given the perspective above, this paper takes a brief look at the international students studying at Manisa Celal
Bayar University and their social, cultural, academic and economical problems. This paper also aims to find
solutions for those problems and give a sense of feedback to higher education units whilst students studying
abroad become more susceptible to experience many problems than domestic students at Manisa Celal Bayar
University, Manisa, Turkey.
Anahtar Kelimeler
:Internationalization, Higher Education, international students.
Jel Kodları
: H2, H4, OO
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BÖLGESEL DENGESİZLİĞİN GİDERİLMESİNDE VERGİ POLİTİKALARI
Bahar ÖRS1
Sema ÇAKIR2
Ünal ÖZKAYA3
Taha ARTUÇ4
ÖZET
Dünya üzerinde ülkelerin veya toplulukların hemen hemen hepsinde bölgesel dengesizlik unsuru bulunmaktadır.
Farklı ülkeler, farklı çözüm yolları üreterek bu gelişmişlik farklılıklarını gidermek amacıyla birçok teşvik
programları ve altyapı çalışmaları düzenleyerek bölgesel dengesizlik unsurunu gidermeyi amaçlamışlardır.
Bölgesel dengesizlik unsurlarının oluşum sebepleri her bölge, her yöre için farklılık arz etmektedir. Bir bölgede
kullanılan üretim faktörlerinin diğer bölgelere göre daha maliyetli olması veya verimliliklerinin birbiri ile eşit
olmaması bölgeler arasında yatırım anlamında da farklılıklar oluşmasına ve gelişiminin de farklı olmasına sebep
olacaktır. Bu sorunun çözümünde ülkeler açısından vergi politikaları büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan
bakıldığında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, gelir vergisi stopajı ve KDV iadesi vergi
politikalarının temelini oluşturmaktadır. Bu politika araçları yardımıyla gelişmemiş bölgelerdeki üretim
faktörlerine destek sağlanarak gelişmesi ve bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmanın ilk bölümünde bölge ve bölgesel dengesizlik kavramından bahsedilmiş ve bölgesel dengesizlik
türlerine değinilmiştir. Çalışmanın diğer bölümünde ise bölgesel dengesizliği azaltmaya yönelik araçlar
incelenmiştir. Bölgesel dengesizliğin giderilmesinde vergi politikalarının, Türkiye ve seçilmiş ülkeler üzerindeki
etkileri sayısal veriler ışığında analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Bölgesel Dengesizlik, Vergilendirme, Teşvik Politikaları
Jel Kodları
:H2, R58.
TAX POLICIES IN ELIMINATING REGIONAL IMBALANCES
ABSTRACT
Almost all countries or communities in the world have regional imbalances. Different countries have aimed to
achieve regional imbalance by producing different solutions and by organizing many incentive programs and
infrastructure studies in order to dispel these development differences. The reasons for regional imbalance are
different for each region. The fact that the production factors in one region are more costly than the other regions
or the productivity of a factor in one region is not the same as that in another region will lead to differences in
terms of investment between regions. In the solution of this problem, taxpolicies are of great importance in terms
of countries.From this point of view, VAT exemption, customs duty exemption, tax reduction, income tax
withholding and VAT are the basis of tax policy. With the help of these policy instruments, it is aimed to support
the production factors in the undeveloped regions and to eliminate the imbalance between the regions and the
development.
In the first part of this work, the concept of region and regional imbalance is mentioned and the types of regional
imbalances are mentioned. In the other part of the study, tools for reducing regional imbalances were examined.
In the elimination of the regional imbalance, the tax policies, the effects on Turkey and the selected countries were
analyzed in the light of numerical data.
Keywords:Regional Imbalance, Taxation, Incentive Policies
JEL Classification Codes:H2, R58.

Tarih

30.09.2017

1ManisaCelal

Bayar Üniversitesi, bahar.571@hotmail.com.
Bayar Üniversitesi, sema.cakiir@gmail.com.
3ManisaCelal Bayar Üniversitesi, unalozkaya01@gmail.com.
4ManisaCelal Bayar Üniversitesi, tartuc@hotmail.com.
2ManisaCelal

172

Saat

10.00

SALON

Convention 2

Moderatör

Yrd.Doç.Dr Burcu GEDİZ ORAL
Yrd. Doç. Dr. Burcu Gediz ORAL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Adnan Menderes Üniversitesi
Arş Gör. Buğra Burak DUMAN
Hitit Üniversitesi
Arş. Gör. Cevat TOSUN
Hitit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SOYOCAK ÖZALP
Hitit Üniversitesi
Dr. Ayşe ARMAĞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi

ISRC1200
ISRC1236

ISRC1107
ISRC1195

ISRC1270

6. Oturum
Maliye
Vergi Terörizmi
Türkiye’de Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Avantajların
Vergi Uyumu ve Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Yasa Dışı Spor Bahsi Pazarı Üzerine Bir
Değerlendirme
Çin’in Dönüşümü: Hanehalkı Sorumluluk Sistemi
Türkiye’de Bölgeler İtibariyle Faal Mükellef Sayısındaki
Değişim ve Vergi Suçlarına Yansımaları

173

VERGİ TERÖRİZMİ
Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDİZ ORAL 1
Arş. Gör. Tuğba ARPAZLI FAZLILAR 2
ÖZET
Ulusal hükümetler vergi gelirlerinde, ödenmeyen vergilerden ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerden
ötürü önemli gelir kayıpları yaşamaktadırlar. Vergi kaçakçılığı ve yasadışı faaliyetlerle mücadele AB, OECD ve
tüm ulusal hükümetlerin gündemindedir. Bununla birlikte, vergi kayıplarının boyutundan dolayı, vergi
kaçakçılığına sadece vergi kaçırma olarak değil, aynı zamanda vergi terörizmi olarak muamele etmek
gerekmektedir. Bu nedenle, vergi kaçakçılığının "vergi terörizmi" olarak adlandırılmasının yanı sıra vergi
terörizmiyle mücadele ilkelerini belirlemek önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, vergi kaçakçılığının "vergi
terörizmi" olarak adlandırılması ve vergi terörizmiyle mücadele yaklaşımının tesisi ve vergi ödememenin diğer
yollarının belirlenmesi için gereken kriterleri geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçakçılığı, Terör, Vergi Cennetleri
Jel Kodu: H26, K42, H24
TAX TERRORISM
ABSTRACT
National governments are significantly revenue losses in their income taxes due to unpaid taxes and the income
derived from illegal activity. Fighting tax evasion and illegal activities is at the agenda of the EU, OECD and all
national governments. However, because of the size of the tax losses, it is necessary to treat tax evasion not only
as a tax evasion, but also a tax terrorism. For this reason, it is important to identify principles to combat tax
terrorism besides tax evasion is called "tax terrorism". The aim of this research is develop the criteria for determine
the other ways of paying taxes and tax evasion to be called "tax terrorism" and the establishment approach to
combat tax terrorism.
Key Words: Tax Evasion, Terrorism, Tax Heaven
Jel Code: H26, K42, H24
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TÜRKİYE’DE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLARIN VERGİ UYUMU VE AHLAKI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRIMAN1
ÖZET
Vergi kaçırma, vergiden kaçınma ulusal vergi idarelerini en çok uğraştıran konular haline gelmiştir. Bu sorunun
vergi hasılatında meydana getirdiği kayıbı aşabilmek için pek çok ülkede zaman zaman geriye dönük olarak
vergiye tabi işlemlere yönelik vergi aflarına başvurulmaktadır. Ancak af düzenlemelerinin doğuracağı en önemli
risk, vergisini düzenli ödemeyen mükellefe pozitif ayrımcılık yapıldığına dair bir algının oluşması ve bunun da
“düzenli” ya da “özenli” diye tabir edilen ve vergisini zamanında ödeyen mükelleflerde doğuracağı vergiye
uyumu azaltma isteğidir. Son yıllarda vergi uyumu konusu vergi idarelerinin üzerinde durduğu önemli konuların
başında gelmektedir. Ekonomi çevrelerinde sürekli dile getirilen; “Ödemeyene af gelirken, düzenli ödeyene niye
avantaj yok?” serzenişlerine cevap niteliğinde bir uygulama 8 Mart 2017 tarihli, 30001 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6824 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile, “vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimi” başlığı altında
vergisini düzenleyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik indirim uygulaması getirildi. 18 Mayıs 2017
tarihinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflerin
borçlarının tecili için de özel düzenlemelere yer verildi. Bu bildiride, uyumlu mükelleflere yönelik gerek hali
hazırda var olan gerekse son dönemde uygulamaya konulan avantajların hem vergi uyumu hem de vergi ahlakı
açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Söz konusu uygulamalara yönelik olumlu görüşler ağırlık kazansa da bir
takım eleştiri ve çekincelere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Vergi Ahlakı, Vergi İndirimi, Vergi Uyumu.
Jel Kodları
: H20, H26
ADVANTAGES GIVEN TO COMPLIANT TAXPAYERS IN TURKEY: EVALUATION FROM A TAX
COMPLIANCE AND ETHICS POINT OF VIEW
ABSTRACT
Tax evasion and tax avoidance have become the biggest issues that national tax administrations have to deal with.
Many countries offer tax amnesty for retroactive taxable transactions from time to time in order to overcome the
loss occurring from tax collection. However, the most important risk caused by amnesty regulations is the
perception that there is positive discrimination for non-regular taxpayers and this might lower the desire of tax
compliance for “regular” or “attentive” taxpayers, who pay their taxes on time. In the recent years, tax compliance
has become one of the most important issues for tax administrations. A rebate for income and corporate taxpayers
has been introduced with the Article 4 of the law numbered 6824, which was published in the 30001 numbered
March 8, 2017 dated Official Gazette, almost as a response to the complaints from economic circles, saying: “Nonpayers are always forgiven, why are regular payers not rewarded?” The May 18, 2017 dated and 7020 numbered
Law on Restructuring of Some Receivables introduced some special regulations for the deferment of tax debts of
compliant taxpayers. This study focuses on both existing and recent advantages for compliant taxpayers in terms
of tax compliance and tax ethics. Although positive views on said practices are prevalent, the study also mentions
some criticism and reservations as well.
Keywords
: Tax Ethics, Tax Reduction, Tax Compliance.
Jel Codes
: H20, H26
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TÜRKİYE’DE YASA DIŞI SPOR BAHSİ PAZARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör.Buğra Burak Duman1
Arş. Gör. Cevat Tosun2
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yasa dışı spor bahsine yönelik uygulanabilecek olan tedbirleri değerlendirmektir.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yasal olarak bahis oynama imkanı sunmak için 2004 yılından itibaren
oynatılmaya başlatılan “İddaa” oyunu günümüz şartlarında kendi bünyesinden kaynaklanan sorunlardan ötürü
yasa dışı bahse yol açan bir yapıya dönüşmüştür. İstenmeyen bu gelişme, bünyesel faktörlerin yanında teknolojik
gelişmenin önlenemez ilerleyişi ve küreselleşmeyle yasa dışı bahisin miktarını günden güne artırırken, devletin
elde edebileceği gelirinde arttığı anlamına gelmektedir. Çalışmada spor bahsi pazarı ve Türkiye’deki mevcut
duruma değinildikten sonra yasa dışı bahisle mücadele için çeşitli öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
:Yasa dışı bahis, Kayıt dışı ekonomi, Üst kurul.
Jel Kodları
:K23, L51, O17.
AN EVALUATION ON ILLEGAL BETTING MARKET IN TURKEY
ABSTRACT
The aim of this study is evaluate the precautions that can be applied to illegal sports betting in Turkey. “İddaa”
which has started to be played in order to offer the opportunity of legal betting by Spor Toto Organization
Presidency since 2004 has transformed into a structure that leads to illegal betting due to promblems arising from
its own within the recent conditions. This undesirable development while increasing the amount of illegal betting
from day to day, with the inevitable progress of technological development and globalization, besides the inherent
factors it means that potential revenue of government also increases. In this study, some suggestions will be
offered for the fight against the illegal betting after mentioning the sports betting market and the current situation
in Turkey.
Keywords
:Illegal betting, Shadow economy, Supreme board.
Jel Codes
:K23, L51, O17.
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ÇİN’IN DÖNÜŞÜMÜ: HANEHALKI SORUMLULUK SİSTEMİ
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SOYOCAK ÖZALP 1
ÖZET
Binlerce yıllık bir geçmişe ve yerleşik bir uygarlığa sahip olan Çin, köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Bu gelenek
siyasal ve yönetsel açıdan merkeziyetçi bir bürokrasidir. Özellikle 1949’larla başlayan Mao döneminde politik
otoritenin artması ile merkeziyetçi denetim, Çin tarihinde daha önce hiçbir zaman görülmedik bir biçimdeözellikle de kırsal çevre üzerinde -komünler aracılığıyla etkisini göstermiştir.
Bu merkeziyetçi yaklaşımın, Mao’nun ölümünden sonra 1978 yılında iktidara gelen Deng Xiaoping döneminde
gerilediği görülmektedir. Bu dönem aynı zamanda kapitalizmin dünya ölçeğinde yayılarak etkisini hissettirdiği,
Çin’in de ekonomik alanda köklü değişiklikler yaptığı bir dönemdir. Ancak merkezi planlamanın kademeli olarak
terk edilmesine yönelik serbestleşme politikalarının uygulandığı, piyasa ekonomisine aşamalı olarak geçiş
yapıldığı bu dönemde bile Çin’in, sosyalist kurumları, sosyalist demokrasiyi geliştirme çabasında olduğu
görülmektedir. Çin, kucak açtığı sistemi “sosyalist piyasa ekonomisi” olarak adlandırsa da bu direniş çabası
kapitalizmin gölgesinde kalır gibidir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, Çin’in merkezi yönetime dayalı bürokrasi geleneğinin, son dönemde gelişen
ekonomik ilişkilerin etkisiyle gösterdiği değişim ve bu değişimin merkeziyetçi yapı üzerindeki etkisini
göstermektir. Çalışma, Çin’in ekonomik gelişim sürecine paralel merkeziyetçi devlet geleneğini
değerlendirmektedir.
Çalışmanın ilk bölümü, Mao öncesi dönemde geleneksel Çin bürokrasisini ele almaktadır. İkinci bölüm, Mao
döneminde yapılan devrimlerin Çin’e özgü bir sosyalizm ortaya çıkarmasını ve bu özgünlüğün devlet geleneği
üzerindeki etkilerini incelenmektedir. Son bölüm ise Mao sonrası dönemde gerçekleştirilen piyasa temelli
ekonomik ve yönetsel reformlara, özellikle de Hane-halkı Sorumluluk Sistemi’ne yer vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Merkeziyetçilik, Piyasa, Hane-halkı Sorumluluk Sistemi
Jel Kod: R1
CHINA’S TRANSITION: HOUSEHOLD RESPONSIBILITY SYSTEM
ABSTRACT
China, which has a history of thousands of years and a resident civilization, has a rooted state tradition. This
tradition is a centralist bureaucracy in political and administrative terms. Especially in the period of Mao, which
started with 1949, central authority control has been influenced by communes over the rural environment in a
way never seen before in Chinese history.
This decentralized approach seems to have stalled during the period of Deng Xiaoping, who came to power in
1978 after Mao's death. This period is also a period that the capitalism spreading across the world whereas China
has economic transformations. However, even applying of liberalization policies for gradual abandonment of
central planning, and gradual transitioned to market economy, it seems that China has been trying to develop
socialist institutions, socialist democracy. Although China calls the embracing system as a "socialist market
economy", this resistance of China seems to remain in the shadow of capitalism.
In this context, the purpose of the is to show the change that China's centralized administrative bureaucracy
tradition has influenced by recent economic relations and the effect of this change on centralized structure. The
study assesses the centralized state tradition parallel to China's economic development process.
The first part of the study discusses the traditional Chinese bureaucracy in the pre-Mao period. The second part
examines the revolutions of the Mao’s period which revealed China's socialism and its influence on the state
tradition. The last part of the study contains market-based economic and administrative reforms carried out in the
post-Mao period, in particular the Household Responsibility System .
Key Words: Centralization, Market, Household Responsibility System
Jel Code: R1
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TÜRKİYE’DE BÖLGELER İTİBARİYLE FAAL MÜKELLEF SAYISINDAKİ DEĞİŞİM VE VERGİ
SUÇLARINA YANSIMASI
Dr. Ayşe ARMAĞAN1
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN2
ÖZET
Devlet ve kişilerin oluşturduğu iki taraflı bir olgu olan vergileme olayında vergi mükelleflerinin tutum ve
davranışları önemli bir yere sahiptir. Özellikle faal mükellef sayısının artışı, ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrarın
bir göstergesi durumundadır. Ayrıca kayıtlı faal mükelleflerin artışı vergi gelirlerinin ve dolayısıyla kamu
gelirlerinin artışını da sağlamaktadır. Öyle ki; kayıtlı faal mükellef sayısındaki artış kayıt içi ekonomiyi artırdığı
gibi kayıt dışılığı da azaltarak vergi kayıp ve kaçaklarını önemli ölçüde önlemektedir. Ancak, faal mükellef
sayısının artması vergi idaresinin zaman içerisinde iş yoğunluğunu artırmakla birlikte mükelleflerin vergiye
uyum sorununu gündeme getirmiş ve vergi suçlarında artış yaşanmaya başlamıştır. Bu çalışma kapsamında 7
bölgeden oluşan ülkemizdeki faal mükellef sayılarının değişimi bölgeler arası iktisadi, kültürel, toplumsal vb.
birçok nedenle ortaya çıkan vergi uyum sorunuyla birlikte ele alınmış ve vergi suçlarına yansıması hususunda
sayısal verilerden yararlanılarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Mükellefi, Faal Mükellef, Vergi Suçu,
CHANGE IN THE NUMBER OF ACTİVE TAXPAYERS BY REGION IN TURKEY AND ITS REFLECTION
ON TAX OFFENSES
ABSTRACT
Taxpayers' attitudes and behaviors are important in the taxation process, which is a bipartite phenomenon created
by the state and the citizens. In particular, the increase in the number of active taxpayers is a sign of economic and
political stability in the country. Moreover, the increase of registered active taxpayers also increases the tax
revenues and therefore the public revenues. In fact, the increase in the registered number of the active taxpayers
prevents tax losses and evasion significantly as it surges the formal economy and reduces unrecorded activities.
However, the growth in the number of active taxpayers has increased taxpayer's tax compliance problems due to
the growth in the workload of the tax administration over time, and tax crimes started to escalate. Within the scope
of this study, the change of active taxpayer numbers in our country which consists of 7 regions has been dealt
together with the tax compliance problems arising because of various reasons including economic, cultural, and
social, and it has been tried to evaluate by using the numerical data about its reflection on the tax offenses.
Keywords: Tax, Tax Payer, Active Tax Payer, Tax Offense.
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SHOR-RUN AND LONG-RUN DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT IN SELECTED BRICS, PIGS
AND EAGLES COUNTRIES
Assoc. Prof. Dr. Ahmet TİRYAKİ1
ABSTRACT
This paper investigates the short and long run determinants of unemployment in selected BRICS, PIGS and
EAGLES countries for the period of 2000-2016 by using Quarterly data and ARDL and VECM methods. Applying
VECM testing approach for the countries of Brazil, Korea, Spain and Portugal and ARDL approach for the
conutries of Argentina, Chile, Mexico, Indonesia, Malaysia, Russia, Rep. of S. Africa, Turkey, China, Phillipines,
Greece, Ireland and Poland, the paper finds that the long run determinants of unemployment are the changes in
Real GDP (RGDP), Current account to GDP ratio (CAGDP), Consumer Price Index (CPI), Real exchange arate
(RER), Stock exchange Prices (SEP), Interest Rates (INTR), Federal Funds Rate (FFR), Oil price Index (OILP), and
S&P500. The long run results about the determinants of unemployment changes from country to country and the
difference mainly depends on whether the country is oil/energy dependent or producer of oil or trade dependent
on center countries such as the USA.
Keywords
:Unemployment, Dynamic Interactions, ARDL, VECM,
Jel Kodları
:E24, C22
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IMF POLİTİKALARININ EKONOMİK ELEŞTİRİSİ
Yard. Doç.Dr. Ahmet Tayfur AKCAN1
ÖZET
IMF, ödeme güçlüğü çeken ülkelere kredi sağlamak için 22 Temmuz 1944 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinin
Bretton Woods kentinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin imzaladığı sözleşme ile kurulmuştur.
Türkiye, IMF ilişkileri 1957 yılında imzalana Stand-by anlaşması ile başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin kronik
sorunlarından olan kırılgan ekonomi sebebi ile IMF ve Türkiye arasında birçok anlaşma yapılmıştır. Her anlaşma
sonrasında uygulamaya zorlanan politikalar sebebi ile Türkiye ekonomisi çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bu
çalışmada IMF ile Türkiye arasında yapılan Stand-By anlaşması ve sonrasında uygulanan politikaların ekonomiye
etkileri araştırılmıştır.
AnahtarKelimeler: IMF, Stand-By, IMF Politikaları
Jel Kodları
:F53, F55, F66
ECONOMIC CRITICISM OF IMF POLICIES
ABSTRACT
IMF was established on 22 July 1944to provide loans to countries that have suffered payment difficulties by a
contract signed by 45 nations, including Turkey, in Bretton Woods, the United States. Turkey-IMF relations started
in 1957 with a signed stand-by agreement. There are many agreements between the IMF and Turkey because of
the fragile economy, which is a chronic problem of developing countries.Due to the policies that are forced to
apply after each agreement, the Turkish economy has faced various problems. In this study, investigated that the
stand-by agreement between the IMF and Turkey and the economical effects of the policies implemented
afterwards.
Key Words: IMF, Stand-By, IMF Policies
Jel Codes
: E24, E29, F53
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SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN UZUN DÖNEMDE GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Ayberk ŞEKER1
Araş. Gör. Halil ŞİMDİ 2
ÖZET
Satınalma Gücü Paritesi, döviz piyasalarında “Tek Fiyat Kanunu”na dayanan ve ülkeler arasında fiyat
düzeylerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak farklı ülke para birimlerinin satın alma güçlerini birbirine eşitleyen
değişim oranıdır. Satınalma Gücü Paritesi kullanılarak elde edilen satın alınan mal ve hizmet hacmindeki
farklılıklar, ülkelerin birbirleri arasında gerçek anlamda bir karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlamaktadır. Bu
doğrultuda çalışmanın amacı, güçlü formda testler gerçekleştirilerek yükselen piyasa ekonomileri arasında yer
alan Türkiye için 2005:01 – 2017:03 döneminde Satın Alma Gücü Paritesi’nin geçerli olup olmadığının
sınanmasıdır. Ayrıca, gerçekleştirilecek güçlü form testler ile Satınalma Gücü Parite’sinin uzun dönemli analizi
yapılarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’ye ait nominal döviz kuru
ve yurtiçi tüketici fiyat endeksi ile ABD’nin tüketici fiyat endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada serilerin
durağanlık analizinde çoklu yapısal kırılmaları dikkate alan Kapetanios (2005) birim kök analizi
gerçekleştirilmiştir. Serilerin I(1) düzeyinde tümleşik yapıda oldukları ortaya koyulduktan sonra ise çoklu yapısal
kırılmaları dikkate alan Maki (2012) eşbütünleşme testiyle Türkiye için Satınalma Gücü Paritesi’nin güçlü forma
sınanması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Türkiye’de nominal döviz kuru,
yurtiçi tüketici fiyat endeksi ve ABD’nin tüketici fiyat endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.
Analiz sonucuna göre, çalışma kapsamındaki serilerin doğrusal bileşimlerinin durağan olduğu ve dolayısıyla
uzun dönemde Satınalma Gücü Paritesi’nin güçlü formda etkin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
: Satınalma Gücü Paritesi, Kapetenious Birim Kök Testi, Maki Eşbütünleşme Analizi.
JEL Kodları
: E31, F30, F31.
LONG-RUN VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY: A STUDY OF TURKEY
ABSTRACT
Purchasing Power Parity is based on “Law of One Price” in exchange market and it is the rate of change which
equal to the purchasing power of different country by removing the differences in price levels between countries.
Purchasing Power Parity allows to comparison between differences in the volume of purchased goods and
services in countries. Accordingly, the aim of the study is to test whether the Purchasing Power Parity is valid for
Turkey, which is one of the emerging market economies in the period of 2005:01-2017:03 by means of strong form
tests. In addition, it is aimed to make contribute to the literature to be carried out a long-term test of the Purchasing
Power Parity by strong form tecniques. Nominal exchange rate and domestic consumer price index of Turkey and
US consumer price index variables are used within the scope of the study. Kapetanios (2005) unit root analysis,
which considers multiple structural breaks in stationarity analysis of the series has been carried out in the study.
After the series were found to be integrated at I(1) level, the purchasing power parity was tested for Turkey in
strong form by Maki (2012) cointegration test which takes into account multiple structural breaks. According to
findings obtained as a result of the study; a long-run relationship has been determined between Turkey's nominal
exchange rate, the domestic consumer price index and the US consumer price index. According to the result of
analysis, it was seen that the linear composition of the series was stationary and therefore the Purchasing Power
Parity was valid in strong form in long term in the study.
Keywords
: Purchasing Power Parity, Kapetenious Unit Root Test, Maki Cointegration Test.
JEL Codes
: E31, F30, F31.

1
2

Yalova Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, ayberk.seker@yalova.edu.tr
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü, hsimdi@sakarya.edu.tr.

182

AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ VE 3 EKİM 2005 SONRASI MANİSA’DAKİ KIRSAL KALKINMA
ETKİLEŞİMİ
Doç. Dr. Buğra Özcan ÖZER1
Eren TOZAK2
ÖZET
Ankara Anlaşması’nın 12 Eylül 1963’de imzalanması ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile ortaklık ilişkisi başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde alınan kararın sonrasında, 3 Ekim 2005’de
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin başlaması ile yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çerçevede, kırsal
kalkınma ile ilgili olarak dünyada değişen yeni yaklaşımları ön plana alan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecini
sürdüren, buna ilave olarak ülkenin gereksinimlerinin, önceliklerinin ve mevcut şartlarının farkındalığına sahip
olan bir kırsal kalkınma planının ortaya konması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ve
sosyal alanda uyumun oluşturulması sebebi ile kırsal anlamda gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan adımların
atılması ve bu çalışmaların sonuca ulaştırılması uyum sürecinin iyi bir şekilde sürdürülebilmesi yönünden kırsal
kalkınma planı oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin Manisa İline olan etkileri ve
görülen değişiklikler ele alınmıştır. Çalışma ile birlikte, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin kırsal kalkınma
sürecinde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekmek, Avrupa
Birliği ve Manisa İli bağlamında kırsal kalkınma ile ilgili gelişmeleri ortaya koymak ve öneriler sunmak
amaçlanmıştır. Ayrıca kırsal kalkınma politikalarının ve kırsal kalkınma bileşenlerinin Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye ve Manisa’ya olan etkilerini anlamak açısından önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
aday ülke statüsünde olması ve uyum sürecinin devam etmesi bakımından Avrupa Birliği tarafından sağlanan,
kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik fonların nasıl kullanıldığını görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca kırsal
kalkınma ile ilgili olarak bu alanda yapılan çalışmaların fazla olmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.
Bu çalışma ortaya konurken yazılı kaynaklardan, elektronik kaynaklardan ve istatistiksel verilerden
yararlanılmıştır. Bu konuda yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler, istatistikler, raporlar ve tezler
incelenmiştir. Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye’deki ve Manisa’daki kırsal kalkınma verileri incelenerek
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Uyum Süreci, Manisa
Jel Kodları: F50, O18, O20
ABSTRACT
After the Ankara Agreement was signed on September 12, 1963 and on December 1, 1964, Turkey's partnership with the
European Union began. After a decision on December 17, 2004, a new page was launched on 3 October 2005 with the
start of Turkey's accession negotiations with the European Union. In this context, it has been decided to establish a rural
development plan that takes the changing new approaches in the world with regard to rural development, continues
the harmonization process in the European Union, and has awareness of the needs, priorities and current conditions of
the country. The rural development plan is crucial in that it is necessary to take necessary steps in rural areas and to
ensure that the adaptation process can be sustained in a good way as a result of the establishment of harmonization of
Turkey with the European Union in economic and social environment. In this study, the effects of the harmonization
process of the European Union to Manisa and the changes observed are discussed. It was also aimed to clarify the
changes that took place in the rural development process of the harmonization process of the European Union, to draw
attention to the importance of rural development, to show the developments related to rural development in the context
of the European Union and Manisa and to make suggestions on this subject. In addition, rural development policies and
rural development components have a significant impact on understanding the impact of the European Union on
Turkey and on Manisa. It will enable us to see how the funds for the development of rural areas, provided by the
European Union, are used in terms of Turkey being a candidate country for the European Union and continuing the
harmonization process. The fact that there is not much work done in this area regarding rural development reveals the
importance of research. While this study was being put into use, it was benefited from written sources, electronic sources
and statistical data. Researches, written articles, statistics, reports and theses have been examined in this subject.
Furthermore, evaluations were made by evaluating the rural development data in the European Union, Turkey and
Manisa.
Key Words: Development, Rural Development, European Union, European Union Harmonization Process, Manisa
Jel Codes: F50, O18, O20
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MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE MAKROEKONOMIK GELIŞMELER: EURO BÖLGESINE DÂHIL
OLMAYAN AB ÜLKELERI VE TÜRKIYE ÖRNEĞI
Mehmet Hanefi Topal1
Mehmet Bölükbaş2
ÖZET
Merkez bankası bağımsızlığı ile makroekonomik gelişmeler arasındaki ilişki iktisat literatüründe önemli bir yere
sahiptir. Bu konuda,Alesina ve Summers (1993), Cukierman ve diğerleri (1993),Bleaney (1996) ile Fuhrer (1997)’in
çalışmaları öncül çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Çalışmalardan elde edilen bulgular, merkez bankası
bağımsızlığının özellikle enflasyon gelişmeleri ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu yönündedir. Merkez
bankası bağımsızlığı ile ekonomik istikrar arasındaki ilişki literatürde yaygın olarak çalışılmakla birlikte merkez
bankası bağımsızlığı ile mali baskınlık ilişkisini ele alan çalışma sınırlı sayıdadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı,
2000-2016 dönemi yıllık verilerini(merkez bankası bağımsızlığı indeksi, GSYİH büyümesi, tüketici fiyatları
endeksi, mali baskınlık indeksi) kullanarak merkez bankası bağımsızlığı, enflasyon, ekonomik büyüme ve mali
baskınlık arasındaki nedensellik ilişkisini Euro bölgesine dahil olmayan AB üyesi ülkeler ve Türkiye için
araştırmaktır. Analiz sürecinin ilk aşamasında yatay kesit bağımlılığı testleriyle ampirik analizlerde kullanılan
serilerde ve araştırma modellerindeyatay kesit bağımlılığı olup olmadığıincelenmiştir. Yatay kesit bağımlılığı
tespit edildiğinden değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, bu durumu dikkate alan ikinci nesil panel veri
yöntemlerindenbiri olan Emirmahmutoglu ve Köse (2011) panel nedensellik testi ile incelenmiştir. Bu nedensellik
testi, serilerin eşbütünleşme seviyelerine duyarlı olduğu için ilk olarak serilerin durağanlıkları Pesaran (2007)’ın
CADF-CIPS panel birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök testi sonuçlarına göre mali baskınlık serisi dışında
tüm serilerin seviyelerinde durağan olduğu gözlemlenmiştir. Emirmahmutoglu ve Köse (2011) panel nedensellik
testi sonuçlarına bakıldığında ise nedensellik ilişkilerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği, bununla birlikte
panelin geneli için mali baskınlıktan merkez bankası bağımsızlığına doğru tek yönlü, merkez bankası bağımsızlığı
ile ekonomik büyüme ve enflasyon arasında ise iki yönlü nedenselliğin olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan
hareketle, merkez bankası bağımsızlığı ileekonomik büyüme, enflasyon ve mali baskınlık gibi makroekonomik
gelişmeler arasındaki ilişkinin ampirik olarak desteklendiğini söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Merkez bankası bağımsızlığı, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Mali baskınlık, Panel Granger
nedensellik.
Jel Kodları
: E58, B22, P43, C33
CENTRAL BANK INDEPENDENCE ANDMACROECONOMICDEVELOPMENTS: THE CASE OF NONEUROZONE EU COUNTRIES AND TURKEY
ABSTRACT
THE relationship between central bank independence and macroeconomic developments has an important place
in the economic literature. Studies of Alesina and Summers (1993), Cukierman et al. (1993), Bleaney (1996) and
Fuhrer (1997) are considered as primary studies on this topic. Findings from the studies suggest that central bank
independence is particularly effective on inflation developments and economic growth. The relationship between
central bank independence and economic stability has been studied extensively in the literature but it is rare to
see the studies which examine the relationship between central bank independence and fiscal dominance. In this
regard, the aim of this study is to investigate the relationship between central bank independence, inflation,
economic growth and fiscal dominanceby using annual data (central bank independence index, GDP growth,
consumer price index and fiscal dominance index) of 2000-2016 period for non-Eurozone countries and Turkey.
In the first stage of the analysis process, cross-section dependence tests were used to examine whether there is
cross-section dependence in the series and research models used in empirical analyzes.Since the cross-section
dependence is determined, the causality relationship between the variables was examined by Emirmahmutoglu
and Köse (2011) panel causality test which is one of the second generation panel data models which consider the
cross-section dependence. The stationarity of the series was analysed by CADF-CIPS panel unit root test of Pesaran
(2007) due to Emirmahmutoglu and Kose (2011) panel causality test is susceptible to the cointegration levels of
the series. According to the results of the unit root test, it is observed that all the series are stationary at the level
except the fiscal dominance series. When we look at the results of Emirmahmutoglu and Kose (2011) panel
causality test, it is determined that causality relations differ across the countries at the same time there is a
unidirectional causality from fiscal dominance to central bank independence and bidirectional causality among
central bank independence, inflation and economic growth. Thus it is possible to say that the relationship between
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central bank independence and macroeconomic developments such as inflation, economic growth and fiscal
dominance is supported empirically.
Keywords : Central bank independence, Inflation, Economic growth, Fiscal dominance,
Panel Granger causality.
Jel Codes : E58, B22, P43, C33.
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YENİ YOKSULLUĞU ANLAMAK: TOPLUMSAL REFAHIN ÖLÇÜM ARAÇLARININ TÜKETİMYOKSULLUK BAĞLAMINDA YENİDEN KAVRANMASI
Araş. Gör.Ebru Başgül1
Prof. Dr. Muhammed Karataş2
ÖZET
“Tüketim toplumu” ve “tüketim kültürü” kavramları günümüz toplumsal organizasyonun hızla değişen arzulara
ve kimliklere bağlı olarak şekillenmesini ifade etmektedir. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde üretim süreci,
kullanım değeri temelli somut ihtiyaçların yaratımını kapsarken, tüketim toplumunda ihtiyaçların yaratıldığı ve
hızla değiştiği bir sürece denk düşmektedir. Toplumsal yapıdaki bu dönüşümle birlikte yoksulluk olgusunda
meydana gelen değişimi “yeni yoksulluk” kavramı temsil etmektedir. Tüketim toplumunun yeterince
tüketemeyen yeni yoksulları; hızla değişen imaj, kimlik ve meta tüketiminin dışında konumlanarak, hayatta
kalmayı sağlayacak asgari tüketimler üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Öte yandan büyük oranda tüketim
davranışına bağlı olarak belirlenen yeni yoksullar, gelir yetersizliği ile birlikte sosyal dışlanmaya daha fazla
maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, toplumsal refahın açıklamasında GSMH gibi üretim parametrelerinin ve
iktisadi büyüme odaklı yaklaşımların tek başına yeterli olup olmayacağı sorusu, tüketim-yoksulluk ilişkisi
bağlamında açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada yöntem olarak ikincil veriler incelenmekte ve döküman
analizleri karşılaştırmalı olarak yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Tüketim, Yoksulluk, İktisadi Büyüme.
Jel Kodları
:I3,O1,O2.
UNDERSTANDING NEW POVERTY: COMPREHENSION OF SOCIAL WELFARE MEASURES IN THE
CONTEX OF COMSUMPTION-POVERTY
ABSTRACT
Concepts of “consumption society” and “consumption culture” are used to express that modern-daysocial
organizationtaking form based on rapidly changing identities and desires. Process of production in consumption
societies equals to a process in which needs are created and being changed rapidly,whereas it involved creation
of concrete needs based on usage value in the early days of industrialization. Concept of “new poverty” represents
the change in the poverty concept as a result of this transformation in the social structure.
New poor of this consumption society that cannot consume enough,concentrate on minimum consumptions that
will enable their survival bypositioning themselves out of image, identity and goods that is rapidly changing. On
the other hand,together with lack of sufficient income new poor who are identified by their consumption behavior
are exposed to social discrimination to a larger extent. In this study, the question of whether the production
parameters such as GDP and the economic growth oriented approaches are sufficient by themselves to explain
social welfare is attempted to be elucidated in the context of the consumption-poverty relationship. Secondary
data is examined as a method and comparative analysis was done for documents in this study.
Keywords
: Consumption, Poverty, Economic Growth.
Jel Codes
: I3, O1, O2.

1Akdeniz
2Akdeniz

Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ebasgul@akdeniz.edu.tr.
Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü, mkaratas@akdeniz.edu.tr.

187

SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERE BAĞLI OLARAK IRAK’TA ÇOCUK ÖLÜM VERİLERİ ÜZERİNE
GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELİN (GDM) BİR UYGULAMASI
Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT1
Ammar Ali Jumaah AL MASHHADANİ 2
ÖZET
Bu çalışmada, 2011 yılında yapılan Irak-Çoklu Göstergeler Kümeleme Anketi (MICS, 2011) baz alınarak, Irak’ta çocuk
ölümlerine etki eden faktörler, ikili yanıt değişkeni için genelleştirilmiş doğrusal model (GDM) yaklaşımı
kullanılarak, belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kadınların “canlı doğan ancak daha sonra ölen
bir bebeğiniz oldu mu?” sorusuna verdikleri “evet/hayır” cevabı ikili yanıt değişkeninin değerleri olarak
alınmıştır. Bu anket çalışmasından elde edilen Irak’ın sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinden
yararlanarak, GDM aracılığıyla annenin çalışma durumu, ilişki durumu, akrabalık bağı, düşük yapması, doğum
öncesi bakımı, bebeğe verilen sıvı, bebekte gözlenen semptomlar, annenin ve bebeğin yaşadığı Irak’taki bölgeler,
annenin ilk evlilik/birliktelik sırasındaki yaşı ve servet indeksi Irak’ta bebek ölümleri üzerine istatistiksel anlamlı
faktörler olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
: Genelleştirilmiş Doğrusal Model, Bebek Ölümü, İkili Yanıt Değişkeni, Irak-Çoklu
Göstergeler Kümeleme Anketi.
Jel Kodları
: C10, I100, I180.
AN APPLICATION OF GENERALIZED LINEAR MODEL (GLM) TO CHILD MORTALITY DATA IN IRAQ
BASED ON SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
ABSTRACT
In this study, from Iraq-Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) in 2011, factors affecting child mortality in Iraq
are tried to be determined by using generalized linear model (GLM) approach for binary response variable. For this
aim, the answer “yes/no” to the question “have you ever given birth to a child who was born alive but later
death?” is taken as binary response variable. By benefiting socio-economic and demographic properties of Iraq
from MICS, 2011 survey; mother’s working status, mother’s relationship status, kind of relative between the
parents, mother’s miscarriage, mother’s antenatal care, gripe water given to child, symptoms observed in child,
governorates of Iraq where mother lives with child, mother’s age at first marriage/union, and wealth index are
found statistically significant effects on child mortality in Iraq by GLM for binomial data.
Key Words
:Generalized Linear Model, Infant Mortality, Binary Response Variable, Iraq-Multiple Indicator
Cluster Survey.
Jel Codes
:C10, I100, I180.
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ENERJİ YOĞUNLUĞU VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İMALAT SANAYİ ALT
SEKTÖRLERİ İÇİN TAHMİNİ1
Prof. Dr. Fikret DÜLGER2
Arş. Gör. Dr. Almıla BURGAÇ ÇİL3
ÖZET
Enerji yoğunluğu, Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir kalkınma ve firmaların rekabet gücünün arttırılması
bağlamında çok önemli bir konu haline gelmiştir. Nitekim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2016 raporuna göre,
birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de veri ekonomik büyüme koşullarında, enerji tasarrufunu
enerji yoğunluğuna dayandırarak 2011-2023 yılları arasında enerji yoğunluğunun %20 azaltılmasını hedeflemekte
olduğu vurgulanmaktadır. Enerji ekonomisi litaratürü incelendiğinde birçok çalışmada, sanayide verimlilik ve
enerji etkinliği ar4asındaki ilişkinin önemine işaret edilirken enerji yoğunluğu yüksek olan firmaların daha düşük
verimlilik eğiliminde olması vurgusu politika yapıcıların firma düzeyinde enerji politikaların oluşturulmasına
odaklanması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye imalat sanayinde enerji tüketim
payının yüksek olduğu dört alt sektör için enerji yoğunluğu ile firma verimliliği ve firma karakteristik özellikleri
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın sonuçlarına göre imalat sanayi seçilmiş alt sektörlerinde firma
düzeyinde çalışan başı sermaye stoku ve verimlilik artışı firmanın enerji yoğunluğunu azaltmaktadır. Dolayısıyla
Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri arasında yer alan enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik olarak sonuçlar,
oluşturulan politikaların enerjide tasarruf arttırıcı, firma verimliliğinin iyileştirilmesine olanak sağlamasına
yönelik önemli bulgular ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Enerji Yoğunluğu, Toplam Faktör Verimliliği, Türkiye İmalat Sanayi
Jel Kodları
:C14, D24, L25
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TÜRKİYE’NİN ÇEVRESEL ENERJİ ETKİNLİĞİNİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK
ÖLÇÜLMESİ
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER1
Öğr. Gör. Anıl İlkem ÖZCAN2
Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN 3
ÖZET
Her ülkenin temel amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmanın vazgeçilmez kaynaklarından biri olan enerji,
özellikle gelişmekte olan ülkeler için kritik bir öneme sahiptir. Ekonomik büyümenin tetikleyicisi olan enerji
kullanımındaki artışa bağlı olarak oluşan fiyat ve CO 2 salınımında, özellikle 1970’li yıllardan itibaren dünyada
yükselişler yaşanmaktadır. Gerek küresel iklim değişikliği ile mücadele gerekse kıt olan enerji faktörünün etkin
kullanılması amacıyla ülkelerin enerji stratejilerinin doğru belirlenmeleri önemlidir. Bu öneminden dolayı
çalışmada, 1990-2016 yılları arasında Türkiye’nin enerji etkinlik düzeyinin, Dünya Bankası veri tabanından elde
edilen işgücü, sermaye, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile BP Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi’nde
yer alan enerji ve CO2 emisyon verileri kullanılarak Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Enerji, Veri Zarflama Analizi, Türkiye.
Jel Kodları
: Q4, C14.
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ARE INCOMES OF TURKEY’S PROVINCES BASED CONVERGING?A GEOGRAPHICALLY WEIGHTED
REGRESSION ANALYSIS
Assist. Prof. Dr. Haktan SEVİNÇ1
Assist. Prof. Dr. Merter AKINCI2
ABSTRACT
One of the most debated issues of the development economics is the causes of the growth differences among
countries, regions and even provinces. The main element of the sustainable development is thought to eliminate
of these differences and therefore, the convergence hypothesis which are formed by neoclassical and endogenous
growth theories are introduced in the literature. Although neoclassical theory asserts that poor countries, regions
and provinces grow faster than rich ones, the experiences of the real world have shown that the relationship has
become reversed: Poor countries, regions and provinces have become poorer, while rich ones have become richer.
In order to investigate the validity of two different economic thoughts in the context of convergence or divergence,
this study sheds light of the following questions: Are there any convergence tendency from poor provinces to rich
one in which they are in the same region? To answer the question, 26 sub-regions in Turkey are taken into
consideration and the convergence or divergence process from poor provinces to rich ones where they are in the
same region is investigated by applying Geographically Weighted Regression analysis in the period of 2004-2014.
The results of unconditional and conditional convergence analysis show that divergence process among the
provinces is dominant. The findings also show that the poor provinces converge to the poor ones and the rich
provinces converge to the rich ones and therefore the findings reflect that the divergence process is preponderate
in Turkish economy.
Key Words: Convergence, Geographically Weighted Regression, Turkish Economy.
JEL Classification: C31, O47, O50
TÜRKİYE’NİN İL BAZLI GELİRLERİ YAKINSIYOR MU?COĞRAFİ AĞIRLIKLI BİR REGRESYON
MODELİ
ÖZET
Kalkınma iktisadının en tartışmalı konularından biri; ülkeler, bölgeler ve hatta iller arasındaki büyüme
farklılıklarının nedenleridir. Sürdürülebilir kalkınma düzeyinin temel unsurunun söz konusu bu farklılıkların
ortadan kaldırılması olarak düşünülmüş ve böylece neoklasik ve içsel büyüme teorileri tarafından ortaya konan
yakınsama hipotezleri literatüre kazandırılmıştır. Neoklasik teori; fakir ülke, bölge ya da illerin zengin olanlara
kıyasla daha hızlı büyüdüklerini öne sürmesine karşın, gerçek dünya deneyimleri söz konusu ilişkilerin tersine
döndüğünü göstermiştir: Fakir ülke, bölge ve iller daha da fakirleşirken, zengin olanlar daha da
zenginleşmişlerdir. Yakınsama ya da ıraksama süreci kapsamında söz konusu iki farklı iktisadi düşüncenin
geçerliliğini araştırabilmek için bu çalışma şu soruya ışık tutmaktadır: Aynı bölge içerisinde bulunan fakir illerden
zengin illere doğru bir yakınsama eğilimi var mıdır? Bu soruya cevap verebilmek için Türkiye ekonomisinde 26
alt bölge dikkate alınmış ve aynı bölge içerisinde bulunan fakir illerden zengin illere doğru olan yakınsama ya da
ıraksama süreci Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi (GWR) kullanılarak 2004-2014 dönemi itibariyle incelenmiştir.
Koşullu ve koşulsuz yakınsama analiz sonuçları, iller arasında ıraksama dinamiğinin baskın olduğunu
göstermiştir. Ayrıca bulgular, fakir illerin fakir olanlara ve zengin illerin zengin olanlara yakınsadığını ortaya
koymuş ve böylece sonuçlar Türkiye ekonomisinde ıraksama sürecinin hâkim olduğunu yansıtmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Coğrafi Ağırlıklı Regresyon, Türkiye Ekonomisi.
JEL Sınıflandırması: C31, O47, O50
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SERMAYE HAREKETLERININ ENFLASYON VE CARI IŞLEMLER HESABI ÜZERINDEKI ETKILERI
Yrd. Doç. Dr. Havva Nesrin TİRYAKİ1
Prof. Dr. Mustafa ÖZER2
ÖZET
Bu çalışmada, sermaye girişlerinin enflasyon ve cari işlemler hesabı üzerindeki etkileri, VAR yöntemi ile 20022017 arası dönemde üç aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada aramalı ve girdi ithalatı ile reel döviz
kuru dışsal değişken olarak kullanılmıştır. Yapılan Granger nedensellik, varyans ayrıştırması ve etki-tepki
analizleri sonucunda, sermaye hareketlerinin hem enflasyonu arttırıcı hem de cari işlemler hesabını bozucu etkiler
yarattığı sonucuna varılmıştır.Bu nedenle sonuçların iktisat politikaları oluşturulurken dikkatle değerlendirilmesi
gerekir.
Anahtar Kelimeler
: Sermaye hareketleri, Granger nedensellik, VAR.
Jel Kodları
:F21, C32
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KAMU TEŞVIK POLİTİKALARINDAN İŞBİRLİĞİ-GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMININ BÖLGESEL
DÜZEYDE ANALİZİ
Doç.Dr. Rasim AKPINAR1
Öğr. Gör. Ayşe GÜNEŞ2
ÖZET
Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farkı önemli ölçüde yaşanmaktadır. Türkiye planlı döneme geçtiği 1960
yılından bu tarafa bölgesel kalkınma politikalarına özel önem vermektedir. Kalkınmada öncelik yöreler politikası,
teşvik politikası, kamu yatırımları, kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma planları, organize sanayi bölgeleri bu
politikaların ana eksenini oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin uygulamakta olduğu mezkûr kamu
politikalarından bazılarının bölgesel kalkınma amacına ne derece hizmet ettiğini ortaya koymaktır.
Bu çalışma; Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanliği (KOSGEB) işbirliğigüçbirliği destek programı verilerini suretiyle bölgesel istihdama olan etkilerini ortaya çıkaracaktır. Destek
program verilerin elde edilme güçlüğü ve daha önce bu destek programının katkıları ve negatif etkileri
değerlendirilmemiş olması çalışmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır. Ayrıca bu destek programının bölgelerde
ne tür bir etki meydana getirdiğini ortaya koyarak kamu açısından politikanın belirlenmesinde bir araç olarak
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada TUIK istihdam verileri kullanılarak destek programı çerçevesinde
bölgeye yapılan yatırımın bölgenin işsizlik durumunda meydana gelen değişiklik analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Teşvik politikası, İstihdam ve İşbirliği-Güçbirliği destek programı.
Jel Kodları
:O10, O18
REGIONAL LEVEL ANALYSIS OF COOPERATION-POWER UNION SUPPORT PROGRAM BY PUBLIC
INCENTIVE POLICIES
ABSTRACT
In our country, the development gap between regions is experiencing to a considerable extent. When Turkey has
undergone a planned turnaround since 1960, it attaches particular importance to regional development policies.
Priority in development was the main axis of these politics, incentive policy, public investments, development
agencies, regional development plans, organized industrial zones. The purpose of this study is to show to what
extent some of the public policies that Turkey is implementing serve the purpose of regional development.
This paper; The Small and Medium-Sized Enterprises Development and Support Administration (KOSGEB) will
reveal the effects of regional employment through the co-operation support program. The support program
creates the originality of studying the difficulty of obtaining the data and the fact that the contributions and
negative effects of this support program have not been evaluated before. It is also thought that this support
program will contribute to determining the kind of influence in the regions, and as a means to determine the policy
from the public point of view. The change in the unemployment rate of the region invested in the framework of
the support program using the employment data of TURKSTAT in the study was analyzed.
Key words: Incentive policy, Employment and Cooperation-Cooperation support program.
Gel Codes: O10, O18
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EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇINAR1
ÖZET
Çalışmada, işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1992-2013 döneminde Balkan ekonomileri için
araştırılacaktır. Panel veri setinde kullanılan veriler World Development Indicators (WDI) ve Global Development
Finance (GDF) veri bankasından elde edilmiştir. İşsizlik ve büyüme arasındaki uzun dönem ilişkiyi ortaya
çıkarmak için Okun Kanunu temel alınarak oluşturulan modelden yararlanılmaktadır. Okun (1962) çalışmasında,
Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme ile işsizlik rakamlarını incelemiş bu ilişkiyi formüle ederek Okun Yasası’nı
(Okun’s Law) ortaya çıkarmıştır. Okun yasası, işsizlik oranları ve çıktı düzeyleri arasında negatif bir ilişkinin
olduğunu ve reel çıktı büyümesinin arttığı yıllarda reel işsizlik oranlarında bir düşüş yaşandığını öne sürmektedir.
Okun Yasası’nı tahmin etmek için panel veri setimize yatay kesit bağımlığı, birim kök, eşbütünleşme testleri
uygulanacaktır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı LM testleriyle sınanmıştır. Birim kök tahminleri için LLC, IPS
ve CIPS Testi, eşbütünleşme testleri için Westerlund Testi ve uzun dönemli ilişkiyi ortaya koyacak olan Okun
Yasası katsayısının (OLC) tahmini için PMGE ve MGE tahmincileri kullanılacaktır. Uygulama sonucunda, Balkan
ekonomilerinde Okun Yasasının geçerliliği, yazındaki çalışmaları destekleyecek şekilde kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Okun Kanunu, İşsizlik, Büyüme, Panel Veri Analizi.
Jel Kodları
:C23, E24, O47.
ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT: PANEL DATA ANALYSIS
ABSTRACT
In the study, the relationship between unemployment and economic growth will be examined for Balkan
economies in the period 1992-2013.The data used in the panel data set was obtained from the World Development
Indicators (WDI) and Global Development Finance (GDF) databanks.In order to find out the long-term
relationship between unemployment and growth, the model based on the Okun Law is used.In Okun's (1962)
study, Okun's Law was formulated by this relationship, which examined the growth and unemployment figures
of the US economy.The Okun Law suggests that there is a negative relationship between unemployment rates and
output levels and that there has been a decline in real unemployment rates over the years of real output growth.
Cross-sectionally dependency, unit root, cointegration tests will be applied to our panel data set to estimate the
Okun Law. Cross-sectionally dependency in the study was tested by LM tests.We will use the LLC, IPS and CIPS
tests for unit root estimates, the Westerlund Test for cointegration tests and the PMGE and MGE estimators for
estimating the OkunLaw Coefficient (OLC) that will reveal a long-term relationship.
Keywords: Okun Law, Unemployment, Growth, Panel Data Analysis
JEL Classification: C23, E24, O47.
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CURRENT ACCOUNT DEFICIT CREDITS AND REAL EXCHANGE RATE IN TURKEY: AN
ECONOMETRIC ANALYSIS FOR THE PERIOD AFTER 20061
Assist. Prof. Mehmet BÖLÜKBAŞ2
Prof. Dr. Osman PEKER3
ABSTRACT
Full-fledged inflation targeting in Turkey have brought important developments in monetary policy. The impact
of these developments on current account deficit is still being discussed. In this context, the main purpose of the
study is to testempirically the relationship between current account deficit, credits and real exchange rate for the
period after 2006 in Turkey. Granger causality and VAR analysis were selected as the method and 2006-2017
period was examined by using quarterly data. The variables used in the study are current account deficit, banking
sector total credit volume, CPI based real effective exchange rate (2003=100) and these are provided by the Central
Bank of the Republic of Turkey (CBRT). In the empirical part of the study, firstly the causality relationship between
variables was determined by applying Granger causality analysis, then a five-lagged VAR model was established
and the results of variance decomposition and impulse response functions were evaluated. According to findings
from the econometric analysis, there is a unidirectional causality relationship from credits to current account
deficits. However, a unidirectional causality relationship was also observed from real exchange rate to current
account deficit and credits. When we look at the results of the five-lagged VAR model, it is seen that about 5% and
6% of the changes in the current account deficit stem from credits and real exchange rates in the tenth
periodrespectively. These ratios, which are close to each other, show that credits and real exchange rate have
almost same effect on the current account deficit. Consequently, the findings of the study is consistent with policy
composition of CBRT and support the view that CBRT chooses a policy that controls both liquidity increase and
tries to prevent current account deficit by using the real exchange rate tool.
Keywords
: Current account deficit, Credits, Real Exchange Rate, Turkey.
Jel Classification: F32, E51, E58, O53
TÜRKİYE’De CARİ AÇIK KREDİLER VE REEL DÖVİZ KURU: 2006 SONRASI DÖNEMİÇİN
EKONOMETRİK BİR ANALİZ4
ÖZET
Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesine geçilmesi para politikasına dair önemli gelişmeleri beraberinde
getirmiştir. Bu gelişmelerin cari açık üzerindeki etkisi ise halen tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı
2006 sonrası dönem için Türkiye’de cari açık, krediler ve reel döviz kuru arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test
etmektir. Çalışmada yöntem olarak Granger Nedensellik ve VAR Analizi seçilmiş, çeyreklik veriler kullanılarak
2006 -2017 dönemi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler cari açık, bankacılık sektörü toplam kredi
hacmi ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru olup, veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan temin
edilmiştir. Çalışmanın ampirik kısmında ilk olarak Granger nedensellik analizi uygulanarak değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisi belirlenmiş, ardından beş gecikmeli bir VAR modeli kurularak varyans
ayrıştırmasının ve etki tepki fonksiyonlarının sonuçları değerlendirilmiştir. Ekonometrik analizden elde edilen
bulgulara göre, kredilerden cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Bununla birlikte reel
döviz kurundan cari açığa ve kredilere doğru da tek yönlü bir nedensellik ilişkisi gözlemlenmiştir. Beş gecikmeli
VAR modelinin sonuçlarına bakıldığında ise, onuncu dönemde cari açıkta meydana gelen değişimlerin yaklaşık
%5’i ve %6’sı ise sırasıyla kredilerden ve reel döviz kurundan kaynaklanmaktadır. Birbirine yakın olan bu oranlar
kredilerin ve reel döviz kurunun cari açık üzerinde neredeyse aynı derece etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak çalışmanın bulguları TCMB’nin uyguladığı politika bileşeni ile uyumlu olmakla beraber merkez
bankasının hem likidite artışını kontrol altına alan, hem de reel döviz kuru kanalıyla cari açığı önlemeye çalışan
bir politika tercih ettiği görünümünü desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler
:Cari açık, Krediler, Reel döviz kuru, Türkiye
Jel Kodları
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BLOCKCHAIN TECHNOLOJISI VE KRIPTO PARA ALGORITMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Mehmet Yasin ÖZSAĞLAM1
ÖZET
Bilişim ve Internet teknolojilerinin gelişmesi ile bilgiye ulaşmak kolaylaştı aynı zamanda bilgi merkezleri de
dağınık bir hale geldi. Artık veriler bulut sistemlerinde tutuluyor ve sayısız uygulama ile yönetilebiliyor. Benzer
bir mantık ile belirli bir merkeze bağlı olmayan para birimleri de, başta Bitcoin olmak üzere son yıllarda
yaygınlaşdı. Bu tür merkezi olmayan ve dijital sözleşmeli para birimleri Kripto Para (Cryptocurrency) ve altındaki
yapı ise Blockchain olarak adlandırılmaktır. Bu çalışma da sistemin altyapısı olan Blockchain ve Kripto Para
oluşturma algoritmaları incelenmiştir. Sistemin faydaları ve götürüleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Blockchain, Kripto Para, Bitcoin.
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REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU KAPSAMINDA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş.Grv. Özgür Aydoğuş1
ÖZET
Küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde varlığını göstermek isteyen bir ülke için, cari işlemler hesabı en önemli
makroekonomik göstergelerden birisidir. Cari işlemler hesabının oldukça önemli bir kısmını oluşturan dış ticaret
hesabı dengesinin sağlanması ise büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin dış ticaret açığının reel
efektif döviz kuru ile etkileşimi kapsamında bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bağlamda, reel efektif döviz
kuru ile mal ithalatı, mal ihracatı, dış ticaret hacmi ve dış ticaret dengesi mukayeseli analizlerle
değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerin sonucunda, reel efektif döviz kurunun dış ticaret hadlerinde meydana
getirdiği rekabet avantaj ve dezavantajlarının, her zaman teorinin öngördüğü şekilde oluşmadığı tespit edilmiştir.
Bu durumun nedeni olarak da Türkiye’de ihracatta meydana gelen değişimlerin ithalatla bağlantılı bir şekilde
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Dış Ticaret Dengesi, Reel Efektif Döviz Kuru.
Jel Kodları
: F10, F31
EVALUATION OF TURKEY'S EXTERNAL TRADE DEFICIT UNDER REAL EFFECTIVE EXCHANGE
RATE
ABSTRACT
For a country that wants to show its presence in a globalizing world economy, current account is one of the most
important macroeconomic indicators. The balance of foreign trade account which is the important part of current
account, is considerable importance. In this study, there will be made an estimation about Turkey's external trade
deficit and real effective exchange rate. In this context, made an evaluated between real effective exchange rate,
import of goods, export of goods, foreign trade volume and foreign trade balance by comparative analyzes. As a
result of the evaluations, it has been determined that the competitive advantages and disadvantages of real
effective foreign exchange in terms of foreign trade do not always come up as predicted by the theory. The reason
of this situation, it has been achieved that the changes that occurred in exports in Turkey are related to imports.
Key Words
: Balance of Foreign Trade, Real Effective Foreign Exchange Rate.
Jel Classification
: F10, F31
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4. Oturum
Maliye
Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde Uygulanan Vergi
Politikaları

Türkiye’de Dış Borçlar İşsizlik Oranları Üzerinde Etkili
midir?

Türkiye’de Paternalist Devlet Anlayışına Yönelik
Uygulamalar: Günah Vergileri Örneği
Türk Vergi Sistemi ve Yabancı Vergi Sistemleri Bakımından
Vergiye Tabi Gelirin İncelenmesi

Finansal İşlemler Vergisinin Uygulanabilirliği
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TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇ1
Gizem Uygun2
ÖZET
Son yıllarda dünya ekonomisinde; küresel niteliğe sahip 1997 Asya , 1998 Rusya ve 2008 ABD Mortgage krizleri
başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde hissedilerek ekonomik bir durgunluğa sebep
olmuştur. Türkiye’de yakın geçmişte 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri yaşanmış; 2008 yılındaki küresel
ekonomik krizin etkileri de hissedilmiştir. Önemli ölçüde daralmaların yaşandığı bu kriz süreçlerinde genel olarak
üretim kapasitesine göre talepte düşüş ve işsizlik oranında da artış görülmektedir. Ekonominin bu daralma
evresinden çıkarak tekrar canlandırılması için hükümetin uygulayacağı maliye politikaları büyük önem taşıdığı
bilinmektedir. En önemli maliye politikası araçlarından birisi olan vergilerin, otomatik stabilizatör olma
özelliğinin kriz dönemlerinde yeterli olmaması, devletin ekonomiye müdahale etmesini gerektirmektedir.
Ekonomik kriz sürecinde genellikle talep artışını gerçekleştirmek amacıyla, özellikle dolaylı vergilerde indirim,
istisna ve muafiyetler uygulanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yaşanan kriz dönemlerinde devletin uygulamış
olduğu vergi politikaları ve ekonomi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışmanın amacı; kriz dönemlerinde
uygulanan politikaların tespit edilerek, başarılı olup olmadıklarının ortaya konulması ve vergilerin bu süreçteki
önemli enstrümanlardan birisi olduğunun vurgulanmasıdır.
THE TAX POLICIES APPLIED IN THE ECONOMIC CRISIS PERIODS IN TURKEY
ABSTRACT
In recent years in the World Economy; the 1997 Asian, 1998 Russia and 2008 US mortgage crises of global character
were felt in many parts of the world, especially the European Union, causing an economic recession. In Turkey,
the recent crises of 1994, November 2000 and February 2001 were experienced and the effects of the global
economic crisis in 2008 were also felt. Generally, a decrease in demand according to production capacity and an
increase in the rate of unemployment is observed in these crisis periods, in which significant stagnation has been
experienced. It is known that the government's fiscal policies are very important for reviving the economy out of
this depression. The state needs to intervene in the economy because of the feature of one of the most important
fiscal policy instruments of the taxes to be automatic stabilizers is not enough in times of crisis. Generally in the
economic crisis period, to realize the increase in demand, especially in indirect taxes, reductions, exceptions and
exemptions are applied. In this study, the tax policies of the state being applied in the crisis periods in Turkey and
the effects of these on the economy is examined. The aim of this study is to determine the policies applied during
crisis periods, to expose whether they are successful or not and to emphasize that the taxes are one of the important
instruments in this process.
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TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLAR İŞSİZLİK ORANLARI ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?
Yrd. Doç. Dr.Mehmet Hanefi Topal1
Yrd. Doç. Dr.M. Kemal Bostan2
ÖZET
Yeni yatırımları finanse etmek için yeterli kaynaklara sahip olmayan bir ülke için dış borçlanmaönemli finansman
kaynaklarından biridir. Bununla beraberbu finansman kaynağının etkin kullanılamamasıdurumundaekonomi
üzerinde ciddi yükleri de olmaktadır. Etkin olmayan dış borç yönetiminin ekonomide ortaya çıkardığıyüklerden
biri deişsizliktir. Kuşkusuz Türkiye’nin karşı karşıya olduğu önemli yapısal sorunlarından biri yüksek düzeyde
işsizliktir.Bu çalışmanın amacı,Türkiye’de dış borçlar ile işsizlik arasındabir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Bu bağlamda, 1932-2016 dönemine ait veriler kullanılarak zaman serileri analizi yardımıyla toplam dış borç stoku
ile işsizlik oranları arasındaki ilişkiaraştırılmıştır. Johansen eşbütünleşme testibulgularına göre Türkiye’de dış
borç stoku ile işsizlik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisisöz konusudur. En
küçük kareler (OLS), dinamik en küçük kareler (DOLS), tam değiştirilmiş en küçük kareler (FMOLS) ve gecikmesi
dağıtılmış otoregresif model (ARDL) tahmin sonuçlarına göre ilgili dönemde dış borç stokundaki ortalama % 1’lik
artış uzun dönemde işsizlik oranını yaklaşık % 0.24 düzeyindearttırmaktadır. Ayrıca vektör hata düzeltme modeli
(VECM) bulgularına göre de dış borç stokundaki ortalama % 1’lik artış kısa dönemde işsizlik oranını % 0.14
düzeyinde arttırmaktadır.Öte yandanTYDL nedensellik testi bulgularına göreTürkiye’de dış borç stoku ile işsizlik
oranı arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bulgular topluca değerlendirildiğinde Türkiye’de
dış borçların etkin değerlendirilemediği, dış borç yönetiminin zayıf olduğu ve Türkiye’nin dış borç fazlası ile karşı
karşıya olduğu söylenebilir. Bu sonuçlardan hareketle Türkiye’de işsizliğe neden olmaması için dış borçların
azaltılmasının ya da en azından açık bir iktisadi kurala bağlanmasının gerekli olduğuileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Dış Borç, İşsizlik, Türkiye, Zaman Serileri Analizi
JEL Kodları: C22,F34, H63.
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TÜRKIYE’DE PATERNALIST DEVLET ANLAYIŞINA YÖNELIK UYGULAMALAR: GÜNAH VERGILERI
ÖRNEĞI
Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR1
Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA2
ÖZET
Paretocu teoriye göre sosyal refahın (bir başka deyişle pareto optimumunun) belli koşullar altında piyasa
ekonomisi aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, tarihsel süreç incelendiğinde, pareto optimumuna
ulaşılmasını engelleyen ve devletin piyasaya müdahale etmesini gerekli kılan “piyasa başarısızlıkları” ortaya
çıkmıştır. Piyasa başarısızlıklarına yol açan nedenler arasında “kaynak kullanımında etkinsizlik” hali
bulunmaktadır. Kaynak kullanımında etkinsizliğe neden olan unsurlar arasında ise erdemli-erdemsiz
malların(merit-inmerit goods) varlığı bulunmaktadır. Bu tür özel malların tüketiminde devlet paternalist bir
biçimde piyasaya müdahale etmek zorundadır. Literatürde günah vergileri (sin taxes), erdemsiz mal niteliğinde
olan alkol ve sigara tüketimini azaltmaya yönelik uygulanmaktadır. Çalışmada, literatürde yer alan günah
vergileriyle ilgili teorik açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de günah vergilerinin vergi gelirleri
içerisindeki payı yıllar itibariyle ele alınacaktır. Söz konusu vergilerin ilgili malların tüketimine etkileri
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
:Günah vergileri, Pareto optimumu, Paternalizm
Jel Kodları
:H00, H10, H20
ABSTRACT
According to Pareto theory, social welfare (in other words pareto optimum) is possible under certain conditions
through market economy. However, a historic analysis shows that there have been some “market failures” that
prevent reaching pareto optimum and that require the state to intervene in the market. “Insufficient resource
usage” is among the reasons that lead to market failure. The presence of merit-inmerit goods are one of the reasons
behind this insufficient resource usage. State has to intervene the market in a paternalistic manner for the
consumption of such special goods. In the literature, sin taxes are used to decrease alcohol and tobacco
consumption, which have the inmerit goods status. This study focuses on theoretical explanations of the sin taxes.
Furthermore, it will analyze the share of sin taxes among tax revenues by years in Turkey and it will discuss the
impacts of these taxes on alcohol and tobacco consumption.
Key Words: Sin taxes, Pareto Optimum, Paternalism
Jel Codes: H00, H10, H20
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE YABANCI VERGİ SİSTEMLERİ BAKIMINDAN VERGİYE TABİ GELİRİN
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Mutlu Yoruldu1
ÖZET
Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli vergilerini, gelirden alınanlar oluşturmaktadır. Türk vergi sisteminde, geliri
vergilendiren iki ayrı vergi türü bulunmaktadır: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gelir vergisi, gerçek kişilerin
kazanç ve iratlarını kapsamına alır. Kurumlar vergisi ise, ilke olarak, bir kısım tüzel kişilerin kazançlarını
yükümlendirmektedir. Anılan iki vergi, iki ayrı kanunla, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile
düzenlenmiş bulunmaktadır. Ne var ki, her vergi sisteminde, böyle iki ayrı kanunun bulunduğu gözlemlenmez.
Örneğin kimi ülkelerde, gelirin vergilendirilmesini düzenleyen tek kanun metni içinde, gerçek kişilerin gelirleri
ile tüzel kişilerin kazançlarının vergilendirilme esasları ayrı bölümler halinde yer alır. Bu düzenleme biçimi, iki
ayrı verginin konu unsuru bakımından taşıdıkları özdeşlikten kaynaklanmaktadır. Gerçekten gerek gelir vergisi
gerek kurumlar vergisi her ikisi de aynı ekonomik unsuru, geliri vergilendirmektedirler. Aralarındaki fark
yükümlü unsuru bakımından ortaya çıkar. Diğer taraftan vergilendirmede, işletmelerin dönemsonunda elde
ettikleri muhasebe kárı veya işletme kárı doğrudan esas alınmamakta, vergi kanunlarının öngördüğü birtakım
ilave ve eksiltmeler sonucu vergi matrahını oluşturan mali kár dikkate alınmaktadır. Vergiye tabi esas geliri teşkil
eden vergi matrahının tam ve doğru biçimde bulunması, devletlerin vergi kaybının önüne geçebilmesi ve vergi
adaletinin sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Çalışma, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi
tekniği kullanılarak, inceleme konusuna ilişkin literatür ve mevzuat çerçevesinde idari ve yargısal kararların veri
kaynağı olarak sistemli incelenmesi ve yabancı ülkelerdeki durumun mukayese edilmesi suretiyle
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın amacı vergi hukuku açısından vergiye tabi gelirin bazı seçilmiş ülkelerle
mukayeseli olarak etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler
: Vergi Sistemleri, Vergiye Tabi Gelir, Mukayese.
Jel Kodları
: K34, H24, H25.
TURKISH TAX SYSTEM AND ANALYSIS OF TAXABLE INCOME IN TERMS OF FOREIGN TAX SYSTEM
ABSTRACT
The taxes collected from the income constitute the most substantial ones among the contemporary tax system.
There are two different tax types excising the income in the Turkish tax system such as income tax and corporate
tax. Income tax includes the earnings and revenues of real entities whereas corporate tax, as a principle, excises
the revenues of certain legal entities. These two tax types are regulated by two laws i.e. Income Tax Law and
Corporate Tax Law. However, in every tax system, existence of such two laws is not observed. For instance, in
certain countries, principles and procedures for the taxation of ıncomes of real entities and revenues of legal
entities are included in a single law text regulating the income but in separate sections. This regulation type is
originated from the identity borne by two different taxes in terms of their subjects. In point of fact, both income
tax and corporate tax excise the same economic factor, which is the income. The difference between them is the
nature of the taxpayers. On the other hand, in the taxation, accounting profit or operating profit acquired by the
enterprises at the end of the fiscal period is not directly taken as a basis, instead, the financial profit constituting
the tax base as a result of certain additions and deductions set forth by tax laws is taken into consideration. It is
highly significant for the States to reveal the tax base accurately and fully constituting the taxable income in order
to avoid loss of tax and to ensure tax equity. The study shall be conducted by means of systematic reviewing of
administrative and judicial resolutions as database within the literature and regulation related to subject of the
study by practicing document analysis method among the qualitative research methods and by performing
comparison of the situation in foreign countries. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the
taxable income in terms of taxation law comparatively with some selected countries.
Keywords
: Tax Systems, Income Subject to Tax, Comparison.
Jel Codes
: K34, H26.
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FİNANSAL İŞLEMLER VERGİSİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Ali Rıza GÖKBUNAR1
Alparslan UĞUR2
Ayhan YATBAZ3
ÖZET
Finansal işlemler vergisi hisse senedi, tahvil, döviz, türev araçlar ve benzeri finansal araçların alım satım işlemleri
üzerinden alınan bir vergi türüdür. Finansal işlemler vergisi gelir sağlama amacından daha çok piyasaları
düzenleyici nitelikte olan bir vergi türüdür. Bununla birlikte finansal işlemlerin vergilendirilmesi durumunda
elde edilecek gelir hiç de azımsanacak düzeyde değildir. Finansal işlemler vergisi daha çok kısa süreli sermaye
hareketlerindeki volatiliteyi azaltmaya yönelik bir vergi türüdür. Bilindiği üzere kısa vadeli sermaye
hareketlerinin volatilitesi ne kadar yüksekse olursa piyasalarda aynı yönde dalgalanmalar fazla olacaktır. Bunun
en belirgin etkisi döviz kurlarında gözlenmektedir. Kısa süreli sermaye hareketleri kontrol altına alınmadığı
durumda döviz kurlarında ani iniş ve çıkışlar gözlenecektir. Dolayısıyla para piyasasında istikrar
sağlanamayacaktır. Bu ani iniş ve çıkışlar en çok ithalat ve ihracat yapan firmaları olumsuz yönde etkileyecektir.
Finansal işlemler vergisi temelde bu sorunu önlemeye yönelik olarak ilk defa Keynes ve Tobin tarafından ortaya
atılmış bir vergi türüdür. Çalışmada finansal işlemler vergisinin ülke uygulamalarından yol çıkılarak Türkiye’deki
mevcut durum ele alınacak ve Türkiye için önerilerde bulunacaktır. Çalışmanın oluşturulmasında bu alandaki
makale ve kitaplar taranmış ve uluslararası raporlar derlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki ilgili vergi mevzuatı
incelenmiştir. Sonuç olarak finansal işlemler vergisinin dünya özellikle 1970’lerden itibaren gündeme geldiği,
birçok ülke tarafından bir finansal istikrar aracı ve kamu gelir kaynağı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte bu vergi türünün kısa vadeli sermaye hareketlerini azaltıcı etkide de bulunabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Ancak makul bir seviyede uygulanması durumunda amacına uygun sonuçlar elde
edilebileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal İşlemler Vergisi, Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri
APPLICABILITY OF FINANCIAL TRANSACTION TAX
ABSTRACT
Financial transaction tax is a type of tax that is levied on the transactions of shares, bonds, foreign exchange,
derivative financial instrument and similar financial instruments on the organised market or over-the-counter
market. It is a type of tax that regulate financial markets rather than income generation. However, income
stemming from leving on financial transactions is a considerable amount. Financial transaction tax aims at
controlling short-term capital flows. As known, when the volatility of short-term capital flows increase, market
flactuations increase in the same way. For example, unless short-term foreign exchange flows are controlled, we
are witness to short-term flactuations in the exchange rates. These short-term flactuations in the exchange rates
cause to the firms that make import or export face harm. Financial transaction tax is expressed by Keynes and
Tobin first time. In this study, we investigated the current situation in Turkey as well as various countries. We
searched the boks and academic papers related to the financial transaction tax. Also we have examined the
releveant tax legislations in Turkey. Consequently, we have realized that the type of this tax begun to become
widespread since the 1970s. Finally, we have to realize that if short-term capital flows are tightly regulated foreign
capital can flow out of the country.
Keywords: Financial Transaction Tax, Short – Term Capital Flows
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ÇOK KRITERLI KARAR VERME YÖNTEMLERI İLE FINANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
ARAŞTIRMALARINA BIR BAKIŞ: BIR IÇERIK ANALIZI ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Raif Parlakkaya1
Mahmut Baydas2
ÖZET
Finansal performans ölçümü, başarılarını değerleme ihtiyacında olan firmalar bakımından önemlidir. Performansı
oluşturan kriterlerin ne olması gerektiği, ne olabileceği ve kriterlerin hangi ağırlıkta etkili olacağı hususu
bakımından ise zordur.Finans literatüründe finansal performans ile ilgili çalışmalar çok önemli bir yer
edinmiştir.Bu çalışmalarda özellikle ‘performans ölçümü’ üzerinde durulmayı hakeden bir
konudur.Çünkügörece isabetli bir finansal performans ölçümü firmalara yol göstermede daha yararlı olacağı için
araştırmaların motivasyonu daha iyi performans modelini geliştirmek olmuştur.Bu noktada yakın geçmiş
çalışmalarda çok kriterli karar verme modelleri daha yoğun kullanılmaya başlanmıştır.Bu çalışmanın amacı
finansal performans ölçümünde çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanan araştırmaları içerik analizi
yöntemiyle değerlendirmektir.Böylece araştırmaların eğilimlerinden elde edilen sonuçların gelecek çalışmalara
ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, İçerik Analizi.
Jel Kodları
:F15,G30, L25.
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EGE BÖLGESİNDEKİ İLLERİN YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİNPATH ANALİZİ VE YAPISAL
EŞİTLİK MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd.Doç. Dr. RıdvanKESKİN1
Yrd. Doç. Dr. Aynur İNCEKIRIK2
Araş.Gör. Efe SARIBAY3
ÖZET
Ege Bölgesi, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinden oluşmaktadır.
Klasik regresyon ve korelasyon analizlerinin yetersiz kaldığı araştırmalarda Path analizi ile değişkenler arasındaki
doğrudan ve dolaylı ilişkilerin varlığı da incelenebilmektedir. Yapısal eşitlik modelleri de ölçülen ve gizil
değişkenler arasındaki ilişkileri bir model kapsamında sınamada kullanılan bir istatistik tekniğidir. Bu
araştırmada da Ege Bölgesindeki illerin yaşam memnuniyetlerinin çok değişkenli istatistiksel analiz
yöntemlerinden Path Analizi ve Yapısal Eşitlik Modelleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. Yaşam memnuniyet
düzeyleri belirlenirkenbağımlı değişken olarak mutluluk, bağımsız değişkenler olarak yaşam memnuniyetini
etkileyeceği düşünülen eğitim, iş, konut, evlilik gibi değişkenler ele alınmıştır. Araştırmada TÜİK 2013 Yaşam
Memnuniyeti Anket verileri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Ege Bölgesinde yer alan iller üzerinde etkili
olabilecek değişkenleri belirlemek amacıyla Path Analizi kullanılmış ve illerin yaşam memnuniyetleri yapısal
eşitlik modelleriyle doğrudanvedolaylıetkileriincelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Yaşam Memnuniyeti, Path Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri
Jel Kodları
: J17, C10
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BAZI PEARSON DAĞILIMLARI İÇİN FARKLI YAYILIM ÖLÇÜLERİNİN KIYASLANMASI
Araş.Gör. Yasin Büyükkör1
Araş.Gör.Mustafa Ünlü 2
Prof.Dr.Ali Kemal Şehirlioğlu3
ÖZET
İstatistiksel uygulamalarda veri setinin dağılışı sadece konum parametresi ile değil, aynı zamanda yayılım ölçüleri
kullanılarak belirlenir. Uygulamalarda en sık kullanılan yayılım ölçüleri Standart Sapma, Aralık (Range), Kartiller
Arası Fark ve Ortalama Mutlak Sapmadır. Bu ölçüler, veri seti simetrik olduğunda ve aşırı gözlem bulunmadığı
durumlarda kullanışlıdır. Fakat klasik yayılım ölçüleri veri setinde bir ya da daha fazla ekstrem gözlem
bulunduğunda bu gözlemlere oldukça duyarlıdır. Böyle durumlarda klasik ölçüler yerine bunlara göre daha
dirençli olan Medyan Mutlak Sapma (MMS), Sn ve Qn kullanılabilir. Tüm dirençli yayılım ölçülerinde konum
ölçümü olarak medyan kullanılmaktadır. MMS, veri seti simetrik ve normal dağılışa uymadığı durumlarda
kullanılabilecek bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Buna ek olarak Sn ve Qn hem simetrik hem de asimetrik
dağılışlarda kullanılabilir. Bu çalışmada farklı yayılım ölçüleri sapma ve ortalama karesel hatanın karekökü (root
mean square error) kriterleriyle hem simetrik hem de asimetrik dağılışlar üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla, bazı
bilinen dağılışları içeren Pearson Dağılış Ailesi kullanılmıştır. Bootsrap yöntemiyle farklı büyüklüklerde örnekler
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Pearson dağılış ailesi, Yayılım ölçüleri, Bootstrapping.
Jel Kodları
: C46, C88, C83.
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SATIŞ PRIM SISTEMI SEÇIMINDE ENTROPİ VE DEĞERLENDIRME FAKTÖRLERI ILE
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRUP KARAR VERME
Doç. Dr. Mehmet Aksaraylı1
Araş. Gör Osman Pala2
ÖZET
Karar verme problemlerinde, çok kriterli karar verme yaklaşımları birden çok kriterin bulunduğu durumda en
sık kullanılan yöntemlerdir. Karar vermede birden fazla sayıda karar verici bulunduğunda ise grup karar verme
söz konusudur. Grup karar vermede karar vericilerin kararlardaki ağırlıklarının doğru belirlenmesi
gerekmektedir. Değerlendirme faktörleri için farklı bilgi düzeyine sahip karar vericilerin tüm kararlarda eşit
ağırlığa sahip olması alınacak kararı tartışmaya açık hale getirmektedir. Çalışmada, bir firmaya en çok fayda
sağlayacak prim sistemi seçimi yapılacaktır. Firma, satış ekiplerinin performanslarını arttırmak ve kendisine fayda
sağlamak adına uygulamaya koyacağı prim sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Seçim sürecinde, karar vericilerin
ikili karşılaştırmalardaki ağırlıkları; Tutarlılık Oranı, Öklid Uzaklık değerleri, Minimum İhlal değerleri ve
problem için geliştirilen ölçekten elde edilen Yetkinlik Puanları gibi faktör değerlendirmeleri ile belirlenmiştir. İki
ana kriter; Çalışan Odaklılık ve Firma Odaklılık, on alt kriterden oluşan problem Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Karar vericileri değerlendiren faktörler entropi ile ağırlıklandırılarak oluşturulan
Entropi ile Ağırlıklandırılmış Uzman Görüşlü AHP ve klasik eşit ağırlıklı Uzman Görüşlü AHP grup karar verme
açısından kıyaslanmış ve entropi ile karar verici değerlendirme faktörlerinin sonuca etkisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Entropi, Grup Karar Verme, Uzman Önceliklendirme.
Jel Kodları
: C600.
WEIGHTED GROUP DECISION MAKING BY ENTROPY AND EVALUATION FACTORS IN THE
SELECTION OF SALES PREMIUM SYSTEM
ABSTRACT
In decision making problems, multi-criteria decision making approaches are the most frequently used methods
when there are multiple criteria. When there are more than one decision makers in a decision making problem
then it becomes group decision making. When there is group decision, the decision makers' weights must be
determined correctly. Decision-makers with different levels of knowledge about assessment factors have equal
weights in all comparison would make the outcome of decision process debatable. In the study, the premium
system that will most benefit a company will be selected. The company is working on premium systems that will
be implemented on sales teams to improve their performances and also benefit for themselves. In the selection
process, decision makers' weights in pairwise comparisons were determined by factor evaluations such as;
Consistency ratios, Euclidean distance values, Minimum Violation values, and Competence Points which is
proposed for the problem. The two main criteria are; Employee Orientation and Company Orientation were
evaluated using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, which consists of ten sub criteria. Factors which
are evaluating decision makers will be weighted by entropy and so obtained Entropy Weighted Expert AHP and
classical Equally Weighted Expert AHP were compared in terms of group decision making and the effects of
entropy and evaluation factors of decision makers are evaluated.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Entropy, Group Decision Making, Expert Prioritization.
Jel Codes :C600.
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TÜRKİYE'DE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE YAPILMIŞ
LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ (2000-2016)
Zeynep TURAN1
ÖZET
Lisansüstü eğitim süreçlerinin doğal bir sonucu olarak nitelendirebileceğimiz lisansüstü tezler, üzerinde
çalışıldığı bilim dalı ile ilgili literatür birikimine önemli katkılar sağlayan bir bilimsel bilgi sunma aracıdır. Bu
çalışmanın temel amacı, günümüzde modern maliyet muhasebesi sistemleri kapsamı içerisinde yer alan faaliyet
tabanlı maliyetleme sistemi ele alınarak hazırlanmış, 2000-2016 yıllarını kapsayan lisansüstü tezlerin analizlerinin
ortaya konulmasıdır. Yapılan araştırmada bu amaç ile birlikte; faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi üzerinde
çalışma yapılan üniversitelerin, bilim dallarının ve araştırma kapsamına alınan sektörlerin dağılımları da inceleme
kapsamına dahil edilmiştir. Veri tabanı olarak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi kullanılmış, sonucunda
son on altı yıl içerisinde faaliyet tabanlı maliyetleme üzerine çalışılan ve yayımlanma izni olan 41 yüksek lisans,
17 doktora tezine ulaşılmıştır. Ele alınan 58 adet lisansüstü tezin ulaştığı uygulama sonuçlarının analizleri nitel
yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiş, YÖK Tez Merkezi'nde erişime açılan tez künyeleri ile çalışmaların ulaştığı
sonuçlardan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak anlamlı sonuçlara bağlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Maliyet muhasebesi, Faaliyet tabanlı maliyetleme, Lisansüstü tez, İçerik analizi yöntemi
Jel Kodları
: M40, M41, M49, I21
ANALYSIS OF MASTER THESISES ON ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM APPLICATIONS IN
TURKEY (2000-2016)
ABSTRACT
Master thesis, which we can define as the natural processes of master degree, can be understood as a tool of
providing scientific knowledge to the target areas literature wealth. The purpose of this research is to analyze
master thesises made between 2000-2016 which focuses on activity-based costing system that is in the scope of
modern costing systems. In this research, within this aim, the universities which work on activity-based costing
systems and distribution of sectors included the scope of the research were also analyzed. As the data base,
Council Of Higher Education (YÖK) National Thesises Center was used, accordingly officially registered 41
masters and 17 PHD thesises were reached. Those 58 thesises analyzed results were scrutinized according to
qualitative method. Those thesises records that were reachable and their results were tried to bound with
meaningful results by using content analysis method.
Key Words
: Cost accounting, Activity-Based costing, Master thesis, Content analysis method
Jel Codes
: M40, M41, M49, I21
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YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI HAKKINDA MUHASEBE MESLEK
MENSUPLARININ GÖRÜŞLERİ: ORDU İLİ UYGULAMASI
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN1
Öğr. Gör. Neşegül PARLAK2
ÖZET
Muhasebe sisteminden elde edilen bilgilerin, şeffaf, güvenilir, karşılaştırılabilir ve ihtiyaca uygun olması İçin ilgili
yasal düzenlemeler çerçevesinde uyumlaştırılması gerekmektedir. KGK tarafından yayınlanan ve bağımsız
denetime tabi olup da TFRS/TMS uygulamayan işletmeleri kapsayan, YFRÇ Taslağı yürürlükteki mevzuatın AB
Direktifinin hükümleriyle tam uyumlaştırmak ve temel muhasebe esasları açısından uygulamadaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YFRÇ, gelecek dönemlerde finansal muhasebe sistemimizi önemli düzeyde
etkileyecek, raporlama çerçevemizi uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla uyumlu hale
getirecektir. Bu çalışmada, Ordu ilinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının söz konusu çerçeve
taslağa ilişkin görüşünü almak amacıyla ankete dayalı bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışmada YFRÇ taslak
metninin düzenleme ve uygulamasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi, Muhasebe, AB Direktifleri, Muhasebe Standartları.
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FAİZSİZ FİNANSMAN ARAÇLARINDAN MURABAHA FİNANSMANININ MUHASEBE VE
RAPORLANMASI: BİR ÖRNEK UYGULAMA
Özgür ÇATIKKAŞ1
Mehmet ERSOY2
Ayhan YATBAZ3
ÖZET
Murabaha finansmanı yöntemi faizsiz bankacılık ürünlerinden biri olup bir malın peşin bir bedelle satın alınıp
üzerine belli bir kâr ilave edildikten sonra taksitli olarak satılması işlemidir. Murabaha finansmanında öncelikle
taksitli olarak malı satın almak isteyen kişi bu talebini katılım bankasına bildirir. Katılım bankası talep edilen malı
peşin bedelle satın alır. Daha sonra banka söz konusu malı satın aldığı tutar üzerine belli bir tutarda kâr ilave
ederek talepte bulunan kişiye taksitli olarak satar. Murabaha finansmanı bugün Türkiye’de katılım bankalarının
finansman kullandırma işleminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Murabaha finansmanı işleme konu olan
malın maliyet fiyatı üzerine belli bir tutar kâr ilave edilerek satılmasını içerdiği için bu yönteme maliyet+kâr
yöntemi de (cost plus profit method) denmektedir. Murabaha finansmanının ne şekilde muhasebeleştirileceği ve
raporlanacağı güncelliğini koruyan bir konudur. Bu çalışmada mevcut katılım bankalarının murabaha
finansmanını finansal tablolarında nasıl gösterdikleri incelenmiştir. Aynı zamanda TFRS/TMS ve AAOIFI
açısından konunun bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda murabaha finansmanına yönelik bir
örnek uygulama geliştirilerek muhasebeleştirme ve raporlaması açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faizsiz Finansman Araçları, Murabaha, Murabaha Muhasebesi
Jel Kodları: M41, G23
ACCOUNTING FOR MURABAHAH FINANCING, ONE OF THE ISLAMIC FINANCING INSTRUMENTS
ABSTRACT
One of the Islamic banking instruments, murabahah financing model is a transaction whereby a good is purchased
in advance and then sold for the settlement a certain profit has been added. In murabahah financing, the person
who wants to buy goods firstly will notify his buying good demand to the participation bank. The
participationbank purchase the goods which the person wants to buy, in advance. Then the bank sell the goods to
the client as a tally after adding some profit to the purchase cost. An important part of the financing methods of
participation banks in Turkey is in the form of murabahah financing. This method is also referred to as the cost +
profit method, since the commodity is sold by adding a certain amount of profit.It is an important issue how to
account for and report the murabaha financing.In this study, it was examined how existing participation banks
show the murabahafinancing in their financial statements.At the same time, an evaluation of the matter was made
in terms of TFRS/TMS and AAOIFI.At the end of the study, a sample application for murabaha financing was
developed and its accounting and reporting was tried to be explained.
Keywords: Interest Free Financing Instruments, Murabahah, Murabahah Financing
Jel Codes: M41, G23
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TMS-21 “KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI”NIN UYGULANMASININ ŞİRKETLERİN
FİNANSAL TABLOLARINA YANSIMASI
Doç.Dr. Nilgün KAYALI1
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL2
ÖZET
20.yyın ikinci yarısından itibaren üretim süreçlerinde ve ulaştırmada gerçekleşen yenilikler dünya ticaret
hacminin artmasına neden olmuştur. Sanayi devrimiyle başlayan ulusal şirket tipleri hem rekabet edebilmek hem
de büyümek için ulusaldan uluslararasına çok ulusluya ve de global şirkete dönüşmüştür. Uluslararası, çok uluslu
ve de global şirketlerin temel ortak özelliği kendi ülkelerinin dışında üretim ve pazarlama faaliyetlerini
sürdürmeleridir. Bu şirketler ticari faaliyetlerini sürdürürken ithalat, ihracat, başka ülkelerde üretim ve
pazarlama, finansman ihtiyacının karşılanması, ortaklık kurma, satın alma gibi işlemleri gerçekleştirmektedirler.
Gerçekleştirilen bu işlemler kayıt altına alınırken ve raporlanırken genel kabul görmüş muhasebe kavramlarından
“Parayla Ölçülme Kavramına” göre farklı para birimleriyle ticaret yapanya da yurtdışı şubeleri ve ortaklıkları
olan şirketlerin döviz hasılatlarını ulusal para birimine çevrilmesini zorunlu hale getirmiştir. Şirketlerin bu tür
işlemlerinin yapılabilmesi için geliştirilen uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uyumlu çıkarılan
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardıdır. Bu çalışmada şirketlerin TMS 21 “Kur
Değişiminin Etkileri” standardına göre hazırlanan finansal tablolarındaki yansımaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: TMS 21, Kur Değişimi, Finansal Tablo
Jel Kodları: M4
THE REFLECTION OF THE APPLICATION OF TAS-21 “EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN
EXCHANGE RATES” TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANIES
ABSTRACT
From the second half of the 20th century the innovations in production processes and transportation have led to
an increase in world trade volume. National company types starting with the industrial revolution have
transformed to international, multi national and global companies both to compete and grow. The basic common
feature of the international, multi national and global companies is to perform their production and marketing
activities outside of their own countries. While these companies are continuing their business activities they carry
out processes such as import, export, production and marketing in another countries, supplying financial needs,
setting up partnership and purchasing. While these carried out processes are registered and reported according
to one of the generally accepted accounting concepts titled “Measurement With Money”, the companies which are
trading by using different currencies or have foreign branches and partnerships have to change their foreign
exchange revenues into national currency. Turkish Accounting Standard TAS 21 “Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates” which is compatible with the International Financial Reporting Standards (IFRS) is performed to
let the companies to do such transactions.In this study, the repercussions of the companies in the financial
statements prepared in accordance with TAS 21 "Impact of Exchange Rate" standard have been examined.
Keywords: TAS 21, Exchange Rate, Financial Statement
Jel Codes: M4
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ASTIN ÜSTÜNE UYGULADIĞI MOBBİNGE İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR İNCELEME
Şerife Alev Uysal1
Prof. Dr. Ramazan Erdem2
Yrd. Doç. Dr. Rukiye Çelik3
Eda Çelik4
ÖZET
Heinemann (1972) tarafından kurbanlarını soryutlama, onlarda ümitsizlik yaratma ve onları intihara sürükleyecek
kadar zorbalık yapma gibi davranışlar için kullanılan “mobbing” kavramı en basit şekliyle psikolojik yıldırma
olarak ifade edilebilir. Söz konusu kavram Leymann (1990) tarafından iş yerinde sistematik bir şekilde yapılan,
psikolojik terör olarak da ifade ettiği düşmanca ve ahlak dışı davranışlar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu
kavram iş hayatında çoğunlukla üstün astına yaptığı yıldırma davranışları açısından incelenmiş; astın üstüne
yaptığı mobbing konusu dikey mobbing yazını içerisinde nispeten cılız kalmıştır. Çoğu zaman birkaç astın bir
araya gelerek belirledikleri bir amire gizli ve örtülü bir şekilde gerçekleştirdiği saldırı dikey mobbing içerisinde
astın üstüne yaptığı mobbing şeklinde tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı astların üstlerine yaptığı mobbingin
varlığını tespit etmek ve bu mobbingin kaynaklarını ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde araştırmacılar
tarafından ilgili literatür taramasından ve tecrübeli uzman yöneticilerin görüşlerinden faydalanarak anket
geliştirilmiştir. Anket bir üniversite hastanesinde toplam 74 alt, orta ve üst düzey yöneticiye uygulanmış, analize
uygun olmayan veriler barındıran anketler ayıklanarak 69 katılımcı üzerinden inceleme yapılmıştır. Dolayısıyla
çalışmada örneklem seçilmemiş, evrenin tümüne ulaşılmıştır. Söz konusu veriler çeşitli değişkenler çerçeveinde
fark analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda astların çoğunlukla davranış, iş ve cinsiyet kaynaklı mobbing
uyguladığı; informal bağlantıları kullanarak baskı uyguladığı, yeni bir görevi üstlenmekten kaçındığı ve
tecrübelerini baskı aracı olarak kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca tüm boyutlarda genç yöneticilerin diğer yaş
gruplarındaki yöneticilere göre daha fazla mobbing algıladıkları gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Mobbing, Dikey Mobbing, Yıldırma.
Jel Kodları
:M10.
A QUANTITATIVE INVESTIGATION ABOUT FROM INFERIOR TO SUPRERIOR MOBBING
ABSTRACT
The concept of "mobbing", which is used by Heinemann (1972) for such actions as sourcing his victims, creating
hopelessness in them, and bullying them to drive suicide, can be expressed in the simplest psychological
intimidation. The concept has been described by Leymann (1990) as a hostile, immoral behavior that is
systematically organized at work, also referred to as psychological terror. This concept has been examined in terms
of intimidation behaviors which are mostly made to superior subordinates in business life; the from inferior to
suprerior mobbing topic is relatively weak in the vertical mobbing text. Often, a few subordinates’making a
secretive and implicit attack is defined as mobbing on top of a vertical mobbing. The aim of this study is to detect
the presence of mobbingfrom subordinates to inferior and to reveal the sources of this mobbing. A survey was
developed by researchers in the context of this aim, using the relevant literature review and the opinions of
experienced expert managers. The Questionnaire was implemented on lower, middle and upper level 74 managers
were adminisitered in a university hospital. Questionnaires containing inappropriate data for analysis were weed
out and examined over 69 participants. Therefore, the sample was not selected in the study, the whole universe
was reached. Data were subjected to difference analysis within the scope of various variables. As a result of the
analysis, It has been found that subordinates mostly apply mobbing due to behavior, work and gender; use
pressure with informal links, avoide undertaking a new task, and use her experiences as a means of oppression.
It was also observed that young managers perceive more mobbing in all dimensions than managers in other age
groups.
Keywords: Mobbing, Hierarchical mobbing, Terrorization.
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BİLGİ TOPLUMUNDA ÇALIŞMA YAŞAMI
Arş. Gör. S. Cansu BENLİ1
ÖZET
Çalışma yaşamı, bireylere geçim imkanı ve toplumsal statü sağlaması nedeniyle çok önemlidir. Bireyler için bu
kadar önemli olan bir konunun toplum modelleriyle uğradığı değişimi takip etmek ve özellikle konu itibariyle
bilgi toplumunda çalışma yaşamına odaklanmak gerekmektedir. Bilgi toplumuna geçişle birlikte kazanç elde etme
şekilleri ve toplumda statü sağlama şekilleri değişime uğramıştır. Çeşitli olaylar ya da durumlar sonucunda
toplum modelleri değişmektedir. Toplumla birlikte kurumlarda değişmektedir. Buhar makinasınının icadı ile
tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir. Çalışma yaşamı değişikliğe uğramış ve kitle
üretimine geçiş olmuştur. Bilgi teknolojileri, bilgi-işlem teknolojileri, mikro elektronik tekniklerdeki gelişme ve
küreselleşmenin, kitle üretiminin yerine küçük ve orta boy işletmelerin geçişinin, müşterilerin taleplerinin önemli
hale gelişinin bir sonucu olarak artan rekabet bilgi toplumuna geçişi sağlayan temel yapı taşlarıdır. Bilgi
toplumuna geçişin kendisini en çok hissettirdiği alanlardan biri de çalışma yaşamıdır. Kitle üretiminden işin
yeniden örgütlenme şekilleri olan esnek ve yalın üretime geçiş, bilgi toplumuna geçişle birlikte oluşan yeni
sektörler, yeni oluşan toplum modeliyle ortaya çıkan yeni istihdam modelleri, bilgi toplumunun sanayi işçisini
geri plana atması ve ortaya yeni çıkardığı bilgi işçisi kavramı çalışma hayatının yeni bir toplum modeliyle uğradığı
değişimi gözler önüne sermek için yeterli kanıtlardır. Bu çalışma ile amaç, Türkiye’de bilgi toplumu olma yolunda
çalışma yaşamı ile ilgili neler yapılmış sorusunun cevabını aramaktır. Çalışmada ulaşılmak istenen amaç
doğrultusunda bilgi toplumunu yansıtan belirli göstergeler en son yayınlanan veriler ışığında
değerlendirilmektir. Çalışmada öncelikle çalışma yaşamının bir sistem olarak taşıdığı özellikler ve bir kurum
olarak diğer kurumlarla olan ilişkisi açıklanmış ve böylece çalışma yaşamının temelleri atılmak istenmiştir.
Ardından çalışma yaşamı denildiğinde akla ilk gelen konulardan birisi olan işyerinin yeniden örgütlenme süreci
açıklanmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ortaya çıkan önemli değişimlerden biri olan
işletme ölçeğinin değişmesi dev fabrikaların yerini küçük ve orta boy işletmelere bırakışı işlenmiştir. Bilgi işçisinin
sahip olduğu özelliklerden dolayı sendikaların ve toplu pazarlığın etkisinin azalışı anlatılmıştır. Yönetici
tiplerindeki değişimden bahsedilmiştir. Bu yöneticilerin bilgi işçisini yönetiyor olmaktan dolayı klasik şirket
yönetiminden bilgi yönetimine geçişi anlatılmıştır. Teknolojinin çalışma yaşamına etkilerinden de bahsedilmiştir.
Çalışmanın sonunda, Türkiye’de ar-ge harcamaları, Türkiye’de bilgi ve iletişim teknoljileri sektörü istihdam
göstergeleri, istihdamın sektörel dağılımı, BİT ile ilişkili istihdamın toplam istihdama oranı gibi bilgi toplumunu
yansıtan temel göstergeler güncel veriler doğrultusunda yıllar bazında karşılatırmalı olarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler
: Bilgi Toplumu, Bilgi İşçisi, Çalışma Yaşamı
Jel Kodları
: F66
WORKING LIFE IN THE INFORMATION SOCIETY
Res. Ass. S. Cansu BENLİ2
SUMMARY
Working life providelivelihood and social status. For this reason it is very important. It is necessary to follow the
change of the working life with the society models and to focus on the working life in the information society.
With the transition to information society, the forms of obtaining profits and providing status in the society have
changed. As a result of various events or situations, community models are changing. It changes institutions with
society. With the invention of the steam engine, the transition from the agricultural society to the industrial society
took place.The working life has changed and transition to mass production has occurred.Basic building blocks
that make the transition to information society: Information technologies, information-processing technologies,
development of microelectronic techniques and globalization, transition from mass production to small and
medium-sized,increasing competition as a result of the information of customer demands.One of the areas where
information society feels itself is working life.There is enough evidence to show the change working life with new
society model: From the mass production to the flexible and lean production transition, new sectors formed by
the transition to the information society, new employment models emerged by the newly formed society model,
the information society throwing back the industrial worker and newly emerging knowledge worker concept. The
purpose of this study is to search for the answer to the questions made about working life on the way to being an
information society in Turkey. For this purpose, specific indicators that reflect the information society are
evaluated in the light of the latest published data. The characteristics of work life as a system and the relationship
with other institutions as an institution is explained and thus basics of working life is desired. Then, when the
working life is mentioned, the reorganization process of the workplace, which is one of the first to come to mind,
1
2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, cansu-benli@hotmail.com.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, cansu-benli@hotmail.com.

218

is explained.One of the important changes that occurred with the transition from the industrial society to the
information societyis the change of the business scale.Transformation of giant factories into small and mediumsized enterprises is explained.Decrease in the impact of trade unions and collective bargaining due to the nature
of knowledge workers is explained.The change in administrator types is mentioned. The transition from classical
company management to information management is explained. The effects of technology on working life are also
mentioned. At the end of the study, basic indicators reflecting the information society, such as R & D expenditures
in Turkey, information and communication technology sector employment indicators in Turkey, sectoral
distribution of employment, and total employment rate of ICT-related employment will be analyzed
comparatively by years.
Keywords
:Information Society, Knowledge Worker, Working Life
Jel Codes
:F66
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. SadettinPAKSOY1
Mustafa Ali KELEBEK2
Nargiza FAYZULLAYEVA 3
ÖZET
Avrupa Birliği’nin (AB-UE) temelleri 1951 yılında, altı ülkenin (Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg) katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na ve 1957Roma Antlaşması'na
dayanmaktadır. Bugün ise AB, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında
bulunan küresel, siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer alan Avrupa
Birliği, Türk kamuoyunda yaklaşık 50 yıldır tartışılmaktadır. Bu tartışmaların temelini AB - Türkiye üyelik süreci
oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF’de öğrenim gören son sınıf öğrencilerin AB’ye
yönelik algılarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. “AB İktisat Politikaları ve Türkiye İlişkileri” yüksek lisans
dersini alan öğrencilerle yürütülen bu çalışmada, 2016-2017 Eğitim-öğretim döneminde İşletme ve İktisat
Bölümleri son sınıf öğrencileri ana kütleyi oluşturmuştur. Son sınıfta okuyan 240 öğrencinin 200’ü (%83,3) ile yüz
yüze görüşme metodu ile 19 sorudan oluşan anketle üniversite öğrencilerinin AB algısı belirlenmeye çalışılmıştır.
Anketler, 15-16 Mart 2017 tarihlerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile bilgisayar ortamında
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Algı, İİBF öğrencileri
Jel Kodları:F15, I21
THE PERCEPTION OF THE EUROPEAN UNION OF THE UNIVERSITY STUDENTS:SAMPLE OF KİLİS 7
ARALIK UNIVERSITY
ABSTRACT
The foundations of the European Union (EU) are based on the European Coal and Steel Community, which was
formed in 1951 with the participation of six countries (West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and
Luxembourg) and the 1957 Treaty of Rome. Today, The EU is a global, political and economic organization of
twenty-eight member countries whose territories are largely European-centered. The European Union, which
takes an important place in Turkey's foreign policy, has been debating in the Turkish public for nearly 50 years.
The basis of these discussions is the EU - Turkey membership process. With this study, it is aimed to reveal
perceptions of the senior students who are studying at Kilis 7 Aralık University Faculty of Economics and
Administrative Sciences. In this study, which is carried out by students who have taken the course of "EU
Economic Politics and Turkey Relations" graduate students, senior students of Business Administration and
Economics Departments formed the main body in the Education period of 2016-2017. 200 of 240 students (83.3%)
in the final year were interviewed by facial interview method and 19 questionnaires were tried to determine the
EU perception of university students. Surveys were conducted on 15-16 March 2017. The obtained data were
evaluated by SPSS program.
Keywords: European Union, Perception, Economics-Business students.
Jel Codes: F15, I21
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TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZM POTANSİYELİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜ VE PAZAR
STRATEJİLERİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇETİN
Uzman Murat AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. A. Çetin YİĞİT
ÖZET
Sağlık turizmi gerek talep ve gerekse arz bakımından giderek gelişme gösteren bir turizm türüdür. Bu gelişme,
sağlık turizmi ekonomisinin de giderek ülkelerin turizm ekonomileri içinde önemli bir yer tutamaya başladığı
göstermekte ve bu nedenle birçok ülke bu ekonomik faaliyetten daha fazla yararlanmak için sağlık ve turizm
endüstrilerini uyumlaştırarak kendilerine daha fazla sağlık turisti çekmek için çabalarını artırmaktadır. Bu
anlamda medikal turizm, termal ve spa vb. iyileştirici ve destekleyici sağlık turizmi türlerinin yanında meydana
getirdiği ekonomik etki bakımından en etkili olarak kullanılan bir sağlık turizmi türüdür. Bu çalışmanın amacı
Türkiye’nin medikal turizmdeki durumunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma niteliksel bir çalışmadır. Çalışma,
Türkiye’nin medikal turizmdeki (sağlık turizmi) durumunu diğer bazı ülkeler ile karşılaştırılmasını ikincil veri
kaynaklarına dayandırarak yapmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı, sağlık turizminin bir bütün olarak ele
alınmasını ve sağlık turizminde hizmet döngüsü olarak var olan unsurların sağlık turizminin kalitesine ve ülkenin
sağlık turizm pazarlama stratejisine yapacağı katkıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma sağlık turizminin
gelişimi için çeşitli öneriler getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medikal turizm, sağlık turizmi, Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğü.
THE COMPARATIVE ADVANTAGES OF TURKEY’S HEALTH TOURISM POTENTIAL AND
MARKETING STRATEGIES
ABSTRACT
Health tourism is a type of tourism that is growing both in terms of demand and supply. This development shows
that the health tourism economy is increasingly taking an important place in the tourism economies of the
countries and therefore many countries are endeavouring to attract more health tourists by harmonizing the health
and tourism industries in order to benefit more from this economic activity. In this sense, medical tourism is as a
kind of health tourism that is used most effectively in terms of the economic impact that it brings to health besides
the supportive health tourism forms such as thermal and spa. The aim of this study is to reveal the situation of
Turkey in medical tourism. This is a qualitative study. The study is based on the comparison of Turkey's medical
tourism (health tourism) situation with some other countries basedon secondary data sources. Moreover the study
aims to examine the health tourism as a whole and to show the contribution of the elements that exist in a service
cycle in health tourism on the name of quality of health tourism and to suggest the marketing strategiestoimprove
thehealth tourism of the country. The study brings some suggestions for the development of the health tourism.
Keywords: Medical tourism, health tourism, comparative advantage of Turkey.
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BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: BANKA ŞUBESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE
BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Bülent Turan1
Prof. Dr. Gürkan Haşit2
ÖZET
Örgütsel sessizlik işgörenlerin yaptıkları iş ya da çalıştıkları iş yeri ile ilgili konularda sahip oldukları görüşleri
bilinçli olarak paylaşmamaları olarak tanımlanır. Oysa günümüz örgütleri çalışanlarından süreçlere katılmalarını
ve fikirlerini paylaşmalarını istemektedir. Çalışanların seslerini duyurduğu bir örgüt iklimini tasarlayıp
oluşturacak olan kişiler ise yöneticilerdir. Örgütsel sessizlik yöneticilerin tutum ve davranışlarından önemli
ölçüde etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe çalışan beyaz yakalı işgörenlerin örgütsel
sessizlik iklimi çerçevesinde sessizlik nedenleri ve bunun çalışanların örgütsel bağlılık, iş tatmini ve tükenmişlik
algılarına yönelik etkilerinin araştırılmasıdır. Amacı gerçekleştirmek için Bilecik il merkezinde yer alan banka
çalışanları üzerinde bir anket yürütülmüştür. Bulgulara göre işgören sessizlik davranışı ile örgütsel bağlılık ve iş
tatmini arasında olumlu, işgören sessizlik davranışı ile tükenmişlik arasında olumsuz bir ilişki vardır. Amirin
sessizliğe karşı tutumu, işgören sessizlik davranışı üzerindeki anlamlı etkisi olan tek değişkendir. Örgütsel
sessizlik davranışında erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Sessizlik, Örgütsel Sessizlik, Örgüt İklimi
Jel Kodları
:M10, M14
ORGANIZATIONAL SILENCE IN WHITE-COLLAR WORKERS: A RESEARCH ON BANK BRANCH
EMPLOYEES
ABSTRACT
Organizational silence is defined as the fact that employees do not consciously share ideas about their job or about
their workplace. Today's organizations want their employees to participate in the process and share their ideas.
Managers are who will design and create an organizational climate where the employees' make themselves heard.
Organizational silence is significantly influenced by the attitudes and behaviors of the managers. The purpose of
this study is to investigate the causes of silence in terms of factors such as management and communication
possibilities of white-collar workers working in the banking sector and the effect of these employees on
organizational commitment job satisfaction and burnout perceptions. A survey was conducted on bank branch
employees located in Bilecik to realize the aim. Findings show that there is a positive relationship between
occupational silence behavior and organizational commitment and job satisfaction, and a negative relationship
with burnout. Supervisor's attitude towards silence is the only variable that significantly impact on employee
silence behavior. There is no siginificant difference among men and women in the organizational silence behavior.
Keywords
: Silence, Organizational Silence, Organizational Climate
Jel Codes
: M10, M14
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BAŞARI KAYGISI, TÜKENMİŞLİK, BAŞARI YÖNELİMLERİ VE BAŞARI BEKLENTİSİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Prof. Dr. İsmail BAKAN 1
Doç.Dr. Burcu ERŞAHAN 2
Doç.Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 3
Timuçin SAĞER 4
ÖZET
Kaygı, insanları doğrudanetkileyen psikolojik bir terim olup, belirsizlik, korku, endişe, sıkıntı, huzursuzluk veya ölüm
korkusu gibi hoş olmayan duygu durumudur. Kaygı verici durum her zaman olumsuz olmayabilir. Kaygı durumu, bazen
kişinin performansını arttırabileceği gibi (kolaylaştırıcı başarı kaygısı), bazen de olumsuz olarak algılanırsa performansı
engelleyebilir (engelleyici başarı kaygısı) (Kapıkıran, 2008: 142).
Tükenmişlik hem kişisel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere sahip bir kavramdır. Günümüzde yaygın olarak
görülentükenmişlik, başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması ya da tatmin edilemeyen istekler sonucunda
kişideoluşan tükenme durumudur. Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma olmak
üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır (Ardıç ve Polatcı, 2008: 69).
Başarı yönelimleri, amaçlara ulaşma isteğinden kaynaklanan zihinsel süreçleri ve aktiviteleri ifade eden bir kavramdır
(DeShon ve Gillespie, 2005). Bu yönelim başarı bağlamında önemli katkılar sağlamaktadır (Dweck ve Leggett, 1988; Akt.
Küçükoğlu ve diğerleri, 2010:122).
Başarı beklentisi, kişinin başarı düzeyini etkileyen, güdülenmenin kaynağını oluşturan bir faktördür. Güdüleme sürecinde
kişinin başarma olasılığı ile ilgili bir beklentisi mevcuttur. Bu beklenti ya başarma umudu taşır; ya da başarma umudu
yoktur (Ülgen, 1994: 55).
Yukarıda açıklanan kavramlarla ilgili literatür taraması yapıldığında bu konulara ilişkin genellikle eğitim alanında
araştırmalar yapıldığı görülmüştür. Araştırma konularına örnek olarak; lise öğrencilerinin akademik başarı düzeyi ile
tükenmişlik ilişkisi (Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013), öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyi ile akademik başarı
arasındaki ilişki (Balkıs, Erdinç ve Buluş, 2011),öğrencilerin farklı derslerdeki başarı kaygı düzeyleri, öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının başarı yönelimleri ile mesleki gelişim algıları arasındaki ilişkiler (Butler, 2007; Chacon, 2005;
Tschannen-Moran ve Hoy, 2001; Alpaslan, Bozgeyikli ve Avcı, 2017), başarı beklentisi ile göreve ilişkin
motivasyonarasında ilişkilerin (Ülgen, 1994) irdelendiği çalışmalar verilebilir. Ancak bu konuların bir arada incelendiği
ve özel sektörde yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada başarı kaygısı, tükenmişlik, başarı yönelimleri ve
başarı beklentisi arasındaki ilişkiler incelenmiştir.Araştırma, özel sektörde faaliyet gösteren çalışanların katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların başarı
beklentileri, başarı yönelimleri, başarı kaygıları ve tükenmişlik düzeyine ilişkin algıları ortaya konularak bunlar
arasındaki ilişkiler korelasyon ve muhtemel etkileşimler ise, regresyon analizleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular
literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başarı Kaygısı, Tükenmişlik, Başarı Yönelimleri, Başarı Beklentisi
JEL KODI: Z130
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACHIEVEMENT ANXIETY, BURNOUT, ACHIEVEMENT GOAL
ORIENTATIONS AND EXPECTANCY–VALUE THEORY: A FIELD STUDY
ABSTRACT
Anxiety, is a psychological term that is directly influencing human.It is an unpleasant feeling like uncertainty, fear,
anxiety, distress, restlessness or fear of death. Anxiety may not always be negative. Anxiety can sometimes increase
the person's performance (facilitating achievement anxiety), but when it is perceived negatively it can prevent
performance (debilitating achievement anxiety) (Kapıkıran, 2008: 142).
Burnout, is a concept that has negative effect on both personal and organizational aspects. Burnout, which people
often seen in recent years, means exhaustion of energy, power or sources caused by excessive demands;
progressing stress process; and the loss of idealism.Burnout consists of three basic dimensions that are emotional
exhaustion, depersonalization and personal accomplishment (ArdıçvePolatcı, 2008: 69).
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Achievement goal orientations, refer to mental processes and activities resulting from the desire to achieve goals
(DeShonve Gillespie, 2005). This orientation provides significant contributions in the context of success (Dweckve
Leggett, 1988; Akt. Küçükoğluvediğerleri, 2010 :122).
Expectancy–value theory is a factor that contributes to the source of motivation and affects the level of success of
a person.There is an expectation about the probability of someone succeeding in the motivation process.This
expectation either hopes to achieve or no hope of success (Ülgen, 1994: 55).
In the context of the concepts described above the present study aims to investigate the associations of achievement
anxiety, burnout, achievement, goal orientationwith expectancy–value theory.Employees as the study participants
were in private sector. Participants were used Achievement Anxiety, Burnout and Achievement Goal Orientation
with Expectancy–Value Theory Scales. These relationships were investigated by using correlation analysis and
possible interactions were examined byregression analyses. Findings have been discussed in the light of the
literature.
Key Words: Achievement Anxiety, Burnout, Achievement Goal Orientations, Expectancy–Value Theory
JEL Code: Z130
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REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BELİRLEYEN UNSURLARIN PORTER’IN BEŞ GÜÇ ANALİZİ İLE
BELİRLENMESİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE BİR UYGULAMA
Yrd. Doç. Dr. Senem NART1
Prof. Dr. Sima NART2
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM 3
ÖZET
Dünya ticaretinin önemli bir kısmı denizyolu taşımacılığı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum,
denizyolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktaları olarak görülen limanlara olan talebi sürekli arttırmaktadır.
Artan rekabet ortamında limanlar, hayatta kalabilmek için çeşitli stratejik uygulamalarda bulunmak
durumundadırlar. Özellikle rekabet şartlarının değişken bir yapı içerisinde olması ve yaşanan küreselleşme, bir
firmanın rekabet üstünlüğünün analiz edilebilmesi açısından yeni yöntemlerin uygulanması gerekliliğini ortaya
koymuştur. Bu kapsamda Michael E. Porter, kapsamlı bir araştırma niteliği taşımakta olan, Elmas Modeli
(Diamond Model)’ni ortaya koymuştur. Modele göre endüstri yapısı, sektöre yeni girecek firmalar, ikame ürünler
üreten firmalar, tedarikçiler, müşteriler ve mevcut rekabetin yoğunluk düzeyinden oluşmaktadır. Tüm bu
unsurlar, işletmelerin birbirlerine göre belirleyecekleri stratejileri ve rekabet üstünlüğü anlayışlarını
etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, liman işletmelerinin yoğun rekabet ve belirsizlik ortamında
stratejik kararları nasıl başarılı bir şekilde alabileceklerini incelemektir. Bu amaçla, analitik bir perspektif sunması
nedeniyle Porter’ın beş güç analizi (rekabet, ikame ürünler, tedarikçiler, müşteriler, pazara yeni giriş tehlikesi)
temel alınmıştır. Çalışma bağlamında yapılandırılmış bir kriter değerlendirme formu aracılığıyla AHP tekniği
kullanılarak, Türkiye Limancılık Sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmaların yöneticilerinden beş güce ilişkin
kriterleri değerlendirmeleri ve daha sonra bunların hiyerarşik önemine göre hangi jenerik stratejinin daha önemli
olduğunu belirlemeleri istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik karar verme, beş güç analizi, liman işletmeciliği, AHP tekniği
Jel Kodları: M21, M13, M10, C10
THE DETERMINATION OF THE ELEMENTS AFFECTING THE COMPETITIVE ADVANTAGE BY
ANALYSIS OF PORTER’S FIVE FORCES: AN APPLICATION IN PORT BUSİNESS
ADMİNİSTRATİON
ABSTRACT
Significant portion of world trade is carried out via maritime transport. This situation continuously increases
demand for the port, the origin and finish points of the maritime transport. There are various strategic practices
applied by ports for their survival in an increasingly competitive environment. Particularly, competitive
conditions within a variable structure and the globalization have revealed the necessity of the implementation of
new methods in terms of analyzing the competitive advantage for a firms. In this context, Michael E. Porter,
constitutes a comprehensive survey of the work and Diamond Model that are being demonstrated. According to
model, industry is composed of these five competitive forces such as Potential Entrants, Substitutes, Suppliers,
Customers, Rivalry among Existing Firms. These elements determine the business strategies and their
competitive advantage approach over their rivals.In this context, the aim of this study is to investigate how
companies make their strategic decisions in a highly competitive and uncertain environment. For this purpose,
due to its analytic perspective, Porter's five forces analysis (competition, substitute products, suppliers, customers,
barriers to entry) and the two generic strategies (differentiation and cost leadership) that are expected to be chosen
after analysis, is selected as the baseline. With the help of a criteria evaluation form that are structured in the
context of the study, AHP technique is used to ask a manager s of a company, which operates in the port sector in
Turkey, and also to evaluate criterions of five forces and then determine which generic strategy is proper for the
company due to hierarchical importance of these criterions.
Keywords: Strategic decision making, five forces analysis, port operation business,AHP Technique
Jel Codes:M21, M13, M10, C10
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ETİK İKLİM, SORUN BİLDİRME VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Mübeyyen Tepe KÜÇÜKOĞLU1
Öğr. Gör. Şayan BERBER2
ÖZET
Bu çalışma etik iklim, sorun bildirme ve örgütsel iletişim olmak üzere üç temel kavramı ele almaktadır. Bu
kavramlar sosyal bilimler yazınında ilgiyle incelenmekte ve son yıllarda akademisyenler tarafından
araştırılmaktadırlar. Etik iklim, işletmelerde yaşanan etik problemler ile bu problemlerin zarar verici sonuçları
açısından oldukça önemli bir kavramdır. Örgütsel etik işyerindeki doğru ve yanlış davranışların
değerlendirilmesinde birtakım standartları ifade eder. Bu yazılı ve yazılı olmayan standartlar etik iklimin
oluşmasında yol gösterici bir role sahiptir. Diğer taraftan, sorun bildirme ise etik olmayan davranış ve olayların
işletme içindeki veya dışındaki yetkili birimlere bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Böylece, sorun bildirme
mekanizması etik olmayan durumlar için düzeltici bir role sahip olmaktadır. Bu çalışmadaki üçüncü değişken
olan örgütsel iletişim ise işletmedeki etik iklim ve sorun bildirme mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi için gerekli olan ortamı sağlamaktadır.Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen üç değişken
arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Söz konusu araştırma için kullanılan veriler anket çalışmasıyla elde edilmiş
olup, SPSS programı ile analiz ediliştir. Etik iklim, sorun bildirme ve örgütsel iletişim kavramlarını bir araya
getiren bu çalışma, elde edilen bulgular ile sosyal bilimler yazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Etik iklim, Örgütsel iletişim, Sorun bildirme.
Jel Kodları
:L2, M14.
EXAMINING RELATIONSHIPS AMONG ETHICAL WORK CLIMATE, WHSTLEBLOWING AND
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
ABSTRACT
This research contains three main concepts which are ethical work climate, whistleblowing and organizational
communication. All these notions have great attention in social sciences literature and searched by academicians
in recent years. Ethical work climate is very important issue for organizations because of ethical problems and
damaging results of them. Organizational ethic expresses some standards in evaluation of behaviors as right or
wrong in a workplace. These written and non-written standards have guiding role and introduce ethical work
climate. On the other hand, whistleblowing is defined as reporting unethical behaviors or events to competent
authorities in or out of organization. Hence, whistleblowing mechanism has a corrective role for unethical
situations. Third variable in this research is organizational communication which is very important variable which
enables ethical work climate and whistleblowing mechanisms to work correctly. Aim of this research is find out
relationships among these there variables. Data gathered from survey study and analyzed with SPSS program. As
ethical work climate, whistleblowing and organizational communication variables combining together, this
research intends to make some contributions for social sciences literature.
Keywords
:Ethical work climate, Organizational communication, Whistleblowing.
Jel Codes
:L2, M14.
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SAĞLIKTA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: JCI TÜRKİYE AKREDİTE SAĞLIK KURUMLARININ WEB
SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. Tarık Semiz1
ÖZET
Teknolojinin gelişmesi ve ilerleyen teknolojinin internetin kullanım biçiminde getirdiği değişiklikler, internetin
hayatımızda edindiği yeri de sürekli yeniledi. Kitlesel iletişimde günümüzde Sosyal medya her alandan kişi ve
kurumları içerisine çekmektedir. Türkiye Facebook kullanımında dünyada dördüncü sırada yer almaktadır.
Firmalar müşterilerine en etkin iletişim aracı olarak sosyal medya ağlarını da tercih kanalları arasına
eklemektedirler. Diğer birçok sektöre göre sosyal medya kullanımında daha dikkatli olması gereken hastanelerde
bu sürece adaptasyonda yol almaktadırlar. Hastaları ile etkin ve sürekli iletişim kurmak isteyen hastaneler çeşitli
kanallar aracılığıyla sunmuş oldukları sağlık hizmetlerini sosyal medya aracılığıyla da hastalarına iletmektedirler.
İnternet sağlıkla ilgili araştırmalarda ilk başvurulan kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışmada Türkiye’de JCI
(Joint Commision International) kalite standardına sahip olan hastanelerin sosyal medyayla olan etkileşimleri
incelenmiştir. 01 Mart 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında JCI Türkiye hastanelerinin web siteleri aracılığıyla
yönlendirmiş oldukları sosyal medya linkleri incelenmiş ve Sosyal medya araçlarının hastanenin web sitesindeki
konumu ( iletişim bilgileri, hakkımızda, ana sayfa ve diğer) araştırılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de en çok
kullanılan Sosyal medya aracı olan Facebook’ta hastanelerin verileri ayrıntılı olarak incelenerek profil
fotoğraflarında hastane logosu, reklam kampanyası kullanım durumları; Facebook hayran sayıları, fotoğraf
albümlerinin içeriği, paylaştıkları haber sıklıkları ve içerikleri, hastane iletişim bilgilerine yönelik verdikleri
bağlantı ve bilgiler, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini paylaşım durumları, diğer sağlık kurumlarına
bağlantı sağlama durumları incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Çalışmanın ülkemizdeki Sağlık kuruluşlarının
Sosyal Medya kullanımına katkı sağlaması açısından ve böyle bir çalışmaların henüz yeni yeni yapılmaya
başlanmış olması dolayısıyla önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Sosyal Medya, Hastaneler, JCI
Jel Kodları
: I19.
USE OF SOCIAL MEDIA IN HEALTH SECTOR:AN INVESTIGATION ON WEBSITES OF JCI TURKEY
ACCREDITED HEALTH CORPORATION
ABSTRACT
The development and use of advanced technology in the form of technology changes brought by the Internet,
where the life was constantly renew our internet learn.In mass communication Today, social media attract people
and institutions from all sides. Turkey ranks fourth in the world using Facebook. The firms also adds social media
networks as the most effective means of communication to its customers.Many other sectors are adapting this
process to hospitals that need to be more cautious in using social media.Patients who want to communicate
effectively and continuously with their patients transmit their healthcare services to their patients via social media
through various channels.The internet is the first reference source for health-related research.In this study, the
interactions of JCI (Joint Commision International) quality standardized hospitals with social media in Turkey are
examined. Between 01 March and 31 May 2017, social media links of JCI Turkey hospitals through their websites
were examined and the position of social media tools on the hospital's website (contact information, about us,
home page and other) was searched.On the other hand, the data of the hospitals in Facebook, which is the most
used social media tool in Turkey, were examined in detail and the hospital logos in the profile photographs,
Facebook fan numbers, content of photo albums, news frequency and content they shared, links and information
given to hospital contact information, sharing of corporate social responsibility projects, and links to other health
institutions were examined and classified.It is believed that working is important in terms of contributing to the
use of Social Media in the health institutions in our country and that such studies have just started to be newly
started.
Key words
: Social Media, Hospitals, JCI
Jel Codes
: I19.

BORSA İSTANBUL METAL ANA SANAYİİ ŞİRKETLERİ İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ
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İşletme sermayesi yönetimi finansal kararlar içinde önemli bir yere sahiptir. İşletme faaliyetlerinin kesintisiz
sürdürülebilmesi, günlük işlemlerin aksamaması, kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve karlılık
arasındaki dengenin korunabilmesi işletme sermayesi yönetiminde etkinliğin bir sonucudur. Bu çalışmada Borsa
İstanbul (BIST)’da hisse senetleri işlem gören metal ana sanayii şirketlerinin işletme sermayesi unsurlarının ve
sektör ortalamalarının incelenerek dönemler itibariyle değişikliklerin ve gelişme yönlerinin belirlenmesine
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: İşletme sermayesi, Cari Oran, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Jel Kodları
: G30, G32
BORSA İSTANBUL METAL MAIN INDUSTRY COMPANIES WORKING CAPITAL ANALYSIS
ABSTRACT
Business capital management has an important place in financial decisions. The ability to maintain business
continuity, to avoid day-to-day transactions, to fulfill short-term obligations, and to maintain a balance between
profitability is a result of your effectiveness in business management. In this study, it was tried to determine the
changes and development directions of the working capital and the average of the sectors of the metal industry
companies traded in Stock Exchange Istanbul (BIST) over the periods.
Key Words
: Working capital, Current ratio, Current liabilities
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YÖNETSEL BAŞARIMA ETKİSİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK İKLİMİ VE ÇALIŞAN
SESSİZLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Bahar YALÇIN 1
Havva ŞAHİN2
ÖZET
Günümüzde her anlamda değişen ve farklılaşan dünya düzeni, örgütleri ve çalışanları etkileyerek çağa uyum
açısından dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Örgütsel dönüşüm ve çağa uyum süreçlerinin gerçekleşmesi
bağlamında, bir örgütün en değerli kaynağı olan çalışanlar ve onların sahip oldukları bilgi ve deneyim son derece
değerlidir. Bu konunun çeşitli nedenlerle göz ardı edilmesi, çalışan sessizliği olgusunu gündeme getirmektedir.
Bir örgütün öğrenerek dönüşmesi kapsamında, çalışanlar arasında bilginin örgüt içinde sağlıklı akışı ve gönüllü
paylaşımı ile örgütsel düzeyde öğrenme olgusu gerçekleşmektedir. Çalışanların fikir ve düşüncelerini ifade
etmekten veya bilgi paylaşımı yapmaktan çeşitli nedenlerle kaçınmaları sonucunda ortaya çıkan örgütsel sessizlik
iklimi, yenilikçi- yaratıcı fikirlerin oluşumunu, problemlerin ortak akıl ile çözümünü ve dolayısıyla örgütün
gelişmesini engelleyen bir ortam oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu görüşlerden yola çıkılarak kamu
kurumlarında faaliyet gösteren eğitimciler kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiş ve veri toplama aracı olarak
anket uygulamasından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve faktör analizi
ile oluşan boyutlar kapsamında, örgütlerde yaşanan seslilik ve sessizlik ikliminin bireysel ve örgütsel düzeydeki
yansımaları değerlendirilmiş ve çalışan sessizliği ile yönetsel başarım arasında etkileşim olduğuna ilişkin
sonuçlara ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra sessizlik davranışı bağlamında yaş, eğitim durumu, hizmet süresi gibi
demografik değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır.
Çalışmanın, örgütlerin dönüşümü ve yönetsel başarısı açısından, çalışanlar ve düşünsel paylaşımlarının önemine
vurgu yaparak örgütsel sessizlik iklimine dikkat çekmesi bağlamında katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Sessizliği, Örgütsel Sessizlik, Yönetsel Başarı
Jel Kodları: D23, D90, M12
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AŞIRI MÜSAMAHA VE AŞIRI KATILIK HATALARININ ADLERCİ EKOL AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Uğur Keskin1
ÖZET
Performans değerlendirme konusu, özellikle son yıllarda farklı birçok disiplin eksenindeki çalışmalara konu
olmaktadır. Yönetim bilimleri alanında da benzer ölçüde ilgi çeken bir konu olarak performans değerlendirme,
bu çalışmada da ele alınmakla birlikte, asıl olarak Alfred Adler’in (1880-1937) eserleri ve görüşleri çerçevesinde
incelemeye konu edilmiştir. Doğrudan doğruya yönetim bilimleri alanında eserler vermemiş olmasına karşın,
Adler tarafından kaleme alınan eserlerde ve vermiş olduğu konferanslarda, yönetici ve işgörenlerin, çalışma
ortamında ne tür davranışlar sergilediklerini ve söz konusu davranışların, bireysel performanslarına ne şekilde
yansıdığına ilişkin, performans değerlendirme literatürüne anlamlı katkılar sunabilecek konular üzerinde
durmuştur. Bu çalışmada da, söz konusu katkı sağlayıcı bilimsel ve yönetsel konular ele alınarak okuyucunun
dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
: Performans Değerlendirme Hataları, Aşırı Müsamaha Hatası, Aşırı Katılık Hatası,
Adlerci Ekol, Yönetim Bilimleri.
Jel Kodları
: M1, M12.
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TÜRKİYE’ DE TAŞERON İŞÇİLİĞİNİN GÜNCEL SORUNLARI
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Kağan YASIM1
ÖZET
Türkiye’de son 15 yılda alt işveren işçilerinin sayısı hızla büyümüştür. Özellikle kamuda hizmetlerin
görülmesinde işlerin alt işverene verilmesi en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Esnekliğin sağlanması yoluyla
verimliği artırmak amaçlansa da devamında güvencesizlik, sendikasızlaşma, düşük ücretler, ağır çalışma
koşulları, iş sağlığı ve güvenliğinin zayıflaması gibi olumsuzları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, alt işveren
işçiliğiyle ilgili sorunları güncel gelişmeler ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu konu günümüzde
çalışma hayatının sosyal, siyasal ve hukuksal alanda en çok tartışılan konularının başında gelmektedir. Çünkü
ekonomik gereklilik teziyle hızlanan taşeronlaşma, sosyal birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Kamudaki
700 binin üzerindeki alt işveren işçisi ve aileleriyle beraber 2 milyon 500 bin kişi kendileriyle ilgili yapılacak
düzenlemeleri beklemektedir. Fakat siyasilerin gündemine sadece seçim dönemlerinde gelmektedir. Verilen
sözler taşeron işçilerinin taleplerini karşılamamakla beraber seçim sonrasında, verilen vaatlerle ilgili herhangi bir
gelişme yaşanmamaktadır. Sadece kısmi bir takım düzenlemelerle koşullar iyileştirmeye çalışılmaktadır.
''Kamuda çalışanların kıdem tazminatlarının ve toplu iş sözleşmesi ile edinilen kazanımların ilgili kurum
tarafından ödenmesi'' bu düzenlemelerdendir.Fakat alt işveren işçiliği çalışma hayatında bir sorun olarak varlığını
devam ettirmektedir.
AnahtarKelimeler: KamuİşçiRejimi, Alt İşverenİşçisi, Taşeronlaşma
JelKodu: j450, j480
CURRENT ISSUES OF SUBCONTRACTOR WORKERS IN TURKEY
ABSTRACT
The number of sub-employer workers has grown rapidly in Turkey over the past 15 years.Especially
administering subcontractor work in implementing services in the public has become the most preferred method.
In order to increase productivity through the provision of flexibility, it also brought negative factors such as
insecurity, unionization, low wages, severe working conditions, weakening of occupational health and safety. This
study seeks to assess issues related to sub-employer work in the light of current developments. This topic is one
of the most discussed issues of social, political, and legal aspects of work life today.Because,the increase of
subcontractor workers due to economic necessity conjecture, brought along many social troubles. Over 700.000
subcontractor workers in public services and 2 million 500 thousand people with their families waiting for the
regulations to be made about themselves. But this issue is only in the election agenda for politicians.The promises
are not able to meet the demands of the subcontractors, but after the elections, there is no development concerning
the promises given.Only a partial set of regulations are being tried to improve conditions. '' The payment of the
severance payments of the employees in the public sector and the gains obtained by collective bargaining
agreement by the related institution '' are these regulations. Butsubcontracted workers continues to exist as a
problem in working life.
Keywords: Public Workers Regime, Sub-contractor Workers, Subcontracting
JelKodu: j450, j480
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BİR ŞEHRİ MARKALAŞTIRMAK: MANİSA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Selami ÖZCAN1
Arş. Gör. Tuğçe DANACI2
ÖZET
Günümüzde markalaşma kavramı işletmeler, ürünler ve kişiler ile sınırlı bir kavram olmaktan çıkmıştır. Ülkeler,
bölgeler ve şehirler de markalaşarak değerlerini arttırmaktadır. Başarılı bir yer markası o bölgeye başta turizm
sektörü olmak üzere birçok alanda olumlu etki yapmaktadır. Son dönemlerde pazarlama literatüründe yer almaya
başlayan “yer markalaşması” kavramı sosyal, kültürel, ekonomik, ticari ve siyasi politikalar ile yer imajının
yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Milli kimliği oluşturan tarih, dil, din gibi kültürel unsurların etkili olduğu bu
kavram çerçevesinde şehir markalaşması, bölge markalaşması ve ülke/ulus markalaşması konuları ele
alınmaktadır. Bir şehrin markalaşması ise olumlu ve benzersiz bir şehir imajının iletilmesi ile mümkün olmaktadır.
Nitel bir araştırma olan bu çalışmada Manisa şehrinin bir marka şehir olmasında etkili olan faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Başta milli kimlik unsurları olmak üzere, bir şehrin marka olmasının altında yatan
nedenler literatürde yer alan teorik ve kavramsal çalışmalar kapsamında açıklanacaktır. Ayrıca şehir imajı ve şehir
marka değerinin oluşturulmasında rol oynayan iletişim kaynakları Manisa şehri kapsamında ele alınarak
incelenecektir. Bu çalışmanın ileride yapılacak benzer çalışmalara katkıda bulunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yer Markalaşması, Şehir Markalaşması, Milli Kimlik
JEL Kodu: M30, M31, M39
BRANDING A CITY: THE CASE OF MANISA
ABSTRACT
Today, the concept of branding leaves being a concept limited to businesses, products and people. Countries,
regions and cities are also increasing their brand value. A successful place brand has a positive effect on many
areas, especially in the tourism sector. The concept of "place branding", which has recently started to appear in the
marketing literature, is defined as the management of social, cultural, economic, commercial and political policies
and the image of the place. City branding, regional branding and country / nation branding issues are considered
within the framework of this concept in which cultural elements such as history, language and religion that are
forming the national identity are influential. The branding of a city is made possible by the communication of a
positive and unique image of city. In this qualitative study, it is aimed to determine the factors that are effective
in Manisa city as a brand city. The reasons underlying the branding of a city, especially elements of national
identity, will be explained within the theoretical and conceptual studies in the literature. In addition, the
communication resources that play roles in the creation of the city image and the city brand value will be examined
for Manisa city. It is expected that this study will contribute to similar studies in the future.
Key Words: Place Branding, City Branding, National Identity
JEL codes: M30, M31, M39
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BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN FİNANS SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. Burak Özdoğan1
Arş. Gör. Batuhan F. Mollaoğulları2
ÖZET
Kripto para Bitcoin’in kimliği belirsiz bir kişi ya da grupça tanıtılmasıyla birlikte tanınmaya başlanan blok zinciri
teknolojisi sadece kripto para için değil türev ürün kontratları, hisse senedi değişim operasyonları ve ödemeler
gibi birçok finansal operasyonun da temel altyapısı haline gelmektedir. Çalışma ile öncelikle blok zinciri
teknolojisi kısaca tanımlanmış sonrasında ise teknolojinin finansal operasyonlara etkisi tartışılmıştır. Sonuç olarak,
blok zinciri teknolojisinin kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve ödeme altyapılarında kullanımı ve bu
alanlardaki kullanımının avantaj ve dezavantajları detaylıca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Blok Zinciri, Finans, Teknoloji.
Jel Kodları
:G20
THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON FINANCE SECTOR
ABSTRACT
Blockchain technology which mainly got its reputation after the cryptocurrency Bitcoin introduced by an
anonymous person or group is becoming a key infrastructure for not only cryptocurrency but many other financial
operations such as derivative contracts, stock exchange operations and payments. With this study, the effects of
Blockchain to financial operations is discussed after the technology is briefly defined. As conclusion, the use of
Blockchain technology on crypto currencies, smart contracts and payment infrastructures are discussed in detailed
including the advantages and disadvantages of using Blockchain technology on those specific topics.
Key Words
:Blockchain, Finance, Technology.
Jel Kodları
:G20
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İŞGÖREN TEMİN SÜRECİ VE AYRIMCILIK: BİR UYGULAMA
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÖKDENİZ1
Eşe TÜRKEKUL DUMAN2
ÖZET
Son yıllarda artan rekabet ortamında işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biri nitelikli işgörendir. Bu nedenle,
işletmeye ve işe uygun işgöreni seçmek ve istihdam etmek büyük önem taşır. Bu sürece, genel olarak “işgören
temin süreci” denir. İşletmeler, işgören temin sürecinde, işin niteliği gereği gerekli olmadıkça ve haklı gerekçelerle
mevzuatın izin verdiği haller dışında ayrımcılık yapmamakla yükümlüdür. İş yaşamında ayrımcılık alanlarından
öne çıkanlar; cinsiyet, özürlülük, yaş, ırk, din, mezhep, üye olunan sendika gibi özelliklerdir. Çalışmamızda söz
konusu ayrımcılık alanlarını kapsayan bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasının araştırma evrenini
Kırıkkale ili oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise, Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarıdır.
Araştırmaya 186 işveren, 231 işgören olmak üzere 417 kişi katılmıştır. Araştırma grubunu oluşturan işgörenler ve
işverenlerle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak veri toplama anketi doldurulmuştur. İşgörenlere yönelik ve
işverenlere yönelik olmak üzere iki ayrı anket hazırlanmıştır. Likert tipi 5’li ölçek (hiç önemli değil, az önemli, orta
düzeyde önemli, çok önemli, tamamen önemli) kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 23 (Statistical
Package for the Social Sciences; Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programı kullanılmıştır. Cronbach
Alpha güvenilirlik analizi ve Kaiser Meyer Olkin (KMO) faktör analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında
öncelikle temel istatistiki analizler yapılmış(frekans ve ortalama değer), daha sonra ise bağımlı t testi ve tek yönlü
varyans analizi (anova) ile anlamlı farklılıklar aranmıştır. Son olarak bağımlı t testi ile işe alım ve iş hayatı
süreçlerine ilişkin algılar karşılaştırılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında işveren ve işgören arasındaki anlamlı
farklılıkları ortaya çıkarmaya yönelik olarak parametrik bir test olan bağımsız t testi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: İnsan Kaynakları Yönetimi, işgören temini, ayrımcılık.
Jel Kodları
: M.
EMPLOYEE PROCUREMENT PROCESS AND DISCRIMINATION: AN APPLICATION
ABSTRACT
One of the most important requirements of corporations in the increasing competition conditions at recent years
is qualified employee. Therefore, it’s very important to select and recruit employee which is suitable for
corporation and job. This process is called as “employee supply process”. The corporations, at employee supply
process, are liable not to discriminate unless it’s necessary for job and out of situations permitted by positive law.
At business life, some of the discrimination fields which come forward are sexuality, disability, age, race, religion,
sect, sendicate. In this study, a survey application has been made which contains these discrimination fields. The
research universe of this survey application is Kırıkkale province. The sample group is comprised by some of
active private sector corporations in Kırıkkale. Totally 417 persons have been participate in the survey, 186 of these
persons are employers and 217 persons are employees. Data collecting survey is filled by using the face to face
interview method with employers and employees in the survey group. Two different surveys has been prepared
for eployers and employees. Likert type quintet measure (does not matter, less important, moderately important,
very important, compeletely important) has been used. SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences)
package program has been used to analyse collected datas. Cronbach Alpha reliability analysis and Kaiser Meyer
Olkin (KMO) factor analysis have been made. At next process, firstly, fundamental statistical analysis (frequency
and average value) has been made and after that significant differences have been searched through dependent t
test and one way analysis of variance (anova). Finally, the perceptions about recruitment process and business life
have been comparised through dependent t test. Also, independent t test which is a parametric test has been used
to find out the significant diferrences between employers and employees.
Key Words
: The human resources management, employee supply, discrimination.
Jel Codes
: M.

1
2

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,isgokdeniz@gmail.com.
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi, eseturkekulduman@gmail.com.

238

YEŞIL TEDARIK ZINCIRI UYGULAMALARINDA BILECIK OSB’NIN MEVCUT DURUMU
Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU1
Arş. Gör. Gözde KOCA 2
Dr. Özüm EĞİLMEZ3
ÖZET
Son yıllarda artmakta olan çevresel sorunlar ve kaynak kıtlığı nedeniyle popüler bir tema haline gelen “çevreye
duyarlılık anlayışı” organizasyonların daha bilinçli davranmasına ve bu konuda önlemler almasını zorlamaktadır.
Bu bağlamda organizasyonlar, doğal kaynakların dengeli ve adil kullanımını dikkate alarak, tedarik zincirlerini
etkin yönetmelidirler. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (YTZY), ürün tasarımını, kaynak temini ve seçimini, üretim
proseslerini, nihai ürünün müşterilere ulaştırılmasını içeren tedarik zincirine ek olarak çevresel düşüncelerin
entegrasyonu ve ürünün kullanımından sonraki yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı,
yeşil tedarik zinciri uygulamalarının mevcut durumunun ortaya konulabilmesine yönelik veri sağlamaktır. Bu
amaç doğrultusunda Bilecik OSB’de faaliyet gösteren organizasyonlar üzerinde yapılacak olan mülakatlar
neticesinde mevcut durum ortaya konulmuş, uygulama örneklerine ve zorluklarına değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: YTZY, Durum Analizi, Bilecik OSB
Jel Kodları
: L2, Q2
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BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİNİN ANAKENT BELEDİYELERİYLE OLAN İLİŞKİLERİNDE NİTEL
BİR ARAŞTIRMA: MANİSA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Rasim AKPINAR1
ÖZET
Ülkemizde anayasal olarak kabul edilen yerel yönetim birimleri il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Adrese
dayalı nüfus kayıt sistemi 2014 yılı sonuçlarına göre, ülkemizdeki 81 ilde toplam 919ilçe ve 51 il merkezi (merkez
ilçe) bulunmaktadır. Bu ilçelerin 519’u büyükşehir sınırları içinde yeralmaktadır. Büyükşehirlerde yaşayan toplam
nüfus, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yaklaşık 59 milyon kişidir.Toplam belediye nüfusuyaklaşık 72 milyon kişidir.
Buna göre, toplam ülkenüfusunun (77.695.904 kişi) %93,3’ü belediyelerdeikamet etmektedir. Sanayileşme ve
kentleşmenin etkisiyle birlikte Türkiye’deyaşanan bu sosyolojik dönüşüme koşut olarak belediyecilik
gelişmeyedevam etmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin yönetiminde karşılaşılan zorluklar
vebüyük yerleşim yerlerine özgü yönetim oluşturma tartışmaları sonunda, 1982 Anayasası bu konuylailgili bir
hükme yer vermiştir. Böylece Türkiye’de büyükşehir belediye sistemi 1984 yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Ülkemizde 1984 yılında büyükşehirlerin yönetimi konusunda yürürlüğekonulan 3030 sayılı Kanun
ve yine 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Kanunile büyükşehirlerde iki kademeli bir yönetim modeli
oluşturulmuştur. Son olarak 2012 yılı aralık ayında çıkarılan 6360 sayılı Kanun, yerel yönetim mevzuatında,
ilçebelediye yönetimlerini de etkileyen önemli değişiklikler yapmıştır. Bu kanun, büyükşehir belediyemücavir
alanını il sınırına eşitlediği gibi, büyükşehir ilçe belediyelerinin mücavir alanını da ilçebelediye sınırına
eşitlemektedir. Ayrıca büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki bölüşümü yeniden
düzenlenmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde büyükşehir belediyesinin kuruluşu, yerel yönetim reformları, bu
kapsamda büyükşehir belediye modeli ile büyükşehir belediyesi ile ilçebelediyesi arasındaki ilişkiler üzerinde
durulmaya çalışılmıştır. Bu amaca müteallik sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada
17 ilçe belediyesine şu sorular yöneltilmiştir:1.Büyükşehir ilçe belediyesi olarak büyükşehir uhdesinde olmayan
herhangi bir ilçe belediyesinden (örneğin Uşak Banaz ilçe belediyesi gibi) farklı olduğunuzu düşünüyor
musunuz? 2. Büyükşehir belediyesinin; sizin iş ve işlemlerinizle, bütçenizle, imar düzenlemelerinizle alakalı
olarak idari vesayeti andıran yetkileri bulunmakta mıdır?3.Büyükşehir belediye meclisinin oluşumu ile ilgili
sıkıntılarınız var mıdır?4.Büyükşehir belediye meclisinden ilçeniz sınırlarında bir karar çıkarken yaşadığınız
sıkıntılar var mıdır? 5.Yerel vergilerle ilgili kendi pencerenizden söyleyeceğiniz hususlar var mıdır? Bu çalışma
nihayetinde; belediyelerden gelen cevapları literatür ile birlikte analiz ederek, ülkemizde metropolitan belediyeler
ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer vermiştir.
Anahtar Kelimeler
:Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, Manisa.
Jel Kodları
:H7.
A QUALIFIED RESEARCH IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MUNICIPALITY DISTRICT
MUNICIPALITIES WITH THE MUNICIPAL MUNICIPALITIES: MANİSA SAMPLE
ABSTRACT
In our country, which is accepted as Constitutional units of local government, special provincial administrations,
municipalities and villages. According to address-based population registration system results of 2014, there are
919 county and 51 provincial centre in total 81 provinces in our country. The total population living in
metropolitan areas, as of December 31, 2014 is approximately 59 million people.Accordingly, %93,3of the total
population reside in municipalities. Together with the effects of industrialization and urbanization in Turkey, in
parallel to this sociological transformation, the municipal government have continued to improve.Istanbul,
Ankara and Izmir, such as big cities and large settlements, creating difficulties in management-specific
management discussions at the end of the 1982 Constitution also included a provision on this subject. Thus, since
1984, Metropolitan municipalities in Turkey started to be implemented in the system.In our country, which came
into force the Law No. 3030 on the management of the metropolitan areas in 1984, and again in the metropolitan
areas adopted in 2004 by law 5216 two-tier management model was created.Finally, the Law No. 6360 of 2012 in
the month of December, local government legislation, the municipal administration has made significant changes
that affect their County. This law reorganized the division of tasks and authority between the Metropolitan
municipality and district municipalities. In this study, the establishment of the Metropolitan municipality of our
country, local government reforms, in this context, the municipality of Metropolitan the municipality of
Metropolitan municipality and the district tried to focus on the relations between the model.With regard to this
goal in the Social Sciences qualitative research methods were applied. In the municipality district 17 in the study,
the following questions were addressed: 1.The municipality of the Metropolitan district of the Metropolitan
county of any responsibility from the state do you think you are different?2. The municipality; your business and
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your process, your budget, as relevant to the zoning regulations administrative tutelage reminiscent of powers
are there? 3. There are concerns about the formation of the Metropolitan municipal council? 4. The Metropolitan
Council from a decision in the troubles you experienced when you leave your County limit? 5.Local taxes there
are considerations you have to say about your own window? Ultimately this study; by analyzing the answers
from the municipality together with the literature, in our country, between Metropolitan municipalities and
district municipalities have made the place their problems and solution.
Anahtar Kelimeler
:Metropolitan Municipality, District Municipality, Manisa.
Jel Kodları
:H7.
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KURUMSAL YÖNETIMIN GÜÇLENDIRILMESINDE İÇ KONTROL SISTEMININ ÖNEMI VE KAMU
KURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
Yrd. Doç. Dr. Cuma ERCAN1
Arş. Gör. Ali KESTANE2
ÖZET
İç kontrol sistemi, işletme amaçlarına ulaşmak için işletme personeli tarafından yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte,
faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, işlemlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak
yapılması, kurumsal raporlamadaki bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. İç kontrol
uygulamalarının ortaya çıkışı özel sektör kaynaklı olmakla birlikte, son yıllarda kamu kurumlarında da önem arz
etmeye başlamıştır. Ancak iç kontrol sistemi kamu kuruluşlarında özel sektörde olduğu gibi etkin bir şekilde
çalışmamaktadır. Kamu kurumlarında uygulanacak etkin bir iç kontrol sistemi, usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önüne geçilmesi, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi,
hata ve düzensizliklerin minimum seviyeye inmesi gibi birçok konuda yönetime büyük katkı sağlar. Bu çalışma,
iç kontrol sisteminin kurumsal yönetim süreci içerisindeki önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
çerçevede, kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemi genel hatlarıyla ele alınmış, daha sonra kamu kurumlarımda iç
kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilerek, tespit ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
:İç kontrol, İç kontrol sistemi, Kurumsal yönetim.
Jel Kodları
:M42, M40.
THE IMPORTANCE OFINTERNAL CONTROL SYSTEMS TRENGTHENİNG CORPORATE
GOVERNANCE AND ASSESSMENT IN TERMS OF PUBLİCINSTİTUTİONS
ABSTRACT
The internal control system is a process carried out by business personnel to achieve business objectives. In this
process, it is aimed to carry out the activities efficiently and efficiently, to make the transactions in accordance
with the statutes and regulations, and to ensure the reliability of the information in the corporate report. While
the emergence of internal control practices is sourced from the private sector, In recent years, internal control
practices have begun to become important in public institutions as well. However, the internal control system
does not work effectively in the public sector as it is in the private sector. Effective internal control system to be
implemented in public institutions contributes to management in many matters such as prevention of irregularity
and corruption, prevention of abuse of assets and waste, timely and reliable information acquisition, error and
irregularities to minimum level. This study aims to demonstrate the importance of the internal control system in
the corporate governance process. In this frame, In this framework, the corporate governance and internal control
system is explained in general terms, then the effectiveness of the internal control system was assessed in public
institutions, and findings and suggestions were made.
Keywords: Internal control, Internal control systems, Corporate governance,
JEL Classification: M42, M40
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TÜRKİYE’DE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ’NE
YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI
Yrd.Doç.Dr. Özgür Emre KOÇ
ÖZET
Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, araştırma geliştirme (Ar-Ge ) faaliyetlerini gerek firmalar ve gerekse de
ülke ekonomileri açısından oldukça önemli bir hale getirmiştir. Ar-Ge yatırımları ile ekonomik büyüme arasında
olumlu bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. Bu nedenle, Ar-Ge yatırımları hem kamu kesimi hem de özel kesim
tarafından desteklenen bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Teknoparklar ise, teknolojinin gelişiminde oldukça
önemli bir konuma sahiptir. Teknoparklar, üniversiteler, teknoloji enstitüleri gibi akademik kuruluşlarca
desteklenen bir yapılanmayı ifade etmektedir. Teknoparklar, yeni üretim teknolojilerinin gelişmesinde ve
dolayısıyla da üretim düzeyinin artmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle, kamu kesimi tarafından vergisel
teşvik yoluyla desteklenmektedir. Girdileri en az maliyetle çıktıya dönüştürme yollarından birisi de hiç kuşkusuz
gelişen teknolojiyi ekonomi politikalarına uyumlu hale getirmektir. Teknoloji düzeyinin gelişmesine bağlı olarak,
üretim düzeylerinde artışların yaşanması ve uluslararası piyasalarda kalıcı olma imkânından dolayı ülkeler
ekonomik yapılarıyla uyumlu teknoloji politikaları belirlemektedirler. Teknoloji, ülkelerin ekonomik ve sosyal
kalkınmasının sağlanabilmesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, günümüz politikalarında teknolojik yaratıcılık,
ileri teknoloji, teknolojik transfer, araştırma geliştirme (Ar-Ge), inovasyon, teknopark ve rekabet gücü gibi
kavramların önemi artmaktadır. Teknolojik gelişmede teknoparklar oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ülke
sanayinin uluslararası rekabete hazırlanmasında, pazarlanabilir ürünlerin ortaya çıkarılmasında, verimlilik ve
standartlarının artırılması konularında taşıdığı ehemmiyetten ötürü çeşitli kamu politikaları ile
desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Vergi Teşviki, Teknopark
TAX PRACTİCES İN TURKEY TOWARDS TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGİONS WİTHİN THE
FRAMEWORK OF R&D STUDİES
ABSTRACT
Acceleration of the technological developments made Research & Development studies highly importantfor both
national economies and firms. It is well-known that there is a positive relationship between investments in R&D
and economic growth. For that reason, investing to R&D has become a substantialfield of activity which is
supported by both public and private sectors. Technoparcs on the other hand, have also very important position
for technological developments. Technoparcs are considered as structures sustained by academic enities like
universities and technicalinstitutes. Technoparcs are very important for developments of new production
techniques and obviously increase inproduction level. Therefore they are supported by public sector through tax
incentives. Undobtedly, one of the way to transfer the inputs to outputs, with lowest cost possible, is to make
developing technology consistent with economy policies. Depending on evoluation of tecnhological level, due to
increase in production levels and capability of being persistent in international markets, states determine their
technological policies in accordance with their economic structure. Technology is closely related with ensuring of
economic and social development of states. For that reason some concepts like technological creativity,hightechnology, tnansfer of technology, research and development R&D, innovation, technoparks and power of
competition have gained importance in contemporary policies. Technoparks have special position for
technological developments. They are supported by various public policies due to their significance in preparing
of national industry for international competition, discovering of marketable products, productivity and
promoting of standards. In this study, we will focus on tax incestives applied to TECHNOPARKS.
Key words: R&D, Tax Incentives, Technoparc.
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MALÎ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLKESİNİN BİR ARACI OLARAK KADASTRO
Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN ÇAM1
ÖZET
Malî güce göre vergilendirme ilkesi, Anayasa’nın 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere,
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesiyle anayasal bir ilke olarak benimsenmiştir. Malî güç
göstergeleri gelir, servet ve tüketim olup bu tebliğ, servet unsurlarından biri olan taşınmazların
vergilendirilmesinde kadastronun önemini ele almaktadır. Kadastro, taşınmazların iyelik bilgileri ve coğrafi
sınırlarını belirleyen bir işleve sahiptir. Her ne kadar vergi hukukuna uzak bir kavram olsa da, kadastro
uygulamasının malî amaçlarla yapılması halinde vergilendirmede adaleti sağlayan araçlardan biri olması
mümkündür. Nitekim, ilk kadastro uygulamaları da taşınmazların kayıt altına alınmasından ziyade vergiye esas
değerlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle kadastronun bu ilk uygulamaları “vergi kadastrosu”
veya “malî kadastro” olarak adlandırılmaktadır. Daha sonraları taşınmaz üzerindeki medenî hakların
çeşitlenmesiyle birlikte kadastro kayıtları detaylandırılmış ve bu kayıtlar “hukukî kadastro” olarak ifade edilmiştir.
Günümüzde ise toprağın giderek azalan bir kıt kaynak olarak değerlendirilmesiyle birlikte kadastro, arazi idaresi
kavramıyla bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir araç haline gelmiştir. Arazi idaresi sistemini
uygulayan pek çok Avrupa ülkesinde kadastro kayıtları, imar planlaması, toplu konut, tarım, orman, madencilik,
afet yönetimi, altyapı çalışmaları ve vergilendirme işlemleri için güncel veri kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizdeki kadastro kayıtları ise taşınmazların sadece hukukî ve geometrik durumlarını içermekte, bu nedenle
sürdürülebilir kalkınma için gerekli güncel verileri sağlayamamaktadır.Bunun olumsuz sonuçlarından biri de
merkezî ve yerel yönetimlerin uğradığı vergi kaybıdır. Taşınmazların güncel değerleri üzerinden vergi ve harç
alınamaması, bir yandan vergide adalet ilkesini ihlâl ederken diğer yandan da ülke ekonomisine zarar verir. Bu
tebliğde, Dünya Bankası tarafından desteklenen Tapu ve Kadastro Modernazisyon Projesi kapsamındaAnkara/Mamak
ve İstanbul/Fatih pilot bölgelerinde yapılan çalışmalarla güncel taşınmaz değerlerini içeren kadastro kayıtlarının
vergilendirmede sağlayacağı fayda somut olarak gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler
:Malî güç, kadastro, arazi idaresi.
Jel Kodları
:H240,K250, R520.
THE CADASTRE AS AN INSTRUMENT OF ABILITY TO PAY PRINCIPLE OF TAXATION
ABSTRACT
Ability to pay principleof taxation has been adopted as a constitutional principle in the phrase of Article 73 of the
Constitution, "Everyone is under obligation to pay taxes according to his financial resources, in order to meet public
expenditure".The financial power indicators are income, wealth and consumption, and this paper deals with the
importance of cadastre in the taxation of immovables, one of the wealth elements. The cadastre has a function that
determines the possessive information and geographical limits of the properties. Although it is a distant concept
for tax law, it is possible that if cadastral practice is carried out for financial purposes, it is one of the means of
providing justice to taxation. Hence the first cadastral applications were made in order to determine the base
values of the immovable properties. For this reason, these first applications of the cadastre are called "tax cadastre"
or "financial cadastre". The cadastral records were further elaborated with the diversification of civil rights on
immovables and these records were expressed as "legal cadastre". Today, as land is being considered as a scarce
resource, cadastre has become integrated with the concept of land management and has become an important tool
in sustainable development. In many European countries implementing the land management system, cadastre
records are used as an up-to-date data source for zoning planning, mass housing, agriculture, forestry, mining,
disaster management, infrastructure works and taxation operations. The cadastral records in our country contain
only the legal and geometric status of the immovable properties and therefore cannot provide the actual data
necessary for sustainable development. One of the negative consequences of this is the tax loss suffered by central
and local governments. Failure to obtain taxes and fees on the current values of immovables violates the principle
of justice on the one hand and damages the countre's economy on the other. In this paper, the benefits provided
by taxation of cadastral records, including the current immovable values, will be shown in concrete terms with
the studies carried out in Ankara/Mamak and Istanbul/ Fatih pilot regions under the Land Registry and Cadastre
Modernization Project supported by the World Bank.
Keywords: Ability to pay, cadastre, land administration.
Jel Codes: H240, K250, R520.
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EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTUYLA VERGİ UYUMUNUN TEORİK YAPISI: TÜRK VERGİ SİSTEMİ
AÇISINDAN BİR İNCELEME
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Abdullah KAPLAN
ÖZET
Kamu hizmetlerinin finansmanının temel kaynağı olan vergiler, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi, gelecekte
de önemini korumaya devam edecektir. Bu nedenle devlet ile mükellef arasındaki ilişkilerinin bir göstergesi olan
vergi uyumu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin başlıca gündem konusu olarak önemini koruyacaktır.
Vergi uyumu kavramı, genel olarak vergi mükelleflerinin vergi kanunlarına uyumunun bir göstergesidir. Bu
yönüyle gönüllü mükelleflerin, idarenin zorlaması olmaksızın vergi kanunlarının yazılı metnine ve ruhuna uygun
olarak hareket etmeleri şeklinde ifade edilmektedir.
Vergi uyumu ya da uyumsuzluğu; ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, siyasi, idari faktörler ile birlikte
mükelleflerin gelir düzeyleri, vergi oranları, vergi cezaları, vergi sisteminin karmaşıklığı gibi teknik nedenlerden
kaynaklanabilmektedir. Ayrıca bu faktörler her ülkenin kendine özgü koşullarına göre farklılık
gösterebilmektedir.
Türk Vergi Sistemi açısından vergi uyumunun sağlanmasında özellikle idare ve mükellef bazında samimiyet,
şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, kamu hizmetlerinde etkinlik, adalet ve eşitlik gibi hususlarda karşılıklı olarak
özen gösterilmesi vergi uyumunun arttırılması açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında, vergi uyumu ile ilgili teorik bilgi, vergi uyumunun sosyo-ekonomik boyutu ve Türk
Vergi Sitemine olan yansımaları üzerine bir değerlendirme yapılarak, literatüre katkı sağlanması
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Uyumu, Vergi Teorisi, Vergi Sistemi,
THEORETICAL STRUCTURE OF TAX COMPLIANCE IN ECONOMIC AND SOCIAL SIZE: AN
INVESTIGATION ON THE TURKISH TAX SYSTEM
ABSTRACT
Taxes, which are the primary source of funding for public services, will continue to be important in the future, as
it has been in the past and today. For this reason, tax compliance, a sign of the relationship between state and
taxpayer, will remain as the main agenda of both developed and developing countries.
The concept of tax compliance is an indication of compliance of taxpayers with tax laws in general. In this way, it
is expressed as the volunteer taxpayers’ act by the written text and spirit of the tax laws without an enforcement
by the government.
Tax compliance or incompatibility might occur because of the technical reasons such as the income levels of the
taxpayers, tax rates, tax penalties and the complexity of the tax system as well as the economic, social, cultural,
psychological, political, and administrative factors. In addition, these factors may vary according to the specific
circumstances of each country.
In terms of ensuring tax compliance regarding Turkish Tax System, it is essential to perform a mutual care
especially on issues such as administration and taxpayer sincerity, transparency, openness, accountability,
efficiency in public services, justice and equality.
Within the scope of this study, we expect to contribute to the body of the literature by evaluating the theoretical
knowledge about tax compliance, the socio-economic dimension of tax compliance and its reflections on the
Turkish Tax System.
Keywords: Tax, Tax Compliance, Tax Theory, Tax System.
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TÜRKİYE’DE ERDEMLİ-ERDEMSİZ MALLARIN TÜKETİMİNE YÖNELİK UYGULANAN BİR
POLİTİKA:KAMU SPOTU
Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇİÇEK
Salih Can KUZUDİŞLİ1
ÖZET
Kamu kesiminin en önemli faaliyet alanlarının başında optimal kaynak dağılımının sağlanması gelmektedir.
Kaynak dağılımı gerçekleştirilirken ekonomik refahın yanında sosyal refahın da artırılması gerekmektedir.
Tüketici egemenliğinin var olduğu toplumlarda bireyler rasyonel kabul edilir ve kendisi için neyin faydalı veya
zararlı olduğu konusundaki tercihi kendisine bırakılır. Ancak bireyler bazı malların tüketiminde kendileri için en
doğru olan kararı her zaman veremeyebilirler. Zararlıolduğu herkes tarafından bilinen bazı malları tüketme
eğiliminde ve yararlı olduğu herkes tarafından bilinen bazı malları da tüketmeme eğiliminde olabilmektedirler.
Sosyal refahın artırılması için erdemli-erdemsiz mallar diye adlandırılan bu malların tüketimi konusunda devletin
caydırıcı ya da özendirici politikalar uygulaması gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda ortaya çıkan kamu spotu
ve zorunlu yayın adı altında görsel iletişim organlarında yayınlanan videoların erdemli-erdemsiz malların
tüketimi üzerinde çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle sigara tüketimi, sağlıklı yaşam,
engellilere yardım etme ve trafik kurallarına uyma konularında birçok kamu spotu yayınlanmaktadır. Bu
çalışmada kamu spotlarının vatandaşların söz konusu malları tüketme eğilimleri üzerindeki etkisi ortaya
konulmaktadır. Çalışmanın amacı kamu spotlarının önemini vurgulamaktır.
Anahtar kelimeler: Erdemli-Erdemsiz Mallar, Kamu Spotu, Kamu Politikası
Jel kodları: H30.
A POLICY IMPLEMENTED FOR THE CONSUMPTION OF VIRTUOUS AND UNVIRTUOUS PRODUCTS
IN TURKEY: PUBLIC SERVICE ADS

ABSTRACT
The optimal allocation of resources is at the beginning of the most important fields of activity of the public sector.
It is necessary to increase social welfare as well as economic welfare when resource allocation is being carried
out.In societies where consumer sovereignty exists, individuals are considered rational and are left with the choice
of what is beneficial or harmful for them.However, individuals may not always be able to give the most accurate
decision for themselves in the consumption of certain products. Some products known to be harmful are prone to
consumption and tend not to consume some goods that are known to be useful.In order to increase social welfare,
it is necessary for the state to dissuade or encourage policies on the consumption of these products, which are
called virtuous-unvirtuous products.For this purpose, the public service ads that have emerged in recent years
and the videos published in the visual communication bodies under the cumpulsory publishing have a very
significant effect on the consumption of virtuous-unvirtuous products. In Turkey, especially about smoking
consumption, healthy living, helping disabled people and obeying traffic rules, many public service ads is being
published. In this study, the effect of public service ads on the consumption trends of the mentioned products of
the citizens. The aim of the paper is to emphasize the importance of public service ads.
Keywords:Virtuous-Unvirtuous Products, Public Service Ads, Public Policy
Jel Codes: H30.
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TARİHSEL PERSPEKTİFTE AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİ
Yard. Doç. Dr. Ahmet Tayfur AKCAN1
ÖZET
1970’li yıllarda yaşanan ve dünya üzerinde etkili olan petrol krizleri sebebi ile Avrupa genelinde işsizlik ve
istihdam sorunları yaşanmış ve birlik genelini kapsayacak istihdam stratejisi oluşturulmuştur. Çeşitli yıllarda
yapılan politika değişmeleriyle İstihdam edilebilirlik, girişimciliğin gelişmesi, uyarlanabilirlik ve eşit fırsatlar
olmak üzere dört temel ilke belirlenmiştir. Yapılan çeşitli zirvelerle konjonktüre göre politikalar belirlenmiş ancak
bu politikalar temel ilkelerden ayrılmamıştır. Bu çalışmanın temel amacı Avrupa İstihdam Stratejisinin değişikliğe
uğradığı olayları ve olaylar sonrasında belirlenen politikaları incelemektir. Çalışmada 1957 yılında temeli atılan
konjonktüre göre değişen Avrupa istihdam stratejisinin gelişimini tarihsel perspektifte ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler
: İstihdam, İşsizlik, AvrupaİstihdamStratejisi
Jel Kodları
: E24, E29, F53
HISTORICAL PERSPECTIVE EUROPEAN EMPLOYMENT STRATEGY
ABSTRACT
Unemployment and employment problems have been experienced throughout Europe and an employment
strategy to cover the whole union was establisheddue to the oil crises that lived in the 1970s and are effective on
the World. Four basic principles have been identified by the union: employability, the development of
entrepreneurship, adaptability and equal opportunities.Policies have been set up according to the conjuncture,
but these policies are not separated from the basic principles.The main objective of this study is to examine the
events that the European Employment Strategy has undergone and the policies that are set after the events.In the
study, the development of the European employment strategy, which was changed according to the conjuncture
in 1957, is examined in a historical perspective.
Key words
: Employment, Unemployment, European Employment Strategy
Jel Codes
:E24, E29, F53
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FİRMA DÜZEYİNDE VERİMLİLİK BÜYÜMESİNİN BİLEŞENLERİNE AYRIŞTIRILMASI 1
Arş. Gör. Dr. Almıla BURGAÇ ÇİL2
Prof. Dr. Fikret DÜLGER3
ÖZET
Türkiye ekonomisinde verimlilik artışının büyümeye katkısının oldukça düşük olduğu literatürde genel kabul
görürken Onuncu Kalkınma Planında da bu olgu vurgulamıştır. Ayrıca son yıllarda verimlilik artışlarının
büyümeye katkısının yanında Yeni Yeni Dış Ticaret teorileri bağlamında ekstra dış ticaret kazançlarının ortaya
çıkması firma düzeyinde verimlilik dinamiklerinin önemini arttırmıştır. Dolayısıyla, firmalar arasındaki
verimlilik farkları firmaların sektöre girişi, büyümesi ve sektörden çıkışında merkezi bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle, verimlilik dinamikleri, imalat sanayi ve alt sektörlerinde karşılaşılan sorunlarının neden ve sonuçlarının
ortaya konması ve aşılması için sanayi politikalarının oluşturulması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, bu çalışmada 2003-2013 yıllarında Türkiye imalat sanayi ve alt sektörlerinde firma bazlı Toplam Faktör
Verimliliği (TFV) hesaplanarak toplam, ihracatçı ve ihracatçı olmayan firmalar göz önüne alınarak toplam imalat
sanayi ve seçilmiş alt sektörleri için verimlilik büyümesi bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Böylece çalışmada, sektör
içerisinde faaliyet gösteren firmalar arasında gözlemlenen yeniden tahsis mekanizmasının araştırılması, Yeni Yeni
Dış Ticaret teorilerinin öncü çalışması olan Melitz (2003)’te belirtilen ekstra dış ticaret kazançlarının incelenmesi
amaçlanmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, toplam imalat sanayi için sektörde katma değer paylarının yeniden
tahsisinden kaynaklı verimlilik artışı ön plana çıkarken hem toplam, hem ihracatçı hem de ihracatçı olmayan
firmalar için seçilmiş alt sektörlere yönelik sonuçlarda firmanın kendi verimlilik artışının sektörün verimlilik
artışına katkısı, diğer bir ifade ile firma içi etki, önemli rol oynamaktadır. Böylece çalışma, imalat sanayi ve seçilmiş
alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların verimlilik açısından heterojenlik göstermesi, firmalar arasında
kaynakların yeniden tahsis mekanizması yolu ile verimlilik artışı sağlanmasının büyük önem taşıdığına yönelik
bulgular ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Firma Dinamikleri, Verimlilik, Türkiye İmalat Sanayi
Jel Kodları
: D24, L25, L60
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KÜRESEL KRİZ SONRASI OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ VERİ
ZARFLAMA ANALİZİYLE İNCELENMESİ
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER1
Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAYIN2
Öğr. Gör. Anıl İlkem ÖZCAN3
ÖZET
Ülkelerin başta ekonomik büyüme olmak üzere, fiyat istikrarı, tam istihdam ve cari denge gibi hedeflerine ulaşma
düzeyleri makroekonomik performanslarını göstermektedir. Gerek ekonomilerin kendi dinamiği gerekse de
küresel etkileşim nedeniyle ülkelerin makroekonomik performansları dalgalanmalar göstermektedir. Özellikle
kriz dönemlerinde söz konusu performans ölçütlerindeki istenmeyen gelişmeler, birbirini tetikler hal almakta ve
hem ülke ekonomisini hem de diğer ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Makro ekonomik performans
göstergelerindeki etkileşimin incelenerek en etkili olan değişkenin belirlenmesi, söz konusu değişkene yönelik
kontrol mekanizmasını güçlendirici politikalar üretilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sayede, ülkelerin
belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek sapmaların minimize edilmesi sağlanabilecektir. Küresel
krizle mücadelede genişletici para politikaları uygulayan gelişmiş ülkelerden, Türkiye’nin de aralarında olduğu
gelişmekte olan ülkelere gelen sermaye hareketlerindeki belirsizlikler söz konusu ülkelerin makroekonomik
risklerini arttırmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin de aralarında olduğu OECD ülkelerinin makroekonomik
performansının Küresel Kriz sonrası dönemde incelenerek, temel hedeflerine ulaşmada ön plana çıkan ölçütlerin
belirlenmesi, sonraki dönemler için politika üretilmesi açısından önemli teşkil etmektedir. Bu öneminden dolayı
çalışmamızda, 2009-2016 yılları arasında OECD üyesi 34 ülkenin makroekonomik performansının büyüme,
istihdam, fiyatlar genel düzeyi ve cari denge açısından Veri Zarflama Analizi kullanılarak incelenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Makroekonomik Performans, Veri Zarflama Analizi, OECD.
Jel Kodları
: E1, C14.
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FRIEDMAN VE SCHUMPETER’DE BİREYSEL ÖZGÜRLÜK KAVRAMI: DEVLETİN EKONOMİDEKİ
SINIRI
Yrd Doc. Hulya DERYA1
Ars. Gor. Berna Gunduz2
ÖZET
Friedman, 20.yy’ın en önemli serbest piyasa taraftarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Friedman “rekabete
dayalı organize edilmiş kapitalizmi” kendi ana sloganı ve ana motifi olarak açıklamaktadır. Bu noktada
Schumpeter ile belirgin tezatlık içerisindedir. Schumpeter için kişinin bireysel özgürlüğünü onun politik
özgürlüğünden ayırmak mümkündür. Friedman’da ise tam tersi geçerlidir. Onun için politik özgürlüğün ön
koşulu ekonomik özgürlük sistemidir. Hükümetler, bizim özgürlüğümüzü korumak için ve yaşamamıza yardımcı
olan vasıtalardır. Friedman’a göre, liberal felsefenin temelinde bireyin onuruna duyulan inanç yatmaktadır.
Bireyin özgürlüğü ve onun kabiliyetleri esastır. Bireyin özgürlüğünü kısıtlayan tek faktör, onun başkalarını
engelleme hakkının bulunmamasıdır. Çalışmanın amacı; Friedman ve Schumpeter’de bireysel özgürlük ve
devletin sınırının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler
:Schumpeter, Friedman
Jel Kodları
:B1, B3
THE CONCEPT OF INDIVIDUAL FREEDOM IN FRIEDMAN AND SCHUMPETER: DRAWING THE LINE
IN THE STATE ECONOMY
ABSTRACT
Friedman is called as one of the most important free market supporters of the 20th century. Friedman explains the
"organized capitalism based on competition" as his main motto and main motive. This point is in stark contrast to
Schumpeter. Schumpeter believes that it is possible to distinguish one's individual freedom from his political
freedom, which is completely opposite Friedman belief. Friedman believes that political freedom is a prerequisite
system of economic freedom. Governments are the means to protect our freedom and to help our life. According
to Friedman, the basis of liberal philosophy lies the belief in the honour of the individual. The freedom of the
individual and his abilities are essential. The only factor restricting the freedom of the individual is his lack of the
right to block others. The main purpose of this study to assess the individual freedom and the border of the state
comparatively within the context of Schumpeter and Friedman’s thoughts.
Anahtar Kelimeler
:Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3.
Jel Kodları
:A1.
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DARBELERIN EKONOMİK SONUÇLARI
Doç. Dr. Şennur Sezgin1
Prof. Dr. Selami Sezgin 2
ÖZET
Ekonomik analizler yapılırken siyasi faktörler çoğu zaman dışsal bir değişken olarak değerlendirilir. Ekonomi
üzerindeki en önemli siyasi etki askeri kurumların ülkeyi yönetmek için yaptıları darbe girişimiyle ortaya çıkar.
Darbelerin oluşumu ve sonrasındaki gelişmelerde makro ekonomik faktörler ne kadar etkindir. Bu çalışmada
dünyada darbeler sistematik olarak incelenmiş ve darbe öncesinde darbe yapılan ülkelerdeki makro ekonomik
göstergeler incelenmiş ve ortak noktalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Darbe sonrasında oluşan yönetimlerin
makro ekonomik göstergeler üzerinde anlamlı bir değişikliğe gidip gitmediği incelenmiştir..
Anahtar Kelimeler
:Askeri Darbe, Makroekonomi, Politik istikrar.
Jel Kodları
:E60, H56, .

1Eskişehir
2Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi, sennursezgin@ogu.edu.tr.
Osmangazi Üniversitesi, selamisezgin@hotmail.com.

254

ENERJİ FİYATLARI VE CARİ DENGE: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR PERSPEKTİF
Yrd.Doç.Dr. Cem Gökce1
Arş.Grv. Özgür Aydoğuş2
ÖZET
Enerji ithalatının yüksek olduğu ülkelerde, enerji fiyatları, dış ticaret dengesini etkilemek yoluyla cari dengeyi de
etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji fiyatlarının cari denge üzerindeki
kısa ve uzun dönemli etkisinin araştırılmasıdır. Etkinin araştırılması amacıyla kısa ve uzun dönem analiz sağlayan
ekonometrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma da 2002-2010 döneminde aylık verilerle enerji fiyatlarını
temsilen petrol fiyatları ve cari denge rakamları kullanılmıştır. Ekonometrik analiz yöntemlerinin sonuçlarına
göre seriler arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Seriler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi incelemek
amacıyla ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmıştır. Bu modelin sonuçlarına bakıldığında ise hata
düzeltme teriminin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum kısa dönemde yaşanan
dengeden sapmaların uzun dönemde giderildiği anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Cari Açık, Petrol Fiyatları
Jel Kodları
: Q43, Q47
ENERGY PRICES AND CURRENT ACCOUNT BALANCE: A NEW PERSPECTIVE FOR TURKEY
ABSTRACT
The price of the energy is one of the important factors that affect the current account balance by influencing the
trade balance in energy importing countries. The aim of this study is to investigate the short and long-term effects
of energy prices on the current account balance in Turkey.In order to investigate the effect, econometric analysis
methods providing short and long term analysis have been used.In the study, oil prices and current account
balance statistics were used in the period of 2002-2010.According to the results of the econometric analysis
methods, a long-run relationship was found between the series.The Vector Error Correction Model (VECM) was
used to investigate the short-term relationship between the series. Given the results of this model is seen that the
error correction term is negative and statistically significant. This means that the fixed long-term deflections from
equilibrium has been corrected in the short term.
KeyWords
:Current Account Deficit, Oil Prices
JelClassification
: Q43, Q47
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“TFRS-4: SİGORTA SÖZLEŞMELERİ” KAPSAMINDA SİGORTA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE
UYGULAMALARI
Doç. Dr. Mustafa KIRLI1
Öğr. Gör. Şenay ÖZDEMİR ERSÖZ2
Öğr. Gör. Tekmez KULU3
ÖZET
Ülkemizde 19.yüzyıldan itibaren modern anlamda uygulanan sigortacılık faaliyetleri son yıllarda birçok
değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler yasal düzenlemeler yoluyla yapılmıştır. Sigortacılık faaliyetlerinde yer
alan şirketler, acenteler, brokerler, eksperler yeni yasal düzenlemelere tabii tutulmuşlardır. Bunun amacı
sigortacılık sektörünün ülkemizdeki gelişimini hızlandırmak, sigortacılık sektörünü küresel bir boyuta taşımak
ve düzenlenen sözleşmelerin geçerliliğini uluslararası bir ölçeğe aktarmaktır. Sigorta şirketleri taraf oldukları
ticari işlemler dolayısıyla muhasebe kayıtları tutmak zorunda olup bu kayıtları ilkelere uygun biçimde
düzenlemelidir. Bu bağlamda TFRS-4 ün amacı da Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda sigortacı olarak
tanımlanan işletmelerin sigorta sözleşmesi düzenlerken bu sözleşmeler kapsamında finansal raporlama ile ilgili
yasal çerçevesini belirlemektir. TFRS-4’ün varlığı özellikle her iki taraf için mevcut olan riski minimize etmektedir.
Bunu da her muhasebe standardında olduğu gibi kural bazlı değil, ilke bazlı olarak gerçekleştirmektedir. TFRS-4
kapsam olarak sigorta işletmelerinin düzenlediği reasürans sözleşmeleri de dahil olmak üzere sigorta
sözleşmelerine, sigorta işletmelerinin aldığı reasürans sözleşmelerine ve sigorta işletmelerinin ihraç ettiği isteğe
bağlı katılım özellikli finansal araçlara uygulanır. Sigorta şirketleri sigortacılık hesap planını kullanırken sigorta
acenteleri maliye bakanlığınca düzenlenen tek düzen hesap planını kullanmaktadırlar.
TFRS-4 kapsamında “sigorta sözleşmeleri muhasebesine ilişkin sigortacıların yapması gereken sınırlı sayıdaki
iyileştirmeler” ve “sigortacının finansal tablolarındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları belirleyip
açıklayan ve sigorta sözleşmelerinden doğan gelecekteki nakit akımlarının tutarını, zamanlamasını ve
belirsizliğini bu finansal raporların kullanıcılarının anlamasına yardımcı olan açıklamalar” gerekli kılınmaktadır.
TFRS-4’de finansal olaylar nakit hareketi ortaya çıkarmasalar da kaydedilirler. Bu kayıtlar sigorta şirketleri ve
sigorta acenteleri için farklılık gösterir. TFRS-4 kapsamında “sigortacının belirlenmiş sigorta borçlarının cari
piyasa faiz oranları yansıtılmak suretiyle yeniden ölçülmesi ve bu borçlardaki değişikliklerin kâr veya zararda
muhasebeleştirilmesi amacıyla muhasebe politikalarını değiştirmesi” konusuna izin verilmekte olup bu konuyla
ilgili zorunluluk bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Sigorta Şirketleri, Sigorta Muhasebesi, TFRS-4: Sigorta Sözleşmeleri.
Jel Kodları
: G22, M41.
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OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: TÜRKİYE İNCELEMESİ
Arş. Gör. Uğur TÜRKEL1
ÖZET
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2001 yılında kanunlaşmış ve 2003 yılından itibaren de emeklilik şirketlerinin
faaliyete başlamasıyla fiilen hayatımıza girmiştir. Günümüzde de yaklaşık 7 Milyon katılımcı ve 50 Milyar TL’ye
yakın fon büyüklüğü ile içinde olduğumuz finansal sistemin önemli taşıyıcılarından biri konumuna gelmiştir. BES
uygulamasının teorik ve temel iktisadi dayanağı tasarrufların çeşitli finansal araç ve enstrümanlarla yatırıma
dönüşmesi teorisidir. Ülke olarak tasarruf oranımız her daim yatırım oranımızın altında seyrettiğinden ve bu açık
da borçlanma ya da vergi düzenlemeleri ile kapan(a)madığı takdirde söz konusuzorunlu uygulamalar ve
düzenlemeler devreye girmektedir. Çalışmada, bu yılın başında uygulamaya geçen otomatik katılımlı (zorunlu)
bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi verilerek; uygulamaya dair ilk veriler analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Bireysel emeklilik sistemi, Emeklilik yatırım fonları, Performans analizi
Jel Kodları
:H55, J32
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2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKA UYGULAMALARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Araştırma Görevlisi Ali Rauf KARATAŞ1
ÖZET
Sermaye hareketlerinin tarihsel süreçte, eskiye nazaran çok daha fazla ve esnek bir biçimde serbest kalması,
uygulanan ekonomi politikalarının görünümünü ve ağırlığını değiştirmiştir. 2008 yılında yaşanan ve etkileri
evrensel ölçekte hissedilen finansal krizin ağır mali etkileri sadece finans sisteminde olumsuzluklara yol açmamış
reel ekonomik daralmayı da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, geleneksel politika önermeleri sorunların
çözümünde yetersiz kalmıştır ve makro ihtiyati politikalar finans sisteminde yaşanan olumsuzlukların
ekonominin tümünü etkilemesinin önüne geçilmesi gayesiyle uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Küresel
krizle birlikte gelişmiş ülkelerin uyguladığı miktarsal genişleme programları, gelişmekte olan ülkelere yönelen
sermaye akımlarında oynaklığın artmasına neden olmuştur. Bu durum Türkiye’de de finansal istikrara yönelik
endişeleri artırmış ve Merkez Bankası nezdinde makro ihtiyati politika uygulamaları önem kazanmaya
başlamıştır. TCMB, krediler ve döviz kuru kanallarını ayrı ayrı etkileyebilmek ve makro finansal riskleri
sınırlandırabilmek amacıyla, geleneksel politika faizinin yanı sıra faiz koridoru, zorunlu karşılıklar ve rezerv
opsiyon mekanizması gibi birbirinin tamamlayıcı araçları bir arada kullanmaya başlamıştır. Yani, finansal
istikrarın sağlanmasında fiyat istikrarının tek başına yeterli olmayacağı anlaşılmış, farklı makro iktisadi hedefleri
gözeten oldukça çeşitli politika araçları tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küresel Finans, Krizi, Makro İhtiyati Politikalar, Finansal İstikrar.
Jel Kodları: E5.
AN EVALUATION ON MACROPRUDENTIAL POLICY APPLICATIONS IN TURKEY AFTER 2008
GLOBAL FINANCE CRISIS
ABSTRACT
Increased in flexible manner of liberalization of capital flows compared to before has changed its appearance and
weight of the application of economic policies. The severe financial effects of the financial crisis of 2008 is felt at
universal scale did not only lead to negativities in the financial system, but also brought along real economic
contraction. In this context, traditional policy proposals have been inadequate in solving problems and
macroprudential policies have begun to be implemented in order to avoid the adverse effects of the financial
system on the overall economy. The quantitative easing programs implemented by developed countries with the
global crisis have led to increased volatility in capital flows towards developing countries. This situation raised
concerns about financial stability in Turkey also, and the Central Bank of the Republic of Turkey began to give
importance to macro precautionary policy implementations. The CBRT began to use the complementary
instruments such as the interest rate corridor, required reserves and reserve option mechanism in addition to the
traditionalpolicy rate, in ordertobe abletoinfluence the credit and exchange rate channels separately and to limit
the macro financial risks. In other words, it has been understood that price stability alone will not be sufficient in
achieving financial stability, and a wide range of policy instruments are designed by taking into account different
macroeconomic targets.
KeyWords: Global Financial Crisis, Macroprudential Policies, Financial Stability.
Jel Codes: E5.
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ENDÜSTRİ DEVRİMİNDE DÖRDÜNCÜ DALGA VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDE ETKİSİ:
KARGO SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Selva Staub1
Yrd. Doç. Dr. Senem Nart2
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tansoy Yıldırım3
ÖZET
Dördüncü endüstri devrimi sadece teknolojik gelişmeler değil, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini
ve üretim teknolojilerini içeren bütünsel bir kavramı ifade eder. Bu bağlamdaki hızlı değişim işletmelerin sosyal ve
ekonomik çevrelerinde, stratejilerinde, yapılarında ve yönetimlerinde değişikliklere neden olmaktadır. Özellikle
dördüncü endüstriyel değişim dalgasının ilk örneklerine şahit olduğumuz bu günlerde, işletmeler sektördeki lider
özelliklerini devam ettirebilmek için, bu değişimi önceden görmek, izlemek ve bu değişime hızlı bir şekilde uyum
sağlamak zorundadırlar. Pek çok alanda yeni teknolojik fırsatları rakiplerinden önce gören ve bunlara hızla ayak
uyduran firmaların rekabet üstünlüğü elde ettiğini görebilmekteyiz. Bu doğrultuda bu çalışma, dördüncü
endüstri dönemine uyum sağlama yolunda adım atmış bir firmanın bu dönüşüm üzerindeki etkisini
incelemektedir. Bunun için, firmanın son yıllardaki ekonomik verileri zaman serisi analizine tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler
:Endüstri 4.0, Üretim, Sanallaşma, Performans
Jel Kodları
:O32, L60, O33,L 25
FOURTH WAVE IN INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS EFFECT ON FIRM PERFORMANCE: A
STUDY ON CARGO SECTOR
ABSTRACT
The fourth industrial revolution refers not only to technological developments, but also to a holistic concept that
includes many modern automation systems, data exchanges and production technologies. In this context, the
rapid change causes shift in the social and economic environments, strategies, structures and management of
enterprises. In these days, especially when we have been witnessing the first examples of the fourth wave of
industrial change, the business has to foresee and monitor this change and adapt quickly in order to be able to
sustain the leading characteristics of their sector. In this respect, this study examines the effect of a firm that has
taken steps to adapt to the fourth industry. In order to test this effect, time series analysis conducted with the
recent years’ economic data of the company.
Key Words:
Industry 4.0, Production, Virtualization, Performance
JEL Codes: O32, L60, O33, L 25
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BİST’TE HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SANAYİİ SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN
TOPSİS YÖNTEMİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLEMESİ VE ANALİZİ
Yrd.Doç.Dr. Mert SOYSAL1
Doç.Dr. Cevdet A. KAYALI2
İsmail AKTAŞ3
ÖZET
Bu çalışmada hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören çimento sanayii sektöründe faaliyette bulunan
17 şirketin 2010-2016 yılları arasında yayınlanmış olan finansal tabloları ve faaliyet raporları üzerinde çalışılarak
15 finansal oran belirlenmiştir. Bu finansal oranlar çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSİS
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Belirlenen oranlar bu yöntem yardımıyla tek bir puana dönüştürülmüştür. Bir
sonraki adımda dönüşüm sonucu elde edilen veriler en yüksek puandan başlanarak en düşük puana doğru
sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda tüm şirketlerin finansal performans sıralamasındaki yerinin sürekli
değiştiği, bazı yıllar itibariyle aynı kalırken, diğer yıllarda ise değişkenlik gösterdiği, son sıralarda yer alan
şirketlerin üst sıralara doğru tırmanışa geçtiği, üst sıralarda yer alan şirketlerin ise alt sıralara doğru gerilediği,
bunun yanı sıra bazı şirketlerin de hep ilk üç sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Şirketlerin sıralamada gösterdikleri
değişkenliklerin nedenlerinin finansal performansla olan ilişkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çimento Sanayii Sektörü, Finansal Performans, TOPSİS Yöntemi
Jel Kodları: M41
PERFORMANCE EVALUATION AND ANALYSIS THROUGH THE TOPSIS METHOD OF FIRMS IN THE
CEMENT INDUSTRY SECTOR WHOSE STOCKS TRADING IN BIST
ABSTARCT
In this study, 15 financial ratios were determined by studying the financial statements and activity reports
published by the 17 companies operating in the cement industry sector which are traded in the Stock Exchange
İstanbul (BİST) between 2010-2016.. These financial ratios were examined through the TOPSIS method, which is
one of multi-criteria decision making methods. The financial ratios determined by the TOPSIS method have been
converted into a single score. In the following of this phase, the data obtained by the TOPSIS method are ordered
starting from the highest score to the lowest. As a result of the study, it has been observed that the position of all
companies in the financial performance order is constantly changing, which remained the same for some years
but varied in the other years, while the companies in the last row are climbing to the top, the top ranking
companies going down towards the bottom, and also some companies are always in the top three. The relationship
between sequential variability of firms and their financial performance is examined.
Keywords: Cement Industry Sector, Financial Performance, TOPSIS Method
Jel Codes: M41
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MOBBINGLE MÜCADELEDE ARABULUCUK
Yrd. Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL1
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 2
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ3
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI4
ÖZET
Çalışma hayatında her geçen gün etkisini bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak artırarak hissettiren psikolojik
taciz, yıldırma yada mobbing olgusuyla mücadele büyük önem arz etmektedir. 1980 yıllarda çalışma hayatının
gündemine giren mobbing Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1998 yılında gündeme alınmıştır.
Gelişmiş birçok ülke mobbingle mücadele konusunda yasal düzenlemeler yapmıştır. Türkiye’de ise mobbingle
mücadele konusunda en ciddi adımı 19 Mart 2011 tarihinde 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “İş Yerinde Psikolojik Taciz Genelgesi” ile atmıştır. Genelge ile çalışanların psikolojik tacizden korunması
amacıyla 8 başlık altında tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Genelge kapsamında “Psikolojik Tacizle
Mücadele Kurulu” ilgili tarafların katılımı ile ÇSGB bünyesinde kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurul
“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi Uygulama Eylem Planını (2012-2014) hazırlayarak
uygulamaya koymuştur.
Eylem planında birçok faaliyet gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ALO 170, BİMER, CİMER ve kişisel dilekçe
başvuruları olmak üzere birçok başvuru psikolojik tacize uğradığını iddia eden çalışan tarafından verilmiş, bu
başvurular ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş olmasına rağmen, sonuçları hakkında bir sistem kurulmadığı için
bu şikayetlerin durumu izlenememektedir. Birçok açıdan başta kamu kurumları olmak üzere, alınan şikayet
başvurularının yine aynı kurumların üst yöneticilerine yada onlara bağlı çalışan teftiş ve denetim organlarına
iletilmesi, zaten üst yönetimin psikolojik tacizinin söz konusu olduğu vakalarda sonuçsuz kalma ihtimalini ortaya
koymaktadır.
Çalışmada, bugüne kadar Psikolojik Tacizle Mücadele Kuruluna farklı kanallardan gelen başvuralar analiz
edilmekte ve literatür kapsamında değerlendirilmektedir.
Ulaşılan bulgular açısından psikolojik tacizle mücadelede farklı bir mekanizmanın ortaya konulması gerektiği
düşülmekte, bu çalışmada son yıllarda hukuk davalarının hızla çözümünde başarı ile yürütülen arabuluculuk
sisteminin mobbing şikayetlerinde uygulanması tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
:Mobbing, İş Yerinde Psikolojik Taciz, Arabuluculuk
Jel Kodları
:M50, M54
MADIATION IN THE FIGHT AGAINST MOBBING
ABSTRACT
Psychological harassment which is felt by increasing individual, institutional and societal influence in working
life day by day is important in fight against intimidation or mobbing. International Labor Organization (ILO) was
entered the mobbing in its agenda of working life in 1980's.Many developed countries have regulated the fight
against mobbing by making legal arrangements for combating mobbing. Turkey has taken the most serious step
to combat mobbing with the "Psychological Harassment at Workplace" which was published in the Official
Gazette No. 27879 on 19 March 2011. In the 8 chapters on the circular, it was deemed appropriate to take measures
to protect employees from psychological harassment.Within the scope of the circular, the "Struggle Against
Psychological Harassment" was established in the MoLSS with the participation of related parties and started to
work.The Board prepared and implemented the Implementation Action Plan (2012-2014) for the Psychological
Harassment Prevention Circular in Workplaces.
Many activities have been carried out in the action plan. Nevertheless, ALO 170, BIMER, CIMER and personal
petition applications and many applications were made by employees claiming to be psychologically abused.
Although these applications have been forwarded to the relevant institutions and organizations, the situation of
these complaints can not be followed because a system has not been established about their results.In many
respects, the fact that the complainants, especially the public institutions, are sent to the inspector of the same
institutions and to the inspectors who are affiliated with them, reveals the possibility that the psychological
harassment of the senior management is already ineffective.
In the study, up until now the applicants from the different channels for the Committee on Combating
Psychological Harassment have been analyzed and evaluated within the literature.In terms of findings, it is
1Akdeniz
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deduced that a different mechanism should be put forward in the struggle with psychological harassment. In this
study, it will be discussed that the mediation system which is successfully executed in the solution of the lawsuits
in the recent years is applied in mobbing complaints.
Key Words
:Mobbing, Psychological Harassment At Work, Mediation.
Jel Codes
:M50, M54
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HİZMET SEKTÖRÜNDE PİYASAYA YENİ GİREN MİKRO İŞLETMELERİN GİRİŞİMCİLİK
KARAKTERİSTİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÖKDENİZ1
ÖZET
Bu çalışmada Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Nevşehir illerinde KOSGEB bünyesinde verilen destekleme projeleriyle
hizmet piyasasına yeni giren mikro işletmelerin girişimcilik karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada
mikro işletmelerin ekonomik, teknolojik ve piyasa bağlamındaki özellikleri incelenmiştir. Çalışma KOSGEB
destek projesi kabul edilen 50 işletmeyi kapsamaktadır. Çalışmanın verileri ise, işletmelerin KOSGEB’e sunmuş
olduğu proje başvuru kayıtlarından sağlanmıştır. Araştırmada mikro işletmelerin karakteristikleri; girişimci,
işletmenin özellikleri, pazarlama bilgileri ve pazarlama planları, üretim planları, yönetim planları, finansal
planları, KOSGEB’den talep edilen finansal destekler başlıklarında 7 temel değişken ve 65 alt değişken
çerçevesinde incelenmektedir.
Anahtar Kelime: Hizmet Sektörü, Mikro İşletme, Hibe Projeler
Jel Kodları: M
THE ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF NEW ENTRANTS TO THE MARKET IN THE
SERVICE SECTOR
ABSTRACT
In this study, the entrepreneurship characteristics of micro entrepreneurs entering the service market is tried to be
determined with the support projects given in KOSGEB in Kırıkkale, Kayseri, Yozgat and Nevşehir provinces. In
the study, the characteristics of micro-enterprises in economic, technological and market context are examined.
The study covers 50 enterprises which are accepted KOSGEB support project. The data of the work is provided
from the project application records that submitted to KOSGEB. In the study, the characteristics of micro
enterprises are explained in the framework of 7 basic variables which are entrepreneur, characteristics of the
business, marketing information and plans, production plans, management plans, financial plans, financial
support demanded from KOSGEB and 65 sub-variables.
Key Words
: Service industry, Micro Business, Grant Projects
Jel Codes
: M.
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OECD ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLIK
ANALIZI
Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU1
Öğr. Gör. Cengizhan KARACA2
ÖZET
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki akademik yazında son dönemlerde farklı ekonometrik
analiz yöntemleri kullanılarak araştırılan önemli bir konudur. Zaman serisi veya panel olarak yapılan analizlerin
temel olarak ulaştığı sonuç finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin
varlığı üzerinedir. Bir ülkenin büyüme oranlarında meydana gelen artış, gelecek dönemlerde finansal
göstergelerde değişmelere neden olmaktadır. Finansal göstergelerde meydana gelen bu artış tekrardan ekonomik
büyüme üzerinde bir etki meydana getirmektedir. Çalışmanın amacı 2006-2016 yılları arasında OECD ülkelerinde
finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Böyle bir ilişkinin var olup
olmadığını tespit etmek için Panel Nedensellik Analizi yapılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Nominal
GDP, bağımsız değişkenler olarak ise M1 (Dar Anlamda Para Arzı), M3( Geniş Anlamda Para arzı), Enflasyon
Oranı, Nominal Faiz Oranı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkene
doğru anlamlı nedenselliğin olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler
:Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik.
Jel Kodları
:G21, A21.
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X,Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARLARININ NÖROGÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİYLE BELİRLENMESİNE DAİR DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Sabiha KILIÇ1
Arş. Gör Kübra Müge ÇAKARÖZ2
Leyla BEZGİN3
ÖZET
Pazarlama araştırmacılarının tüketicilerin çeşitli özelliklerini dikkate alarak gerçekleştirdikleri faaliyetler ürün ve
hizmet satışlarının artırılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu özelliklerin arasında tüketici davranışlarını
belirleyebilmek amacıyla kullanılan demografik faktörlerden yaş en etkili unsurlardan biridir. Dolayısıyla aynı
yaş grubuna hitap eden ürünlerin sunulmasında o yaş grubunun kişilik özelliklerinin dikkate alınması, yaş
gruplarının birbirinden ayrılmasına ve çeşitli kuşakların oluşmasına neden olmuştur. X, Y, Z gibi çeşitli isimlerle
adlandırılan bu kuşaklar farklı kişilik özelliklerine sahiptirler. Farklı özellikler gösteren bu kuşakların algıladıkları
marka imajı ve kalitesi farklılıklar gösterebilmektedir. Marka imajı ve algılanan marka kalitesi gibi unsurlardan
oluşan marka denkliği kavramı ise tüketicinin markaya olan bakış açısını ifade etmektedir. Çalışmanın amacı; X,
Y, Z kuşağı tüketicilerinin yeniden satın alma kararları üzerinde algıladıkları marka denkliği öğelerinin etki
düzeyi farklılıklarını belirleyebilmektir. Çalışmanın temel varsayımı X, Y, Z kuşağındaki tüketicilerinin yeniden
satın alma kararlarını, algıladıkları marka denkliği öğelerinin etkisi altında verdikleridir.
Çalışmada Elektroensefalografi (EEG) ve Anket Yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, SPSS 19.0 paket
programı ile değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde yüzde ve frekansları gösteren tanımlayıcı
istatistikler kullanılmıştır. Çalışmanın modeline uygun olarak geliştirilen hipotezler Bağımsız İki Örneklem T
Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) ile test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Marka Denkliği, X, Y, Z Kuşağı, Nörogörüntüleme Teknikleri, Nöropazarlama, Yeniden Satın
Alma Kararı
Jel Kodu: M 310
AN EXPERİMENTAL STUDY ABOUT DETERMINATİON OF X,Y,Z GENERATION CONSUMERS
REPURCHASE DESICION BY NEUROIMAGING METHODS
ABSTRACT
Marketing researchers perform investigative activities that they take into account the various features of
consumers has an important role in increasing the sales of products and services. Age, a demographic factor, is
one of the most efficient features to identify the consumer behaviours. Therefore, when the provision of products
that appeals to the same age group, the personality characteristics of that age group are considered. This led to the
separation of the groups and also led to the formation of the various generations. These generations, called by X,
Y, Z and other various names, have different personality characteristics. Perception of the brand image and quality
of these generations may be different. Brand equity, consists of elements such as brand image and perceived brand
quality, states brand perspective of the consumer. The aim of the study is to determine the impact level differences
of perceived brand equity factors of X, Y, Z generation consumers on repurchase decision. The main assumption
of the study is that X, Y, Z generations give their repurchase decision under the impact of the brand equity factors
that they perceive.
In the study, the data obtained by EEG (Electroencephalography) and survey methods and it is analysed on SPSS
19.0 software package. Percentage and frequency are used as descriptive statistics in order to define the data.
Hypotheses that are improved based on the study, are tested by applying independent two-sample t-test and oneway analysis of variance (ANOVA).
Keywords: Brand Equity, X, Y, Z Generation, Neuroimaging Techniques, Neuromarketing, Repurchase Decision.
Jel Code: M 310

KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE FARKLILIKLARIN YÖNETİM DİNAMİĞİ:KÜLTÜREL ZEKA
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Günümüzde küreselleşme sürecinin doğal bir yansıması olarak farklı kültürlerden insanların etkileşim ve iletişimi
her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda küreselleşen dünyada, insanlar arasındaki kültürel farklılıkları
kavrayarak yönetebilmek becerisi her geçen gün daha fazla değer kazanmaktadır. Kültürel farklılıklar, işletmelere
çeşitli stratejik faydalar sağlayabileceği gibi, birtakım sorunların oluşumunda etken faktör durumuna da
gelebilmektedir. Konuya bu şekilde baktığımızda kültürler arası etkileşim sürecinde kültürel farklılıkların başarılı bir
şekilde yönetilmesi açısından “kültürel zeka” kavramı önem kazanmaktadır. Bu bağlamda farklı kültürel
çevrelerde ya da çok kültürlü ortamlarda faaliyet gösteren işletmeler açısından “kültürel zeka”, bir yönetsel
başarım dinamiği olarak kabul edilmelidir. Kültür, bir topluluğa ait üyeleri, diğerlerinden ayıran kolektif bir
zihinsel programlama olarak tanımlanmaktadır. Bu noktadan hareketle kültürel zeka ise, kişilerin farklı
çevrelerde var olan zihinsel programlara başarı ile uyum sağlama yeteneğinin bir ifadesidir. Kültürel zeka, çok
boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde “zihinsel”, “fiziksel” ve “duygusal” olarak üç boyut
şeklinde değerlendirilmesinin yanı sıra “meta-bilişsel”, “bilişsel”, “motivasyonel” ve “davranışsal” kültürel zeka
olarak dört boyutta incelendiği de görülmektedir. Bu açıklamalar kapsamında çalışmanın amacı, son zamanlarda
dikkati çeken “kültürel zeka” kavramını; kültür, kültürlerarası etkileşim ve kültürel farklılıkların yönetimi
boyutlarında kavramsal düzeyde araştırarak yönetsel başarıma etkisi bağlamında tartışmak ve taşıdığı öneme
dikkat çekerek uluslararası işletmeler ve liderleri açısından bir perspektif oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Zeka, Kültürlerarası Etkileşim, Kültürel Farklılıkların Yönetimi
Jel Kodları: M16
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BİR SOSYAL POLİTİKA ARGÜMANI OLARAK GİRİŞİMCİLİK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI 1
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ 2
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 3
Yrd. Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL 4
ÖZET
Girişimcilik, 18. yüzyıldan günümüze akademi dünyası tarafından tartışılan önemli bir olgudur. Klasik iktisat
yaklaşımları girişimciliği emek ve sermaye gibi diğer üretim farktörlerine nazaran daha kıt bulunan, işletmenin
risklerini üzerine alan, yeni ürün ve ürüne ait organizasyon oluşturan, ürünü satılacağı pazara ulaştıran/ pazar
yaratan bir kaynak olarak görmektedir. Günümüzdeyse girişimcilik daha çok bir düşünme biçimi,
anlamlandırma, fırsat odaklı tutum ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan liderlik olarak ele alınmaktadır.
Girişimciliğin bu değişen tanım ve yorumlamaları sürecinde, sosyal girişimcilik gibi daha özgün anlamları olan
başka kavramlar da geliştirilmiştir. Yine bu süreç içinde girişimcilik, düşük finansal göstergelere sahip, sosyal
sermayeleri kısıtlı yoksul kişiler için de, yaşadıkları hayatı değiştirebilecekleri alternatif bir model olarak
sunulmaktadır. Çalışma kapsamında girişimcilik kavramı, sosyal politika kavramı ile ilişkilendirilerek literatür
taraması yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca araştırmada girişimciliğin yoksullukla mücadele
kapsamında bir sosyal politika argümanı olup olamayacağı tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Politika, Yoksullukla Mücadele, Yoksulluk
Jel Kodları: I30, L31, L26
ENTREPRENEURSHIP AS A SOCIAL POLICY ARGUMENT IN POVERTY ALLEVIATION
ABSTRACT
Entrepreneurship is an important event discussed by the world of academia from the 18th century. Classical
economic approaches view entrepreneurship, which takes the risks of the operation, creates new product and
product organization and which delivers the product to the market, as a resource that is more scarce than other
production variants like labor and capital. Today, entrepreneurship is mostly considered as a form of thinking,
meaning, opportunity-oriented attitude and leadership formed by a holistic approach. In this process,
entrepreneurship is presented as an alternative model to change the lives of the poor, who have low financial
indicators and limited social capital. In the course of these changing definitions and interpretations of
entrepreneurship, other concepts with more specific meanings such as social entrepreneurship have also been
developed. The concept of entrepreneurship is evaluated in relation to the concept of social policy and it is
discussed whether entrepreneurship can be a social policy argument in the fight against poverty.
Key Words
: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship Social Policy, Poverty, Fight Against Poverty
Jel Codes
: I30, L26, L31
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ÖĞRENCİLERİN KREDİ KARTI KULLANIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ARTVİN
ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA MESLEKYÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Mehmet UZUN1
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet BİLGE2
ÖZET
Gittikçe yaygınlaşan kredi kartı kullanımı bankalar açısından farklı hedef kitlelerin ortaya çıkmasını beraberinde
getirmiştir. Bu kapsamda üniversite öğrencileri bankalar nezdinde kredi kartı kullanım potansiyeli yüksek,
önemli bir gruptur. Çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi
kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde anket yöntemi ile bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı öğrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik davranışları ve bu
davranışları hangi demografik özellikleri çerçevesinde farklılık gösterdiğini tespit etmektir. Böylelikle; elde edilen
veriler ışığında, kredi kartı arz eden finansal kurumların kredi kartı hizmetlerini ne yönde geliştirmeleri gerektiği,
pazarlama ve reklam stratejileri nezdinde göz önünde bulundurmaları gereken unsurların neler olabileceği
hususlarının bu kurumlara önemli fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma aynı zamanda gelişmekte
olan bir ülkedeki öğrenciler arasında kredi kartı kullanımının finansal kurumlara sağladığı farkındalığın yanı sıra
gelecekteki kredi kartı kullanımını etkileyebilecek faktörleri de göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
: Kredi Kartı, Kredi Kartı Davranışları, Finansal Kurumlar.
Jel Kodları
: D14, E51.
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SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Prof. Dr. O. Murat KOÇTÜRK1
Arş. Gör. Tuğçe DANACI2
ÖZET
Uluslararası ticaret işlemlerinin ve hacminin artması, ülkelerin daha etkin ve verimli dış ticaret politikaları
uygulamasına neden olmuştur. Gümrük vergilerini, gümrük işlem ve sürelerini en aza indirgemeyi amaçlayan
bu politikalar doğrultusunda serbest ticaret bölgelerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de ülkenin
diğer bölgelerinden fiziki olarak ayrılan ve dış ticaret işlemlerinde daha kapsamlı istisna ve muafiyetlerin
tanındığı bölgeler olarak ifade edilen serbest bölgelerin dünyada farklı uygulamalarına rastlamak mümkündür.
Türkiye’de başta gümrük vergisi istisnası olmak üzere birçok üstünlüğe sahip olan serbest bölgelerde ağırlıklı
olarak üretim, alım-satım, montaj ve depolama faaliyetleri gerçekleşmektedir. Bu bölgeler ile diğer ülkeler ve
serbest bölgeler arasında yapılan işlemlerde dış ticaret rejimi uygulanmaz iken, Türkiye’nin diğer yerleri arasında
yapılan ticaret dış ticaret rejimine tabi olmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren serbest bölgelere ait toplam ticaret hacimleri işlem yönleri itibari ile
incelenerek, bu bölgelerin Türkiye dış ticaretindeki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda yurt içinden serbest bölgelere, serbest bölgelerden yurtdışına, yurt dışından serbest bölgelere ve
serbest bölgelerden yurt içine yapılan ticaret hacimleri ile Türkiye’nin diğer ülkelerle olan dış ticaret verileri yıllık
olarak ele alınarak, serbest bölgelerin Türkiye’nin toplam ticaretindeki payı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Serbest Bölgeler, Dış Ticaret, İthalat, İhracat
Jel Kodları
: F10, F13, 019.
THE ROLE OF FREE ZONES IN FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY
ABSTRACT
The increase in international trade transactions and volume has led to countries implementing more effective and
efficient foreign trade policies. Each passing day, free trade zones are growing in importance in the direction of
these policies aiming at minimizing customs duties, customs procedures and time of transactions. In the world, it
is possible to encounter different applications of free zones, which are physically separated from other regions of
the country in Turkey and expressed as regions where more extensive exceptions and exemptions are applied in
foreign trade transactions. In Turkey, production, buying, selling, assembly and warehousing activities are mainly
performed in the free zones, which have many advantages, especially with the exception of customs tax. While
the foreign trade regime is not applied in the transactions between these regions and other countries and free
zones, the trade between other parts of Turkey is subject to foreign trade regime.
In this study, it is aimed to examine the total trade volume of the free zones in terms of directional changes and to
determine the place and importance of these regions in the foreign trade in Turkey. In accordance with this
purpose, the percentage of free zones in Turkey's total trade is evaluated by discussing the annual trade volumes
from domestic market to zones, from zones to third countries, from third countries to zones, from zones to
domestic market and Turkey’s foreign trade.
Key Words: Free Zones, Foreign Trade, Import, Export
JEL Codes: F10, F13, 019

LINEAR AND NONLINEAR ARDL ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN STOCK PRICES AND
MAIN DETERMINANTS OF STOCK PRICES IN TURKEY
Prof.Dr. Mustafa Özer3
Res.Asst.Dr. Mustafa Kırca4
Res.Asst. Merve Kocaman5
ABSTRACT
The nature of the relationship between stock prices and exchange rates have been one of the highly debated topic
in economics, since thechanges in exchange rates can have a different effect on different firms depending on
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whether the firm is export oriented or heavily depend on imports of inputs. Thus, in this paper, we examine the
nature of the relations between stock prices and main determinants of stock prices in Turkey over the period of
2006 and 2017 by using both linear (ARDL) and nonlinear ARDL (NARDL) models. Estimating both linear ARDL
and NARDL models including the industrial production index and money supply as independent variables along
with exchange rate, we found that there are asymmetric effects between stock prices and exchange rate and
industrial production index both in short-and long-run. But, we fail to find any asymmetric effects between money
supply and stock prices. The results of the study indicate that the relationship between stock prices and exchange
rate are asymmetric implying that depreciation and appreciation of Turkish Lira will have a different effect on
stock prices.
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ULAŞILABİLİRLİK DÜZENLEMELERİNİN ULUSLAR ARASI TURİZM AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİ
Seval Özbalcı1
Erdem Hepaktan2
ÖZET
Sosyo-ekonomik kalkınma ve engelli bireylerin çalışma yaşamına katılması sayesinde engelsiz turizm faaliyetleri
gelir düzeylerine göre sosyal veya lüks, sürelerine göre kısa (günübirlik, haftasonu) ya da uzun süreli olarak
gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir. Ulaşılabilir hizmetlerin yaygınlaştırılması ile sezonluk, belirli yaş grubuna
yönelik turistik faaliyetlerin engelsiz turizm ile gruplar halinde, her mevsimde ve ileri yaşlarda da sürdürülebilir
olması mümkün olabilmektedir. Turizm arz yönlü bir ekonomi olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, arz edilen
hizmet ve unsurlar doğrultusunda turizm destinasyonlarına talep doğmaktadır. Dünya turizm örgütü bu
gereklilik nedeniyle herkes için ulaşılabilir turizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması için tüm dünyada girişimleri
artırıcı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmanın amacı herkes için turizmin Türkiye açısından stratejik önemini
ortaya koymaktır. Bu amaçla, engelliler için yapılan mimari düzenlemelerin günlük yaşama katkıları ulaşılabilirlik
yönüyle ele alınmaktadır. Araştırmada; bina girişleri, tekerlekli sandalye dostu rotalar, açık alan dolaşımı
(kaldırım, yaya yolları ve geçitler), rampalar, otoparklar, engelsiz otobüsler, ulaşım ve durak imkânları kent
merkezinde yapılacak saha çalışması kapsamında gözlenecek alanlardır. Antalya’nın engelsiz şehir olanaklarına
ilişkin çevre düzenlemeleri gözlem formları ile kayıt altına alınarak yapılan düzenlemeler stratejik olarak analiz
edilecektir. Böylece; kaldırım, otopark, yaya geçidi, halka açık telefon kulübesi, durak, halka açık tuvalet, kent
parkı gibi ortak alanlarda sosyal etkileri yüksek, ulaşılabilir noktalar tespit edilebilecektir. Antalya merkezinde
engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran başlıca düzenlemeler; meydanlarda-yol kenarlarında, sosyal
alanlarda ve seyahat güzergâhlarında gözlem formları ile kayıt altına alınarak seyahat edilebilirliği artıran bu
düzenlemelerin sosyal etkilerinin yarattığı dışsallıklar çalışmanın sonuç bölümünde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
: International Tourism, Tourism Economics, Travel, Economic Impact of Tourism,
Tourism and Development.
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THE STRATEGIC IMPORTANCE OF ACCESSIBILITY ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL
TOURISM
SUMMARY
Thanks to socio-economic development and participation of disabled people in working life, accessible tourism
activities have become possible; social or luxurious according to their income level, short-term (daily, weekly) or
long-term. With the expanding of accessible services, it is possible that seasonal, touristic activities for a certain
age group can be maintained in groups with accessible tourism, in all seasons and in older ages. Tourism is called
supply-oriented economy. Therefore, there is a demand for tourism destinations in line with the offered services
and elements. Because of this necessity, the world tourism organization carries out efforts to increase the
accessibility of tourism services to all around the world. The objective of this research is to show the strategic
importance of tourism for all in terms of Turkey. For this purpose, the contributions of the architectural
arrangements for the disabled to daily life will be addressed to accessibility. In research, these are areas will be
observed within the scope of work in the city center, including building entrances, wheelchair friendly roots, open
space circulation (sidewalks, pedestrian roads and passages), ramps, parking lots, buses. The environmental
regulations concerning the barrier-free city facilities of Antalya will be registered with the observation forms and
analyzed strategically in our work. Public areas such as sidewalk, parking lot, pedestrian crossing, public phones,
public toilets, urban park areas will be pointed as high important social reachable points. Main arrangements in
the center of Antalya that facilitate the daily lives of the handicapped will analize in the conclusion. The
externalities which created by increasing travelability of streets as the social effects of these regulations, will be
recorded by observation forms on the streets, roads, social areas and travel routes.
Key Words
: International Tourism, Tourism Economics, Travel, Economic Impact of Tourism, Tourism and
Development.
Jel Kods
: Z3, Z300, Z320.
MANİSA’DA İŞSİZLİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğr. Gör. Mustafa Muhsin Akcan3
ÖZET
Celal Bayar Üniversitesi, seval.ozbalci@cbu.edu.tr.
Celal Bayar Üniversitesi, erdem.hepaktan@cbu.edu.tr.
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, mustafamuhsin@yahoo.com.
1
2

274

Manisa organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları 1963 yılında başlamış ve kurulum aşaması 1970 yılında
tamamlanarak faaliyete girmiştir. Tarımsal üretimin yanında sanayi bölgelerinin oluşmasıyla emek piyasası
açısından önemi artmıştır. Ancak yaşanan göç hareketleriyle il genelinde emek arzında yaşanan artış ile işsizlik
sorunu yaşanmaya başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının niteliksel ve niceliksel artışına rağmen, çeşitli ekonomik
gelişmeler sebebiyle işsizlik sorunu devam etmektedir. Çalışmada Manisa ilinin işgücü piyasası analiz edilecektir.
Manisa iş gücü piyasasının sorunları belirlenecek olup, sorunların çözümünü yönelik politika önermelerinde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
: İşgücü Piyasası, Manisa, İşsizlik, İşsizlik Politikaları.
Jel Kodları
: E24.
UNEMPLOYMENT PROBLEM IN MANİSA AND PROPOSAL FOR SOLUTION
ABSTRACT
The works to establish the Manisa organize industrial zone started in 1963 and the construction phase was
completed in 1970 and entered activity. The importance of labor market has increased because of development of
the industry besides agricultural production. However, unemployment has begun to emerge with the increase in
the supply of labor for the migration movementsin the province. Despite the qualitative and quantitative growth
of industrial enterprises, the unemployment problem continues due to various economic situations. In this study
Manisa labor market will be analyzed, Manisa labor market problems to be determined and will be made policy
suggestions for the resolution of the problems.
Key Words
: Seedles Grape, Manisa Economy, Foreign Trade
Jel Codes
:E24.
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KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ FİNANSAL RAPORLAMANIN YAYINLANMA TARİHİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Selim CENGİZ1
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN2
ÖZET
Son yıllarda meydana gelen birçok muhasebe ve denetim skandallarından sonra finansal raporlamanın kalitesi ve
güvenilirliği tartışılır hale gelmiştir. Finansal rapsorlamının zamanında ve en kısa sürede yayınlanması finansal
raporlamanın kalitelisi ve güvenilirliği için en önemli faktörlerden birisidir. Ancak finansal raporların zamanında
yayınlanması etkin bir kurumsal yönetim uygulamaları ile mümkün olacaktır. Bu nedenle bir çok ülkede ve
ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın
amacı, kurumsal yönetim uygulamalarının finansal raporlamanın yayınlanma tarihi üzerindeki etkisini
araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, BİST İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren 96 şirketin
2011-2015 yılları arasındaki yıllık verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada finansal raporlamanın yayınlanma
tarihi bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise; yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim
kurulu bağımsız üyesi sayısı, yönetim kurulu kadın üye sayısı, genel müdürün yönetim kurulu üyesi olup
olmadığı ile denetim komitesinin büyüklüğü, toplantı sıklığı, tecrübesi ve uzmanlığıdır. Çalışmada çoklu
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, şirketlerin finansal raporlarının yayınlanma
tarihi ile kurumsal yönetim uygulamaları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar,
gerek finansal analist, gerek yatırımcı, gerekse de yöneticiler açısından şirketler hakkında daha sağlıklı
değerlendirmeler yapılmaları ve söz konusu tarafların farkındalıklarını artırmaları için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Finansal Raporlama Tarihi, BİST.
Jel Kodları: M41,M42, M48.
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DÜNYA TİCARETİ VE TERÖR İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Selami Sezgin1
Doç. Dr. Şennur Sezgin2
ÖZET
Bu çalışmada, terörizmin uluslararası ticarete olan etkisi incelenmektedir. 1980-2015 yılları arasında uluslararası
ticaretin gelişmesi yolunda çok önemli siyasi ve bilimsel gelişmeler olmakla beraber terör kanalıyla uluslararası
ticarete belirli sınırlamalar gelmeye başlamıştır. Küreselleşme olgusuyla birlikte uluslararsı ticaret olabildiğnce
genişlemeye başlamıştır. İnternet ve bilişim teknolojilerindeki gelişimde ticaretin çok daha hızlı kolay yapılmasını
sağlamıştır. Özellikle ülkelerarası hizmet ticaretinde çok hızlı büyümeler meydana gelmiştir. Bu olumlu
gelişmelerle birlikte uluslararası terörizm dünya ticerti üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Terörizm ve geniş
çaplı şiddet içeren eylemler içermektedir. Bu terör olaylarının iki katına ilgili dönemde çıkması ticari faaliyetlerde
azalmaya yol açtığına dair güçlü deliller vardır.Bu çalışma terörizmin dünya ticaretinin yönü ve gelişimi üzerine
etkilerine odaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Dünya ticareti, Terörism, Ekonomik büyüme
Jel Kodları
:F10, F43, H56
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HASILA İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ1
Arş. Gör. Muhammed Hasan YÜCEL2
ÖZET
Ekonomideki toplam hasılanın ve istihdam hacminin artırılması ekonomi politikalarının temel amaçları arasında
yer almaktadır. Bununla birlikte hasılanın artması ile istihdamın da artacağı kabul edilmektedir. Bu bağlamda
hazırlanan bu çalışmada (2005:1-2017:1) çeyrek dönem aralığında hasıla artışlarının istihdam hacmini ne yönde
etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sınır testi ile dinamik en küçük kareler yönteminin kullanıldığı
çalışmada hasıla artışlarının isithdam hacminini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Hasıla, İstihdam, Eşbütünleşme
Jel Kodları
: 04.
THE RELATIONSHIP BETWEEN OUTPUT AND EMPLOYMENT: TURKEY CASE
ABSTRACT
Increasing the total output and employment volume in the economy is one of the main objectives of economic
policies. However, employment is expected to rise with the increase in income. In this study prepared in this
context, it is aimed to reveal how the increase in output affects the employment volume during the quarterly
period between (2005:1-2017:1). It has been determined that increases in output affect positively by using bounds
test approach for cointegration and dynamic least squares method.
Anahtar Kelimeler
: Output, Employment, Cointegration
Jel Kodları
: 04.
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KÜRESEL KRIZIN TÜRKIYE’DE IŞSIZLIK ÜZERINDE KALICI ETKISI
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Çiçen1
ÖZET
Yaşanan krizlerin emek piyasaları üzerinde kalıcı etkileri bulunabilmektedir. Bu etkiler en bariz bir şekilde işsizlik
üzerinde görülmektedir. Bu çalışmada son küresel krizin Türkiye’de işsizlik üzerinde kalıcı bir etki yapıp
yapmadığı ekonometrik yöntemlerle analiz edilmektedir. ÇalışmamızdaZivot ve Andrews (1992) birim kök testi
ile Bai ve Perron (1998, 2003) çoklu yapısal kırılma testleri kullanılarak histeri etkisinin var olup olmadığı
araştırılmıştır. Kullandığımız her iki teste göre Türkiye’de son küresel krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi vardır
ve işsizlik oranları ortalamasına geri dönmemektedir.
Anahtar Kelimeler
:Histeri, İşsizlik, Küresel Kriz
Jel Kodları
:E23, G01, C22
GLOBAL CRISIS PERMANENT EFFECT ON UNEMPLOYMENT IN TURKEY
ABSTRACT
Crises can have lasting effects on labor markets. These effects are most obviously seen on unemployment.In this
study, the last global crisis is analyzed by econometric methods whether it has a lasting effect on unemployment
in Turkey.In our study, Zivot and Andrews (1992) unit root test and Bai and Perron (1998, 2003) multiple structral
break testare used to investigate the existence of hysteresis effect.According to both tests we used, the last global
crisis in Turkey has a permanent effect on unemployment and unemployment rates do not return to the average.
Key Words
:Hysteresis, Unemployment, Global Crisis
Jel Codes
:E23, G01, C22
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KOBİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN1
Araş. Gör. Dr. Hakan ATLI2
ÖZET
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin uluslararası pazarları ve uluslararasılaşma sürecini nasıl öğrendikleri
KOBİ’lerin uluslararasılaşması alanındaki literatürde önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın temel amacı,
Türkiye’deki KOBİ’lerin uluslararasılaşma süreçlerini örgütsel öğrenme açısından nasıl geçirdiklerini ortaya
çıkarmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda, İzmir’de 6 KOBİ ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile yapılan
mülakatlara içerik analizi uygulanmış ve ardından önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma Küresel Doğan İşletmeler, Uluslararası Pazarlama, KOBİ’ler
Jel Kodları
:M16.
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ÇALIŞANLARIN YAŞAM TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR
ALAN ARAŞTIRMASI
Prof. Dr. İsmail BAKAN 1
Doç.Dr. Burcu ERŞAHAN 2
Doç.Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE 3
Timuçin SAĞER 4
ÖZET
Örgütler, sadece çalışma yaşamındaki tatminle değil, çalışma yaşamı dışından gelen tatminle de motivasyona ve
çalışma emellerine ulaşmak istemektedir (Keser, 2005: 77).
Genel manada kişisel “mutluluk” anlamına gelen yaşam tatmini sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel
boyutlarıyla kişileri isteklerine ulaştırmaktadır (Çevik ve Korkmaz, 2014: 126). Diğer bir deyişle yaşam tatmini
kişinin yaşamından hoşlanıp hoşlanmamasına ilişkin tutumunu değerlendirmesidir. Yaşam tatmini değişkeni, iş
tatmini, iyimserlik, yüksek gelir düzeyi, akademik başarı, yalnızlık gibi çok sayıda değişkenden etkilenmektedir
(Yıldız ve Baytemir, 2016: 72).
Örgütsel vatandaşlık davranışı belirlenen iş tanımlarının ötesinde ve üzerinde çalışanların örgütün faydasına
olacak şekilde istekli olarak sergiledikleri rol ötesi davranışları ifade etmektedir (Çimen, 2016: 1).Örgütsel
vatandaşlık davranışı (ÖVD) kavramı genel manada beş boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; diğergamlık, sivil
erdem, vicdanlılık, sportmenlik ve nezakettir (Özdevecioğlu, 2003: 117).
ÖVD ile ilgili yazın incelendiğinde iş tatmini ve ÖVD arasındaki ilişkiye yönelik çok sayıda çalışma olmasına
rağmen yaşam tatmini ile ÖVDarasındaki ilişkiyi inceleyen fazla çalışma olmadığı görülmektedir. Oysaki
çalışanların günlük yaşamlarından memnuniyet düzeyleri iş yaşamındaki davranışlarını da etkilemektedir. Bu
araştırmanın amacı, çalışanların yaşam tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir.
Araştırma firmalarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği ve
Yaşam Tatmini ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,korelasyon ve regresyon
analizleri kullanılmıştır. Bulgular ilgili alan yazını ışığında tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaşam tatmini,Örgütsel vatandaşlık davranışı
JEL KOD: Z130
THE EFFECTS OF EMPLOYEES’ LIFE SATISFACTION ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
BEHAVIOR: A FIELD STUDY
ABSTRACT
In organizations, not only the satisfaction in working life but outer working life or satisfaction from life wants to
reach motivation and employment (Keser, 2005: 77).Generally the individual "happiness", which means life
satisfaction is a concept that has sociological, psychological, economic and cultural dimensions bring people to
their wishes (ÇevikveKorkmaz, 2014: 126).In other words, life satisfaction is the assessment of the attitude of one's
liking and disliking.Life satisfaction is affected by many variables such as job satisfaction, optimism, high income,
academic success and loneliness (Yıldız and Baytemir, 2016: 72).
Organizational citizenship behavior expresses to the behavioral roles which are willingly exhibited by workers in
the benefit of organizations, above and beyond the defined job descriptions (Çimen, 2016: 1).The concept of
organizational citizenship behavior (OVD) consists of five dimensions in general manners. These dimensions;
Altruism, civil virtue, conscientiousness, sportsmanship and courtesy(Özdevecioğlu, 2003: 117).
The purpose of this study is to examinethe effects ofemployees’ life satisfaction on organizational citizenship
behavior.
The study is conducted with employees from private sector. Organizational Citizenship Behaviour Scale, Life
Satisfaction Scale and Demographic Form were used to collect data. Descriptive statistics, correlation and
regression analysis were used to analyze the data.The results of study were discussed according to relevant
literature and recommendations for the future studies were made.
Key Words:Life satisfaction, Organizational citizenship behaviour,
JEL Code: Z130
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GÜNERİ İÇOĞLU’NUN BAKIŞ AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNUN ELE ALINMASI
Doç. Dr. Uğur Keskin1
ÖZET
Bu çalışmada, Güneri İçoğlu’nun çizmiş olduğu karikatürlerin toplu olarak yer aldığı karikatür kitapları ile
kaleme almış olduğu diğer mizah kitapları incelenmiştir. Bazı yazı ve çizimlerinde karamsar, bazı yazı ve
çizimlerinde umut vaat eden, bazılarında ise eleştirel bir yaklaşım benimseyen İçoğlu, sürdürülebilirlik konusuna
sanatçı/karikatürist bakışı ile yaklaşmış olmakla birlikte, yönetim bilimleri açısından da dikkate değer
yaklaşımlar ortaya koymuştur. İçoğlu’nun kitaplarına yönelik olarak bu çalışma kapsamında yapılan incelemede;
yeşil yönetim, yeşil işletmecilik, yeşil tüketim gibi temaları işlediği belirlenmiştir. Bu tespitten hareketle, yönetim
bilimleri literatürdeki yerini almaya başlamış olan sürdürülebilirlik alanı ile ilişkili olan söz konusu başlıca
temalara yönelik olarak İçoğlu’nun bakış açısı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Sürdürülebilirlik, Tüketim, Yeşil Tüketim, Mizah, Güneri İçoğlu.
Jel Kodları
:Q5.
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TÜRKİYE’DE TEMEL LİSELERDEKİ HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ÖLÇÜM MODELİYLE
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Tuncer Özdil1
Bilim Uzmanı Sibel Yürek2
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz3
ÖZET
Günümüzde bir yandan hızla gelişen bilişim teknolojileri diğer yandan küreselleşmenin de etkisiyle artan ve
yaygınlaşan rekabet; işletmeleri, rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için her alanda kaliteye, kaliteli üretime
önem vermeye zorlamaktadır. Bu süreç üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler kadar hizmet işletmelerini de
doğrudan etkileyerek kalite ve kaliteli hizmet üretimini, soyut ürünlere karşılık gelen hizmet sektörü ürünleri için
de oldukça önemli bir hale getirmiştir. Böyle bir süreçte, hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan eğitim
sektörü de kalite çalışmalarından etkilenmiş, özellikle eğitim sektöründe özel eğitim kurumları arasındaki
rekabet; bu kurumlarda da kaliteli eğitim-öğretim hizmeti verme çalışmalarının yoğunlaşmasına daha nitelikli
öğrencilerin yetiştirilmesi çabalarının artmasına neden olmuştur.
Bilindiği gibi ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18/04/2014 tarihli “Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Dönüşümü” adlı genelgesiyle, eğitim alanında faaliyet gösteren özel dershaneler ve etüt eğitim
merkezleri temel liseye dönüştürülmüştür. Bu çalışmanın amacı; özel eğitim kurumları arasında yer alan bu temel
liselerdeki eğitim-öğretim hizmet kalitesinin servqual ölçüm modeliyle ölçülmesidir. Araştırmanın örneklemini;
2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanan yasayla dershanelerden temel liseye (özel okul) dönüşen
İzmir ve Manisa’dan seçilmiş iki temel lise öğrencileri oluşturmaktadır. Çoğunluğunu devlet okullarından geçiş
yapan öğrencilerin oluşturduğu bu örneklem üzerinden, likert ölçekli anket sorularıyla beklenen ve algılanan
hizmet kalitesi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre beklenen hizmet kalitesi ortalaması algılanan hizmet
kalitesi ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara göre bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmet
kalitesinin yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet, Hizmet Kalitesi, Kalite, Eğitim, Eğitimde Kalite.
Jel Kodları
:I21. (Analysis of education)
EXAMİNİNG THE QUALİTY OF SERVİCE OF BASİC HİGH SCHOOLS İN TURKEY VİA THE
SERVQUAL INDİCATOR MODEL
ABSTRACT
Günümüzde bir yandan hızla gelişen bilişim teknolojileri diğer yandan küreselleşmenin de etkisiyle artan ve
yaygınlaşan rekabet; işletmeleri, rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için her alanda kaliteye, kaliteli üretime
önem vermeye zorlamaktadır. Bu süreç üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler kadar hizmet işletmelerini de
doğrudan etkileyerek kalite ve kaliteli hizmet üretimini, soyut ürünlere karşılık gelen hizmet sektörü ürünleri için
de oldukça önemli bir hale getirmiştir. Böyle bir süreçte, hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan eğitim
sektörü de kalite çalışmalarından etkilenmiş, özellikle eğitim sektöründe özel eğitim kurumları arasındaki
rekabet; bu kurumlarda da kaliteli eğitim-öğretim hizmeti verme çalışmalarının yoğunlaşmasına daha nitelikli
öğrencilerin yetiştirilmesi çabalarının artmasına neden olmuştur.
Bilindiği gibi ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18/04/2014 tarihli “Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Dönüşümü” adlı genelgesiyle, eğitim alanında faaliyet gösteren özel dershaneler ve etüt eğitim
merkezleri temel liseye dönüştürülmüştür. Bu çalışmanın amacı; özel eğitim kurumları arasında yer alan bu temel
liselerdeki eğitim-öğretim hizmet kalitesinin servqual ölçüm modeliyle ölçülmesidir. Araştırmanın örneklemini;
2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanan yasayla dershanelerden temel liseye (özel okul) dönüşen
İzmir ve Manisa’dan seçilmiş iki temel lise öğrencileri oluşturmaktadır. Çoğunluğunu devlet okullarından geçiş
yapan öğrencilerin oluşturduğu bu örneklem üzerinden, likert ölçekli anket sorularıyla beklenen ve algılanan
hizmet kalitesi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre beklenen hizmet kalitesi ortalaması algılanan hizmet
kalitesi ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlara göre bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmet
kalitesinin yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet, Hizmet Kalitesi, Kalite, Eğitim, Eğitimde Kalite.
Jel Kodları
: I21. (Analysis of education)
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KAMU KESİMİ KAYNAK TAHSİSİNDE MALİ ALANIN ÖNEMİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Mustafa Alpin Gülşen1
Yrd. Doç. Dr. Uğur Çiçek2
ÖZET
Günümüzde kamu kesiminin artan sorumlulukları, kamusal finansman konusuna ilişkin bir takım önerilerin
ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu önerilerin başında gelen mali alan, kamu kesiminin bütçe gelirlerini
artırıp mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik bir kavram olarak ortaya çıkmakta ve bir ülkenin makro
ekonomik planlarına uygun olarak mali sürdürülebilirliklerine zarar vermeden finansal kaynak yaratma
kapasitesini ifade etmektedir. Bu çalışmada; kamu kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması amacıyla mali alan
oluşturma çabasının, Türkiye’de kamu kesimi açısından önemi ve reel politika oluşturma sürecindeki uyumu
vurgulanmaktadır. Çalışmanın amacı; mali alan kavramının açıklanması, uluslararası kuruluşların mali alan
oluşturma konusundaki önerilerinin belirtilmesi ve bu kavramın hedeflerine yönelik Türkiye ekonomisindeki
gelişmelerin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan veriler, literatür taramasından elde edilen,
özellikle Birleşmiş Milletler (2000), IMF (2007), Dünya Bankası (2006) ve Maliye Bakanlığı (2016) raporlarından
elde edilmiştir. Çalışmada, yıllar itibariyle Türkiye’de mali alan oluşturmaya yönelik makroekonomik çıktıların
değişimi belirlenmekte ve bu çıktıların ülkenin mali yapısına etkisi tespit edilmektedir. Son olarak çalışmada,
Türkiye’de mali alanın oluşturulması sonrasında elde edilen kaynakların ne şekilde kullanıldığı konusunda genel
bir değerlendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Mali Alan, Kamu Kesimi Harcamaları, Türkiye.
Jel Kodları
:E62,H50,H30.
THE IMPORTANCE OF FISCAL SPACE IN PUBLIC SECTOR RESOURCE ALLOCATION:EVALUATION
OF TURKEY
ABSTRACT
Today, the increasing responsibilities of the public sector cause make it imperative to offer some suggestions for
the financing problem. One of the suggestions, the fiscal space emerges as a concept that aims to increase the
incomes of the public sector and to make effective use of its existing resources. In this respect, the concept of the
fiscal space refers to the capacity to create financial resources without damaging its financial sustainability in
accordance with a country’s macroeconomic plans.This study is important in that it examines the significance of
creating a fiscal space as an attempt to achieve efficient allocation of public resources for the public sector in
Turkey.The primary objective of the study is to explain the concept of the fiscalspace, to describe the suggestions
of international institutions about this concept and to show the developments in the Turkish economy in line with
the objectives of this concept. The secondary purpose of the study is to lay the groundwork for the quantitative
analysis of the use of the fiscal space.The literature review includes the reports of United Nations (2000), IMF
(2007) and World Bank (2006), as well as the reports of Turkish Ministry of Finance (2016). In addition, the
relevance of the literature in the process of real policy making is one of the considerations in the study.The study
also attempts to determine the relationship between the change in macroeconomic output for fiscal space in
Turkey and its effect on the financial structure of Turkey. The scope of the study is the conceptual framework and
the applications of the fiscal space in the fiscal policies of Turkey. Finally, the study offers a general assessment
on the utilisation of the financial resources obtained after the creation of the fiscal space in Turkey.
Anahtar Kelimeler
:Fiscal Space, Public Expenditure, Turkey.
Jel Kodları
:E62,H50,H30.
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİ KURALLAR
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇ1
Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ2
ÖZET
Keynesyen düşünce, 1930’lardan 1970’li yıllara kadar farklı derecelerde ve biçimlerde etkin olmuş; mali
istikrardan ziyade ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için uygulanan maliye politikaları nedeniyle pek çok
ülkede kamu harcamaları ve borç yükleri artmıştır. 1970’lerdeki ekonomik buhranın da etkisiyle büyüme, yerini
yüksek enflasyon ve işsizliğe bırakmıştır. Bu koşullar nedeniyle maliye politikalarından tamamen vazgeçilmemiş
ancak ihtiyari maliye politikaları yerine kurala bağlı maliye politikaları tartışılmaya başlamıştır. 1980’lerde Reagan
ve Thatcher’in yeni sağ olarak da adlandırılan piyasa yanlısı politikalarıyla desteklenen Neo-liberal düşünce, mali
kural kavramının yerleşmesinde etkili olmuştur. Özellikle 1990’lardan sonra hükümetlerin mali kurallarla
sınırlanmaları fikri birçok ülkede benimsenmiştir.
Türkiye’de Kamu maliyesinde bozulan disiplinin sonucu olarak 1990’lı yıllarda yüksek enflasyon, bütçe açıkları
ve dolayısıyla borçlanmadaki artış, mali sistemi artık işleyemeyecek bir noktaya taşımıştır. Bütçe
harcamalarındaki etkinsizliğin yanı sıra fon uygulamasında olduğu gibi bütçe dışı/ parlamento gözetimi dışı
harcamalar ve KİT görev zararları gibi etmenler borçların sürdürülemez bir hale gelmesine neden olmuştur. Arka
arkaya yaşanan ekonomik krizler sonrası yeni bir mali anlayış geliştirilmesi, yapısal ve yasal reformların yapılması
zorunluluğu hissedilmiştir. 2001 Krizinden sonra gerçekleştirilen mali reformlar sonucu mevzuatta yapılan
düzenlemelerle mali kurallar hayata geçirilmiştir.
Türkiye’de mali kural olarak nitelendirilebilecek uygulamaların anayasada bütçenin hukuki durumu ile 5018
sayılı kanunda harcama kısıtlamaları ile ve 4749 sayılı kanunda borçlanma ile ilgili olduğu görülmektedir.
Harcamalarla ilgili düzenlemeler genel olarak mali saydamlığın sağlanarak bütçede belirlenen ödenek üstü
harcamaların yapılmamasıyla ilgilidir. Borçlanma ile ilgili düzenlemeler ise hazine garantilerinin
sınırlandırılması, borçlanma limitinin belirlenmesi ve kurumların Hazine Müsteşarlığı izni ile borçlanabilmesi gibi
kurallardır. 5393 sayılı kanun ile belediyelerin yatırım harcamaları dışında yurtdışından borçlanamayacakları, iç
borçlanma kararının, belediye meclisi ya da İçişleri Bakanlığının iznine tabi olduğu ve borçlanma limiti
belirlenmiştir.
Borçlanmayla ilgili getirilen sınırlamaların sayısal sınırlamalar olmadığı görülmektedir. Harcamalarla ilgili
sınırlamalar da genel itibariyle bütçede yer alan ödenek tavanlarının aşılmamasıyla ilgilidir. Milli, gelir, büyüme
ya da makroekonomik diğer göstergelerle bağlantılı değildir. Bu anlamda hedefler ve hedeflerden sapma olması
durumunda hangi araçlarla müdahale edileceği belirsizdir. Mali uyumun sağlanmasında gelir artırıcı politikalara
yönelme olacak mı olacaksa hangi araçlar kullanılacak gibi konularda da bir düzenleme bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Mali Kural, Örtük Mali Kural, Maliye Politikası.
Jel Kodları
: E62.
FISCAL RULES IN TURKEY
ABSTRACT
Keynesian thought has been effective from1930s to 1970s at different degrees and in different ways. Because of the
fiscal policies implemented in order to assure economic stabilization rather than fiscal stability, public
expenditures and debt burdens increased in many countries. With the influence of the economic depression in
1970s, growth gave way to high inflation and unemployment. Because of these conditions, fiscal policies were not
totally abandoned, however rule-bound fiscal policies were started to be discussed instead of arbitrary fiscal
policies. Neo-liberal argument, which was supported by also so-called new right pro-market policies of Reagan
and Thatcher, was effective in the settlement of the concept of fiscal rule in 1980s. Especially after 1990s, the idea
of limiting governments with fiscal rules has been adopted in many countries.
In Turkey, high inflation, budget deficits and therefore increased borrowing in 1990s as a result of the damaged
discipline in public finance have brought the financial system to a point where it can no longer function. Besides
the ineffectiveness in budget expenditures; factors such as extra-budgetary/parliamentary surveillance
expenditures as in funding operations and duty losses of government business enterprises caused debts to become
unsustainable. After consecutive economic crises, necessity to develop a new fiscal approach and to execute
structural and legal reforms was understood. Fiscal rules were implemented through regulations done in the
legislation as a result of financial reforms realized after 2001 crisis. Together with the decrease in extra-budgetary
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fund practices, budget union principle partially put into practice. Thus, reducing expenditures that were extrabudgetary and/or not subject to parliament monitoring helped assuring fiscal discipline.
It is seen that the applications, which can be defined as the fiscal rule in Turkey, are related to the legal status of
the budget in the constitution and to the expenditure restrictions in the law numbered 5018 and to the debt in the
law numbered 4749. Regulations about expenditures generally relate to not allowing over-budgetary expenditures
determined in the budget by enabling fiscal transparency. Regulations regarding borrowing on the other hand
relate to rules such as limiting treasury guarantees, determining borrowing limits and institutions’ borrowing to
be subject to the permission of the Undersecretariat of Treasury. Law numbered 5393 specifies that municipalities
cannot borrow from abroad except for investment expenditures, domestic borrowing decision is subject to the
permission of the municipal council or the Ministry of Interior and the borrowing limit is determined.
Restrictions imposed about borrowing are perceived not to be quantitative restrictions. Restrictions regarding
expenditures on the other hand are generally about not exceeding allowance ceilings identified in the budget.
Domestic income is not associated with growth or other macroeconomic indicators. In this sense, it is not certain
with which tools intervention will be made for goals or in case deviation from goals occurs. A regulation
concerning a tendency towards revenue increasing policies and if so, which tools will be used in assuring financial
harmony does not exist.
Keywords
: Financial Rule, Implicit Financial Rule, Fiscal Policy.
Jel Codes
: E62.
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TÜRKİYE’DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN1
Araş. Gör. Dr. Hakan BAY2
ÖZET
Devletin kendine düşen görevleri yerine getirebilmesinde vergilendirmenin yeri ve önemi büyüktür. Modern
ekonomilerde vergilendirme gelir, servet ve harcama üzerinden yapılmaktadır. Özel tüketim vergisi harcamalar
üzerinden alınan bir vergi olup, farklı ülkelerde farklı öneme sahiptir. Ülkemizde katma değer vergisi ile birlikte
en yüksek vergi hasılatı sağlayan vergiler arasındadır. Özel tüketim vergisi mali amaç yanında tüketicilerin
harcama alışkanlıklarını değiştirmek, lüks tüketimi kısmak, çevresel sorunları önlemek gibi nedenlerle alınan bir
vergi olup sistem içindeki ağırlık ve önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada özel tüketim vergisinin alınış
amaçları ortaya konduktan sonra Türkiye’deki uygulamasına değinilmiş ve verginin Dünya ülkelerindeki gelişim
seyrinden örnekler verilmiştir. Ayrıca verginin ekonomik, mali, sosyal etkilerine değinilerek Türk vergi sistemi
içindeki yeri ve maliye politikası hedeflerine ulaşmada ne ölçüde başarılı olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, Günah Vergisi, Vergi ve Tüketici Alışkanlıkları.
JEL Kodu: H20, H25, K10.
EXCISE DUTY PRACTICE IN TURKEY
ABSTRACT
The place and importance of taxation is great because the state can carry out its duties. Taxation is based on
income, wealth and expenditure in modern economies. The excise duty is a tax on expenditures and has different
qualifications in different countries. Excise duty is among the tax types that provide the highest tax revenue along
with value added tax in our country. Excise duty is a tax that is levied for changing the spending habits of the
consumers, reducing the consumption of luxury goods and preventing the environmental problems and the
importance of this in the system is gradually increasing. In this study, the purpose of the collection of excise duty
is explained and then the application of its in Turkey is mentioned and the examples are given about the stages
of development of the tax in the world. In addition, the economic, financial and social effects of the tax is
mentioned and it is attempted to determine the place in the Turkish tax system and how successful it is in reaching
to the fiscal policy targets.
Keywords : Excise Duty, Sin Tax, Tax and Consumer Habits.
JEL Codes: H20, H25, K10.
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TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞ HIZININ KAMU HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Şaban Ertekin1
ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de liberal söylemlere rağmen, Kamu harcamalarının atış seyrinde olduğu görülmektedir.
Özellikle gelişmiş ülkelerde kamusal mal ve hizmetlere olan talebin bu artışdaki etkileri yadsınamaz. Ancak kamu
harcamalar sadece ekonomik büyüme bağlı olarak, kamusal ve hizmetlerdeki talepteki artışla açıklanamaz. Bütçe
tekniğindeki değişiklikler, paranın satın alma gücündeki değişim, ülke sınırlarındaki değişim, savaşlar, bilimsel
gelişmeler gibi faktörler kamu harcamalarının artmasına sebep olmaktadır. Kamu harcamalarının artmasının
sebeplerinden biriside nüfus artışıdır. Bu çalışmada nüfus artış hızının kamu harcamaları üzerinde nasıl bir etki
yaptığı ve hangi oranda artışa neden olduğu araştırılmıştır. Araştırmada Türkiye’de çok partili döneme geçiş olan
1975-2016 yıllarına ait nüfus ve kamu harcamaları verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada Eviews 9
programı kullanılarak Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Modelde değişken olarak Kamu
Harcamaları, Nüfus artış hızı, sağlık harcamaları, savunma harcamaları, eğitim harcamaları, bütçe açığı,
ekonomik büyüme verileri kullanılmıştır. 1975 sonrası verilere dayanılarak yapılan araştırmada sonucunda nüfus
artış hızı ile kamu harcamaları arasında aynı yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nüfus artış hızı, kamu harcamaları, ekonomik büyüme
Jel Kodları: P42, P43, F43
EFFECTS ON PUBLIC EXPENSES IN POPULATION INCREASED IN TURKEY
ABSTRACT
Despite liberal discourses in the world and in Turkey, public spending seems to be in the course of shooting.
Especially in the developed countries, the effects on the increase in demand for public goods and services can not
be denied. However, public spending can not be explained by the increase in demand for public and services
depending only on economic growth. Factors such as changes in the budget technique, change in the purchasing
power of the currency, changes in the borders of the country, wars, scientific developments are causing public
spending to increase. Population growth is one of the reasons for the increase of public expenditures. In this study,
it was researched how the rate of population increase has an effect on public expenditures and in which proportion
the increase is caused. In the study, the population and public expenditures of 1975-2016, which is a multi-party
turnover in Turkey, were analyzed using data.
In the study, multiple linear regression analysis was performed using Eviews 9 program. Public expenditures,
population growth rate, health expenditures, defense expenditures, education expenditures, budget deficit and
economic growth data were used as variables in the model. As a result of the research based on the data after 1975,
it is concluded that there is a similar relation between population growth rate and public expenditures.
Keywords: Population growth rate, Public expenditures, Economic growth

1Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fak, saban.ertekin@adu.edu.tr.

291

TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞTA KADIN GİRİŞİMCİLERİN ROLÜ: KADIN
GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK TEŞVİKLER
Yrd. Doç. Dr. Pelin MASTAR ÖZCAN1
ÖZET
Orta Gelir Tuzağı; bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamayı aşamaması başka bir ifade ile
durağanlaşmasını ifade eden bir kavramdır. Dünya Bankasının açıklamasına göre; kişi başına geliri 1.045 ABD
Doları-12.746 ABD Doları bandında yer alan ülkeler orta gelirli ekonomiler olarak ifade edilmektedir. Ülkelerin
orta gelir tuzağından çıkışlarının hızlandırılabilmesi için uygulanacak makroekonomik politikaların girişimciliği
destekleyecek şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerek kalkınmanın sağlanması gerekse
de kadının toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi için son yıllarda kadın girişimciliği kavramı üzerinde
araştırmalar yoğunlaşmaktadır. Diğer girişim türlerinde olduğu gibi kadın girişimcilerde piyasaya giriş engelleri,
eğitim eksikliği ve özellikle girişimlerinin ilk yıllarında finansman sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu
kapsam COSME gibi uluslararası destek programlarında kadın istihdamının ve kadın girişimci sayısının azlığı
üzerinde durulmakta ve kadın girişimcilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için teşvik mekanizmaları
oluşturulmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde kişi başına düşen gelir seviyesi 11.014 ABD
Doları olup Türkiye üst orta gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır. Kişi başına düşen milli gelirin hesaplama
tekniğinden kaynaklanan sanal bir atış olduğu yönünde eleştiriler mevcut olsa da sonuçta ülkemiz orta gelir
tuzağında yer alan ülke konumunu sürdürmektedir. Orta gelir tuzağından çıkmanın en önemli yolu girişimciliğin
arttırılması ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinden
geçmektedir. Bu kapsamda nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye daha fazla katkı sağlaması başka bir
ifade ile kadın girişimcilerin sayısının artması gerekmektedir. Bu temel ilke kapsamında uygulamaya konulan
10.Kalkınma Planında kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının arttırılması için çeşitli teşvik mekanizmaları
öngörülmüştür. Çalışmamızda ülkemizde uygulanan genel teşvik politikası kapsamında kadın girişimcilere
sağlanan teşvikler değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Kadın Girişimci, Teşvik
Jel Kodları: H 22, L26
THE ROLE OF WOMAN ENTREPRENEURS IN MIDDLE INCOME TRAP: INCENTIVES FOR WOMAN
ENTREPRENEURS
ABSTRACT
Middle Income Trap is a notion which means, per capita income cannot exceed a particular level, in other words
becomes static.According to the statement of the World Bank; the countries with per capita income from 1.045
USD to 12.746 USD are expressed as middle income economies.It is important to establish macroeconomic policies
for accelerating escape of countries from middle income trap to support entrepreneurship.Within this scope, in
recent years, the studies on woman entrepreneurship notion have become intensified both for providing
development and strengthening position of woman in society.Like other types of entrepreneurship, woman
entrepreneurs also come up against market-entry obstacles, lack of education and financial difficulties especially
in the first years of their enterprises.Within this scope, low levels of woman employment and limited number of
woman entrepreneurs are concentrated by international support programs such as COSME and incentive
mechanisms for resolving problems of woman entrepreneurs are established.According to the data stated by
TUIK, per capita income of our country is 11.014 USD and Turkey belongs to the group of middle income
countries.Even, there are some reviews that there has been a virtual increase due to calculation technique of per
capita income, ultimately our country continues its position as a country in middle income trap.The most
important way to escape from the middle income trap is to produce goods with high-added value by increasing
entrepreneurship and using new technologies.Within this scope, women consisting half of overall population
should provide more contribution in economy, in other words the number of woman entrepreneurs should
increase.Within the 10th Development Plan implemented on this basic principle, various incentive mechanisms
are stipulated for increasing the number of woman entrepreneurs and employment of women.The incentives
provided for woman entrepreneurs as part of the general incentive policy of our country will be assessed in our
study.
Key Words: Middle Income Trap, Woman Entrepreneur, Incentive
Gel Codes: H 22, L26
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TURİZM REKABET İNDEKSİ VERİLERİNE GÖRE TÜRKSOY ÜLKELERİNİN ÇOK BOYUTLU
ÖLÇEKLEME YÖNTEMİYLE KONUMLANDIRILMASI
Prof. Dr. Kemal KANTARCI1
Doç. Dr. Murat Alper BAŞARAN 2
Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3
ÖZET
Türk dünyasının benzersiz coğrafyası, tarihi, kültürü ve arkeolojik çekicilikleri, hem mevcut hem de gelecekteki
turizm ve seyahat talebini belirleyecek eğilimler açısından eşsiz bir potansiyel arz etmektedir. Yaklaşık olarak
M.Ö. 4.000’lerden itibaren izlenebilen ve insanlık tarihinde Batıda Balkanlardan Doğuda Pasifik okyanusuna,
Kuzeyde Sibirya’dan Güneyde Hindistan ve Mısır’a kadar bir coğrafyayı etkilemiş tarihin en eski
uygarlıklarından birinin dünya turizm ve seyahat endüstrisi içinde aldığı yer ve üstlendiği rol yeterli değildir. Bu
çalışmada, öncelikle TÜRKSOY adlı kuruluşa üye olan Türk dünyası ülkelerinin Dünya Ekonomik Forumu
tarafından geliştirilen Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi verilerine göre konumları belirlenmiş ve bu ülkelerin
turist alıp ve gönderdiği ülkelerle arasındaki etkileşimler ortaya konmuştur. Çalışma bulgularına göre TÜRKSOY
üyesi ülkelerin kendi aralarındaki turizm hareketlerinin ülkelerin iş-altyapı özellikleri ve insan-kültür-doğa
unsurları çerçevesinde meydana geldiği, bunun yanı sıra Türkiye’nin turizm altyapısında öne çıktığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: TÜRKSOY Ülkeleri, Turizm, Çok Boyutlu Ölçekleme
Jel Kodları
: M21, Z320,
POSITIONING TURKSOY COUNTRIES WITH RESPECT TO TOURISM COMPETITIVENESS INDEX
DATAS BY USING MULTIDIMENSIONAL SCALING
ABSTRACT
The unique geography, history and culture of the Turkish World have nonpareil potential to affect tourism
demand. The place and role in world tourism and travel industry of one of the most ancient civilization, which
roots goes back as far as 4000 BC and not only spreaded from Balkans on the West to the Pacific on the East, from
Siberia on the North to India and Egypt on the South but also inspired the area, is yet insufficient. In this study,
firstly positions of TURKSOY countries were identified according to World Economic Forum Travel and Tourism
Competitiveness Index and afterward the interactions of these countries with some other countries based on
inbound and outbound tourists numbers has been examined. According to the findings, tourism flows between
TURKSOY countries occur in the context of business and infrastructure and human, cultural and natural
attractions. Besides, it has been found that Turkey stands out by means of tourism infrastructure among the
countries.
Keywords
: TÜRKSOY Countries, Tourism, Multidimensional Scaling
Jel Codes
: M21, Z320,
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TÜRKİYE’YE GELEN ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN TERCİHLERİ, ALGILARI VE DEĞİŞİMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT1
Arş. Gör. Ata KAHVECİ 2
Öğr. Gör. Murat YETKİN3
ÖZET
Öğrenci değişim programları küreselleşmeyle beraber modern çağın eğitim hayatına getirmiş olduğu bir yenilik
olarak görülmektedir. Değişim programları öğrencilere, farklı kültürleri tanıma, yabancı dillerini geliştirme,
sosyal ve akademik çevrelerini genişletme ve en önemlisi kendilerini daha iyi tanıma gibi fırsatlar sunmaktadır.
Bu sayede öğrenciler kendilerini iş hayatına daha iyi hazırlayabilme imkanı bulmaktadır. Bu çalışmada Avrupa
Birliği tarafından yürütülen Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Türkiye’de bir yada iki akademik
dönem eğitim gören öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri, burada geçirdikleri dönem sonunda oluşan
Türkiye imajı ve değişim sürecinin öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine olan katkısı incelenmiştir.
Ayrıca bir tür eğitim turizmi çeşidi olarak da görülen Erasmus programı kapsamında Türkiye’de eğitim gören
öğrencilerin turistik bir destinasyon olarak Türkiye’yi algılamaları, tekrar ziyaret eğilimleri ve ağızdan ağıza
pazarlama yoluyla Türkiye’nin gönüllü birer elçisi olma eğilimlerininin belirlenmesi de çalışmanın ana amaçlarını
oluşturmaktadır. Çalışmanın içeriğine uygun olarak online bir anket formu geliştirilmiş ve websayfaları, bloglar
ve gruplar üzerinden Türkiye’ye gelen Erasmus öğrencilerine e-posta ve sosyal medya yoluyla ulaşılmıştır. Bu
kapsamda çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen kırkbeş öğrenciden geri dönüş alınmıştır. Bulgulara göre Erasmus
öğrencilerinin Türkiye’yi tercih etmelerinde öğrencinin eğitim göreceği şehir, Türk kültürü, Türkiye’nin doğal
güzellikleri, ucuz yaşam koşulları ve eğitim kalitesi ve ders listesi olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olduğu
görülmüştür. Erasmus süreci sonunda öğrencilerin en çok memnun kaldıkları özellikler olarak ise Türkiye’nin
doğal güzellikleri, eğitim görülen şehrin genel atmosferi, ucuz yaşam koşulları, konaklama olanakları, üniversite
kampüsleri ve ders seçenekleri ve güvenlik olarak belirtilmiştir. Ayrıca öğrenciler değişim süreci sonunda
kendilerini daha iyi tanıdıklarını, yabancı dillerini geliştirdiklerini ve farklı bir akademik perspektif
kazandıklarını belirtmiştir. Kartılımcıların neredeyse tamamı Türkiye’yi tekrar ziyaret etmek istediklerini ve yine
neredeyse tamamı Türkiye’yi arkadaşlarına tavsiye edeceklerini belirtmiştir. Bir diğer önemli bulgu olarak,
yaklaşık dörtte üç oranında katılımcılar sahip oldukları Türkiye imajının Erasmus süreci sonunda olumlu yönde
değiştiğini belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Türkiye, Gelen Öğrenci, İmaj,
Jel Kodları
: I29, M39, Z39.
A RESEARCH ON CHOICES, PERCEPTIONS AND CHANGES OF INCOMING ERASMUS STUDENTS IN
TURKEY
ABSTRACT
Student exchange programs are seen as an innovation that brought by the modern life in the scope of globalization.
These programs give opportunutiy to students such as learning different cultures, improving foreign language
abilities, expanding social and academic environment and most importantly knowing themselves better. Thus,
students have an opportunity to get ready for business life in a better way. The image occured after the exchange
semester, motivating factors for choosing Turkey, and cognitive, social and emotional contributions of the
semester to students who spent one or two semester in Turkey with Erasmus Student Exhange Programme, that
is runned by European Union, were examined in this study. Besides, perception of Turkey as a touristic
destination among the participants in the scope of Erasmus Programme which is also seen as a type of education
tourism, their re-visit intention to the country and determining the tendency of being a word-of-mouth marketing
volunteer for Turkey were the main aims of the study. Pertinent to the content of the study, an online survey was
developed and incoming Erasmus students on webpages, blogs and groups were reached via e-mail and social
media. In this context, a total number of fourtyfive incoming Erasmus students from various countries filled the
survey. According to the findings, host city, Turkish culture, natural attractions of Turkey, low cost of living,
education quality and list of courses of host university were found to be the most motivating factors for choosing
Turkey. Erasmus students stated that natural attractions of Turkey, atmosphere of the host city, low cost of living,
accommodation possibilities, campus of the host university, list of courses and safety are the factors they liked the
most. They also stated that they feel more self confident, improved their language skills and gained different
academic perspectives after doing Erasmus abroad. Almost all participants indicated their intention to visit
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ozyurt@akdeniz.edu.tr.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret A.B.D.
3 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm MYO.
1
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Turkey again as well as recommending Turkey to their friends. Nearly three quarters of participants expressed
their image of Turkey has positively changed after Erasmus semester.
Keywords
: Erasmus Exchange Programme, Turkey, Incoming Student, Image
JEL Codes
: I29, M39, Z39.
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MESLEKİ FARKINDALIK ÜZERİNE ORTAÖĞRETİM GRUPLARI İLE DEĞERLENDİRMELER 1
2Hakan Aracı
3Hatice Öztekin
4Bahadır Bilge Aycan
5Mustafa Çelik
6Ergün Metin
7Uğur Bilgen
ÖZET
Dünyada küreselleşmenin etkisiyle her gün yeni meslek grupları ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte kişinin kendini
tatmin edeceği ve çalışmaktan mutlu olacağı bir mesleği seçmesi gelecek yaşamı için çok önem arz etmektedir.
Yapacağımız çalışmada öncelikle öğrencilerin en çok tercih edilen meslekler hakkında ne kadar bilgi sahibi
olduklarına yönelik anket uygulaması yapılacaktır. Elde edilen sonuçlara yönelik ilgili meslekler için gerekli
tanıtım eğitimleri verilecek, bu sürecin sonunda uygulanan anket tekrarlanarak bu meslekler hakkında ne kadar
farkındalık yaratıldığı ölçülecektir. Bu çalışma Kırkağaç Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak yürütülen bir
projedir. Proje kapsamında: Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eczacı Engin Ümmetoğlu
Anadolu Lisesi, Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kırkağaç Anadolu Lisesi, Kırkağaç Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi, ve Kırkağaç Hacı İsmail Dereköy Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik
uygulama yapılmıştır. Proje amacımız: ilgili meslekler hakkında öğrencilere gerekli bilgiler verilerek öğrencilerin
gelecekte yapmak istedikleri mesleği seçmelerinde daha doğru kararlar almalarını sağlamak, çevre ve ailesinin
anlattı meslekler dışında da meslek gruplarının olduğunu aktarmak, gelecekte sevdiği mesleği yapan bireyler
olarak toplumda yer almalarını katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler
:Mesleki Tanıtım, Eğitim
Jel Kodları
:I21, M53
A STUDY ON VOCATIONAL AWARENESS WITH SECONDARY SCHOOL GROUPS
ABSTRACT
New profession groups emerge every day with the influence of globalization in the world. In this process,
choosing a career that will satisfy one's self and be happy to work is very important for future life. In this study,
firstly, a questionnaire survey will be carried out to determine how much information the students have about the
most preferred occupations. The necessary training for the related professions will be given to the results obtained,
at the end of this process, the questionnaire will be repeated and the level of awareness about these professions
will be measured.This study is a project carried out jointly with Kırkağaç National Education Directorate. Within
the scope of the project: Şehit Mehmet YılmazKızAnadolu High School, EczacıEnginÜmmetoğlu Anatolian High
School, Kırkağaç Anatolian Imam Hatip High School, Kırkağaç Anatolian High School, Kırkağaç Vocational and
Technical Education Center and KırkağaçHacı İsmail Dereköy Anatolian High School students were
implemented.Our project purpose is to provide students with the necessary information about the related
professions, to make better choices in the selection of the professions that the students want to do in the future, to
convey that the environment and its family are occupational groups other than professions, to contribute to society
in the future as individuals who do their favorite profession.
Key Words:Professional Introduction, Education
JelKods:I21, M53
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Portföy Seçiminde Genetik Algoritmaların Kullanımı
Çekirdeksiz Üzüm Üretiminde Manisa’nın Mevcut Durumu
ve Ekonomiye Katkısı

Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisindeki İndirimli
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Ülkelerin Yoksulluklarına Etkisi
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PORTFÖY SEÇİMİNDE GENETIK ALGORİTMALARIN KULLANIMI
Öğr. Gör.Mehmet Yasin ÖZSAĞLAM1
ÖZET
Optimum portföy seçimi, en önemli finansal yatırım problemlerinden bir tanesidir. Portföy yönetiminde temel
amaç en az risk ile en fazla getiriyi elde etmektir. Portföy optimizasyonu NP-Hard bir problem olmasından dolayı
son yıllarda problemin çözümünde sezgisel algoritmalar kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada optimum portföy
seçimi probleminin çözümü için Genetik Algoritma (GA) kullanılmıştır. Optimizasyon sürecinde GA
parametlerindeki çeşitli farklılıklar sonucu etkilemektedir. Popülasyon seçimi, çaprazlama ve mutasyon
operatörlerindeki farklı yaklaşımlar bu çalışmada da göz önüne alınarak, değişikliklerin sonuca etkisi
araştırılmıştır. Geliştirilen GA uygulaması ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve farklı yaklaşımların portföy
optimizasyonuna etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler
:Portföy Optimizasyonu, Genetik Algoritma, Yapay Zeka
Jel Kodları
:G11.

1Necmettin

Erbakan Üniversitesi, myasinozsaglam@gmail.com.
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ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÜRETİMİNDE MANİSA’NIN MEVCUT DURUMU VE EKONOMİYE KATKISI
Öğr. Gör. Mustafa Muhsin Akcan1
ÖZET
Manisa, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık %85’lik kısmını, çekirdeksiz sofralık üzüm
üretimin ise yaklaşık %55’lik kısmını karşılamaktadır. Çekirdeksiz üzüm üretimi; Manisa’nın tarımsal
istihdamının yanı sıra, dünyada çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının %40-45’nin ülkemiz tarafından
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde dış ticaret açısından da ciddi bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Manisa’da tarım
piyasası için üzüm üretiminin önemine dikkat çekilecektir. Ayrıca çekirdeksiz üzüm üretimi ve sonrası yaşanan
sektörel problemlerin aşılması ve ekonomiye katkısının geliştirilmesi için politika önermelerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Çekirdeksiz Üzüm, Manisa Ekonomisi, Dış Ticaret.
Jel Kodları
: Q10.
MANİSA'S CURRENT SITUATION AND CONTRIBUTION TO ECONOMY IN SEEDLESS GRAPE
PRODUCTION
ABSTRACT
Manisa covers about 85% of Turkey's seedless raisin production and about 55% of seedless table grape production.
Seedless grape production has a serious importance for the agricultural employment of Manisa, at the same time
it has serious importance for foreign trade because of our country has 40-45% of world raisin exports. In this study,
the importance of seedless grape production for the agricultural market in Manisa will be emphasized.In addition,
policy recommendations will be made for the seedless grape production and afterwards to overcome the sectoral
problems experienced and to improve the contribution of the economy.
Key Words
: Seedles Grape, Manisa Economy, Foreign Trade
Jel Codes
:Q10

1Manisa

Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, mustafamuhsin@yahoo.com.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KATMA DEĞER VERGİSİNDEKİ İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASININ SON
10 YILDA BİRLİĞE KATILAN ÜLKELERİN YOKSULLUKLARINA ETKİSİ
Deniz ZÜNGÜN
Özge ÖNKAN
Emine Türkan AYVAZ GÜVEN
ÖZET
Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne 2004-2013 yılları arasında katılan Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya,
Macaristan ve Romanya’nın, oranları %5 ile %18 arasında değişen indirimli katma değer vergisi oranlarının
yoksulluk üzerindeki etkisini incelemektedir. Avrupa Birliği’nde yer almak için katma değer vergisi oranlarını
yeniden şekillendiren söz konusu altı ülkenin katma değer vergilerinde yer alan indirilmiş gruplarının içeriği,
genel olarak gıda ürünleri ve ilaçlar gibi insanların yaşamını idame ettirmesi gereken temel ürünleri
kapsamaktadır. Genel olarak bilindiği üzere dolaylı vergiler, ülkelerin gelir dağılımını bozmakta ve yoksulluğu
arttırmaktadır. Bu yüzden, insanların yaşamını devam ettirecek temel ürünlerin vergilendirilmesi hususuna çok
dikkat edilmelidir. Özellikle yoksulluğun belli bir düzeyde tutulması açısından dolaylı vergilerin oranlarının ve
gruplarının yapılandırılması büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızda yer alan söz konusu altı Avrupa Birliği
üyesi ülkeler üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda indirilmiş katma değer vergisi
oranlarının yoksulluğu arttırdığı sonucuna varılmıştır.
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MANİSA’DAKİ KURU ÜZÜM İŞLETMELERİNİN İHRACATTA YAŞADIĞI GÜNCEL SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Araş. Gör. Dr. Hakan ATLI1
Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN2
ÖZET
Uluslararası ticarette rekabetin büyük bir hızla arttığı günümüzde, Türkiye’nin yeni pazarlar bularak ihracat
potansiyelini geliştirmesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Türkiye, dünya kuru üzüm ticaretinde lider ülke
konumundadır; üretim, maliyet ve kalite açısından rekabet gücü oldukça yüksektir. Bu çalışmada Türkiye’nin
döviz gelirlerini artırarak dış ticaret açığını bir ölçüde azaltmak üzere mikro bazda bir katkı sağlamaya
çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı kuru üzüm işletmelerinin uluslararası
pazarlamada yaşadıkları güncel sorunları belirleyip bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaya çalışmaktır. Bu
doğrultuda, Manisa’daki ihracatçı firmalar ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile yapılan mülakatlara içerik
analizi uygulanmış ve ardından önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
:Uluslararası Pazarlama, Kuru Üzüm, İhracat.
Jel Kodları
:M16.
CONTEMPORARY PROBLEMS THAT THE DRY GRAPE COMPANIES IN MANISA ARE FACING IN
EXPORTATION AND SOLUTION SUGGESTIONS
ABSTRACT
In our day, in which the competition in international trade increases with a great speed, it becomes more important
day by day for Turkey to expand its export potential by finding new markets.Turkey is in the position of the
leading country in world dried grape trade and its competitionpower is relatively high in terms of production,
cost, and quality. In this study, it is tried to have acontribution in micro basis to decrease the foreign trade deficit
to some extent by increasingTurkey’s foreign exchange earnings. The main aim of the study is to try to define the
contemporary problems faced in international marketing by the leading dry grape exporters in Turkey and to
provide solution suggestions to these problems. In this direction, primarily a content analysis method has been
applied to interviews executed with the exporter firms in Manisavia semi structured interview method, and then
suggestions have beenmade.
Keywords
:International Marketing, Dry Grape, Export.
Jel Codes
:M16.
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SOSYAL SORUMLULUK MODELLERİ: BENZERLİKLERİ, FARKLILIKLARI VE TAMAMLAYICI
ROLLERİ
Res. Ass. Rıdvan Kocaman1
Assc. Prof. Hakan Çelik2
ÖZET
Kurumsal sosyal sorumluluk akademik yazında sıklıkla kullanılan ve işletmelerin ana faaliyetleri arasında yer
alan trend konulardan bir tanesidir. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk olarak tezahür eden bu kavramın
temeli çok eski tarihlere dayanmaktadır. Önceki dönemlerde aile içi yardımlaşma ve dayanışma olarak başlamış,
sonraları sosyal refahın artması için karşılık beklemeksizin gerçekleştirilen faaliyetler bütününü oluşturmuştur.
Günümüzdeyse, işletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini hem sosyal refahın artması için hem de kendi
kazançlarını maksimize etmek için stratejik bir amaç çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Literatür incelendiğinde,
1950’lerden bu yana sosyal sorumlulukla alakalı olarak pek çok çalışma yapılmıştır. Ayrıca, kavramla alakalı
olarak pek çok model ve kavram da ortaya atılmıştır. Bu çalışmada,literatürde en çok karşılaşılan,Caroll (1970),
Wartick ve Cochran (1985) ve Wood (1991) tarafından geliştirilmiş sosyal sorumluluk modelleri ele alınmış ve
birbirileriyle karşılaştırılması yapılarak benzerlikleri, farklılıkları ve birbirlerini tamamlayıcı rolleri ortaya
konulmuştur. Çalışma neticesinde, kurumsal sosyal sorumlulukla alakalı yapılacak olan çalışmalara ışık tutmak,
yeni bir model geliştirilmesi hususunda temel oluşturmak ve literatürdeki modellerin derinlemesine incelenmesi
ve birbirleriyle kıyaslanması konusundaki kavramsal boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Modelleri.
Jel Kodları
:M1, M3.
CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY MODELS:SİMİLARİTİES, DİFFERENCES AND
SUPPLEMENTARY ROLES
ABSTRACT
Corporate social responsibility is one of the main trend subjects that are frequently used in academic writing and
existent in businesses’ basic operations. The foundations of this concept, which today is manifested as corporate
social responsibility, are based on very ancient histories.In the previous periods, it started as intra-family
cooperation and solidarity, and later it was overall activities performed for development of social welfare without
expectation.Today, businesses are carrying out social responsibility activities both to increase social welfare and
to maximize their own earningswithin the context of a strategic goal.When the literature is examined, many
studies have been conducted related to social responsibility since the 1950s. In addition, many models and
concepts related to the concept have been put forward.In this study, social responsibility models developed by
Caroll (1970), Wartick and Cochran (1985) and Wood (1991), which are most encountered in the literature, are
discussed and their similarities, differences and their complementary roles are presented by comparing them with
one another.As a result of the study, it is aimed to shed light on the studies that will be related to corporate social
responsibility, to establish a basis for developing a new model and to fill in the conceptual gap on deeply
examining the models in the literature and the comparison with each other.
Key Words
:Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Social Responsibility Models.
Jel Classification: M1, M3.
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OTEL İŞLETMELERİNDE REKABET AVANTAJI YARATMA AÇISINDAN KALİTE MALİYETLERİNİN
ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Nurcan SÜKLÜM1

ÖZET
Turizm sektörü bilindiği üzere yoğun rekabetin yaşandığı bir sektördür. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler bu
rekabet ortamında ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Sektörün önemli bileşenlerinden birisi olan otel
işletmeleri de rekabet avantajı elde edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Bu stratejilerden birisi de
maliyetlerdir. Otel işletmeleri ayakta kalabilmek ve varlığını sürdürebilmek için düşük maliyetle kaliteli hizmet
sunmak durumundadırlar. Ancak kaliteli hizmet sunmanın da işletmeye bir maliyeti bulunmaktadır. Daha doğru
bir ifade ile otel işletmeleri hizmeti sunmadan önce, hizmetin sunumu sırasında ya da hizmetin sunumu
sonrasında gerçekleşebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için bazı maliyetlere katlanmak zorunda
kalmaktadır. Bu maliyetler kalite maliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada otel işletmelerinde rekabet
avantajı yaratma açısından kalite maliyetlerinin önemi teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Rekabet, Kalite Maliyetleri
JEL Kodu: M41
THE IMPORTANCE OF QUALITY COSTS IN TERMS OF CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE IN
HOTEL ENTERPRISES
ABSTRACT
Turizm sektörü bilindiği üzere yoğun rekabetin yaşandığı bir sektördür. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler bu
rekabet ortamında ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Sektörün önemli bileşenlerinden birisi olan otel
işletmeleri de rekabet avantajı elde edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Bu stratejilerden birisi de
maliyetlerdir. Otel işletmeleri ayakta kalabilmek ve varlığını sürdürebilmek için düşük maliyetle kaliteli hizmet
sunmak durumundadırlar. Ancak kaliteli hizmet sunmanın da işletmeye bir maliyeti bulunmaktadır. Daha doğru
bir ifade ile otel işletmeleri hizmeti sunmadan önce, hizmetin sunumu sırasında ya da hizmetin sunumu
sonrasında gerçekleşebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için bazı maliyetlere katlanmak zorunda
kalmaktadır. Bu maliyetler kalite maliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada otel işletmelerinde rekabet
avantajı yaratma açısından kalite maliyetlerinin önemi teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Rekabet, Kalite Maliyetleri
JEL Kodu: M41
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN KURUMSAL İTİBAR ALGILAMALARI
Prof. Dr. İsa İpçioğlu1
Yard. Doç. Dr. Özüm Eğilmez2
Abdullah Ünal Yavuz3
ÖZET
Her boyut ve büyüklüğe sahip olan işletme açısından olumlu bir kurumsal itibara sahip olmak yaşamsal açıdan
önemlidir. Kuruluşların kendilerini diğer rakipleri arasında belirgin bir biçimde ön plana çıkaracak olan temel
unsur, olumlu bir kurumsal itibara ulaşmaları için kurumsal itibarın bileşenlerini organizasyon içindeki süreçlerin
tümünde hayata geçirmeleridir. İtibar, kurumlarda ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına odaklanan ve algıya bağlı
olarak paydaşların tecrübelerine dayanan çok yönlü bir bileşendir. Bu çalışmanın amacı, demografik özelliklerine
göre çalışanların kurumsal itibar algılamalarının örnek bir şirket üzerinden ölçümlemektir. Veriler, örnek bir
şirketin çalışanları ele alınarak, anket yardımıyla toplanmış olup, çalışmanın bulguları kurumsal itibarın her
paydaşın görüşlerinin önem arzettiği vurgulanarak tartışılmıştır. Bu sayede kurumsal itibar konusu, firmanın
çalışanları ele alınarak demografik özellikleri bağlamında bir inceleme yapılması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Kurumsal İtibar, Paydaş Algılamaları, Demografik Özellikler.
Jel Kodları
: M1, J1.
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MUHASEBE MESLEK MENSUBU’NUN MUHASEBE MESLEK ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN
ARAŞTIRMASI (ORDU İLİ ÖRNEĞİ)
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN1
Öğr. Gör. Neşegül PARLAK2
ÖZET
İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünyada ve Türkiye’de yaşanan olumsuz gelişmeler ile birlikte tüm mesleklerde
olduğu gibi muhasebe mesleğinde de etik ve meslek etiği kavramları tartışılmaya başlanmıştır. Etiğin insana özgü
bir kavram olması, insanı yönetmesi, aynı zamanda iş ve işlemleri yönlendirip toplumsal fayda sağlamaktadır.
Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de doğru ve güvenilir iş yapmak, ekonomik ve sosyal gelişim
sağlamak etik algısına ve etik davranışa bağlıdır.
Bu çalışmada, Ordu ilinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının, meslek etiği algılamalarını
belirlemeye yönelik ankete dayalı bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışmamızda meslek etiği düzenlemelerine ve
uygulamalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
:: Etik, Ahlak, Meslek Etiği, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Etiği.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL KÂR: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Doç. Dr. Mustafa KIRLI1
Öğr. Gör. Tekmez KULU2
Öğr. Gör. Şenay ÖZDEMİR ERSÖZ3
ÖZET
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte giderek önem kazanan ve artık bir üretim faktörü olarak
kabul edilen girişimciliğin sosyallik olgusu ile bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan sosyal girişimcilik, toplumda
sosyal ihtiyaçları karşılayacak sosyal değer çıktıları üretmeye odaklı bir süreçtir. “İşletmenin faaliyetlerinde ve
tüm iş süreçlerinde belirli kişi ya da kişilerin çıkarlarını değil tüm toplumun çıkarlarını ve faydasını gözetme
gereği” olarak ifade edebileceğimiz sosyal sorumluluk olgusunun girişimcilik faaliyetiyle hayata geçtiği sosyal
girişimcilik kavramında, özel sektördeki girişimci ruh ile kamu sektöründeki sosyal amaçları gerçekleştirme
misyonu birleşmiştir. Ticari girişimcilikte iş odaklı bir anlayış söz konusu iken, sosyal girişimcilikte sosyal odaklı
bir anlayış söz konusudur. Ticari girişimciliğin temelinde yer alan ekonomik değer meydana getirme misyonu,
sosyal girişimcilikte sosyal bir değer meydana getirme misyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal
girişimcilikte toplumsal sorunların çözümü için harekete geçme, organizasyon kurma ve gerekli finansal kaynağı
bulma kaygıları söz konusudur. Sosyal girişimciler, ticari girişimcilerden farklı olarak toplumsal ve sosyal içeriği
daha yoğun olan faaliyet alanlarında yer almaktadır. Sosyal girişimcilik kapsamında bir diğer önemli unsur da
sosyal sermaye unsurudur. Kavramsal olarak sosyal girişimciliğin bir bileşeni olan sosyal sermaye, “demokratik
bir toplum ve piyasa ekonomisinin etkin şekilde işlemesini sağlayan karşılıklı güven ve ilişkiler ağı” olarak ifade
edilmektedir. Sistem yaklaşımı içerisinde konuyu ele alırsak sosyal girişimcilik sisteminin çıktısı olan sosyal
faydaların üretilebilmesi için gerekli iki temel girdi, sosyal girişimcinin kendisi ve sosyal sermayedir. Sosyal
girişimcilikte iş ve ticari kâr, sosyal amaçlara ulaşmada birer araç olarak görülmektedir. Sosyal kâr, “sosyal gelirler
ile sosyal maliyetler arasındaki olumlu fark” tır. Sosyal girişimcilik faaliyetleri sonucunda elde edilen sosyal kâr,
sosyal girişimciliği teşvik edici ve hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Sosyal girişimcilik faaliyetlerinde, risk alarak
sosyal kâr elde etme ve toplumsal katma değer oluşturma esastır.
Anahtar Kelimeler
: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Kâr.
Jel Kodları
: M14, M21.
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TÜRKİYE’DE İÇGÖÇ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Arş. Gör. Emre Özyerden1
Arş. Gör. Cevat Tosun2
ÖZET
Sosyal ve ekonomik değişimlerin hem nedeni hem de sonucu olarak değerlendirilebilecek olan göç kavramı
toplum yapısını ilgilendiren bir süreçtir. Göç, basit bir şekilde bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine
kalıcı olarak yapılan yer değişiklikleri olarak ifade edilebilir. Birbiriyle bağlantılı etmenlerden oluşan göç olgusu
her dönemde görülen bir nufüs hareketidir. Diğer taraftan belirli bir yerleşim birimine gelmeye ya da belirli bir
yerleşim biriminden ayrılmaya yol açan etmenler farklılaşabilir. Bu çalışmada Türkiye’de içgöç verileri ile buna
neden olabilecek potansiyel göstergeler arası ilişki, 2009-2013 döneminde 81 il için panel veri yöntemiyle tahmin
edilmiştir. Açıklayıcı değişken olarak iktisadi, sosyal ve güvenlik verileri kullanılırken bu verilerle gelen, giden
göç verileri ayrı ayrı modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ekonometrik sonuçlar, Türkiye’de içgöç üzerinde
kişibaşına düşen gelirin iyi bir açıklayıcı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
: Türkiye’de içgöç, İçgöç nedenleri, Panel veri analizi
Jel Kodları
:C33, O15, R23.
INTERNAL MIGRATION IN TURKEY: AN ECONOMETRICS ANALYSIS
ABSTRACT
The concept of migration, which can be considered as both cause and consequence of social and economic changes,
is a process that is concerned with the structure of society.Migration can be simply expressed as
thepermanentchange of place from one settlement to another.Studies on the internal migration in Turkey, which
is seen starting from 1950s,are focusing on net migration.On the other hand, factors that lead to in-migrate to or
out-migrate froma particular settlement may differ.In this study, relationship between internal migration and
indicators that would potentially cause internal migration are examined for the recent era of the years 2009-2013
for 81 provinces with panel data methods.Economic, social and security data are used as explanatory variables
whereas in-migrate and out-migrate data are used as independent variables in different models.Econometric
results show that real income per capita is a significant estimator of internal migration in Turkey.
Keywords
:Internal migration in Turkey,Causes of internal migration, Panel data analysis
JEL Codes
:C33, O15, R23.
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DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMA: PLASTİK ENJEKSİYON
FABRİKASINDA UYGULAMA
Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER
ÖZET
Bütünleşik üretim planlama, dönemlerden oluşan planlama ufkunda beklenen talep seviyelerini en düşük
maliyetle karşılayacak üretim seçeneklerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bütünleşik üretim planlamada
söz konusu olabilecek üretim seçenekleri, “normal mesai, fazla mesai, fason üretim, talebin stoktan karşılanması,
sipariş erteleme, yeni işgücü alımı veya mevcut işgücünün işten çıkarılması, yeni makine yatırımı, vardiyalı
çalışma düzeni” olabilmektedir. Bütünleşik üretim planlama orta-vadeli bir planlamadır. Orta-vadeli planlar
planlama ufkunun altı aydan iki yıla uzandığı planlardır. İşletmelerde bütünleşik üretim planlamanın genel
uygulaması bir yıllık planlama ufkuna göre yapılır. Bütünleşik üretim planlamasında başlıca dört aşama
bulunmaktadır. Birinci aşamada ürünlerin talepleri makine-saat veya adam-saat cinsinden tahmin edilir. İkinci
aşamada kapasite kullanımını düzenleyici politikalara karar verilir. Üçüncü aşamada uygulanabilir üretim
seçenekleri belirlenir. Uygulanabilir üretim seçeneklerinin belirlenmesinde “işgücünü değiştirmeksizin üretim
hızını değiştirmek”, “işgücü sayısını değiştirerek üretim hızını değiştirmek”, “talebin stoktan karşılanması”,
talebin zamanlamasını değiştirmek (sipariş erteleme)” ve “başka üretim işletmelerinden talebin karşılanması
(fason imalat)” izlenebilecek stratejilerden bazılarıdır. Dördüncü aşamada en uygun üretim strateji bulunur. Bu
çalışmada optimum stratejinin bulunmasında doğrusal programlama yöntemi kullanılmıştır. Uygulama Manisa
organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik enjeksiyon firmasında gerçekleştirilmiştir. Firmanın
optimum bütünleşik üretim planının elde edilebilmesi için kurulan doğrusal programlama modeli minimizasyon
amaç denklemi ile sekiz sistem kısıtından oluşmaktadır. Kurulan doğrusal programlama modelinin tamsayılı
çözümü “Open Solver” ile Excel üzerinde elde edilmiştir. Kurulan modelin çözümü ile belirlenen ürün
gruplarının beklenen taleplerini karşılamak için makine-saat cinsinden aylık normal mesai, fazla mesai, işgücü
ihtiyacı ve sipariş erteleme düzeyleri belirlenmiştir. Kurulan model firma yönetimin izleyeceği stratejileri etkin
olarak belirlemesinde yararlanabileceği yapıdadır. Ayrıca bu çalışma doğrusal programlamaya dayalı bütünleşik
üretim planlamasının basit bir örneğini sunmaktadır. Bunun yanında modelin çözüm sonuçları daha ayrıntılı
üretim çizelgesinin gerçekleştirilmesine ilişkin girdi bilgisi sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Üretim Planlama, Tamsayılı Doğrusal Programlama, Üretim Seçenekleri.
JEL Kodu: C54, C69, M11
AGGREGATE PRODUCTION PLANNING THROUGH USING LINEAR PROGRAMMING: THE
APPLICATION IN PLASTIC INJECTION FIRM
ABSTRACT
Aggregate production planning can be defined as the determination of production options that fulfill the expected
levels of demand with the minimum cost in the planning horizon composed of periods. The possible production
options in aggregate production planning can be regular work time, overtime, contract manufacturing, fulfilling
the demand from inventory, backordering, hiring new labor power or discharging of the present labor power, the
investment of new machine, shift working. Aggregated production planning is a medium-term planning.
Medium-term plans have planning horizon extending from 6 months to 2 years. The typical implementation of
aggregated production planning in business firms is in progress according to an annual planning horizon. There
are four major stages in aggregated production planning. In the first stage, demands of the products are estimated
as machine-hour or man-hour. In the second stage, the policy of regulating capacity utilization is decided. In the
third stage, applicable production options are determined. “To change the production rate without changing the
labor force”, “to change the production rate by changing the number of labor force”, “to fulfill the demand from
the stock”, “to change the demand timing (backordering)” and “to fulfill the demand from the other business
firms (contract manufacturing) are some of the strategies that can be followed up in the determination of
applicable production options. In the fourth stage, the most appropriate production strategy is found. In this
study, linear programming method was used in order to find the optimum strategy. The implementation was
performed in a plastic injection firm operating in Manisa organized industrial zone. The linear programming
model established to obtain the optimal aggregated production plan of the firm that consists of eight system
constraints with the minimization objective equation. The integer solution of the established linear programming
model is obtained by "Open Solver" on Excel. Monthly regular work time, overtime, labor force requirement and
backordering level in machine-hour were determined in order to fulfill the expected demands of the product
groups determined by the solution of the established model. The mathematical model is a structure that can be
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utilized by the company management to effectively determine the strategies to follow up. In addition to that, this
study presents a simple case of aggregated production planning based on linear programming. Besides that, the
solution results of the model provide input information for the implementation of a more detailed production
schedule.
Keywords: Aggregate Production Planning, Integer Linear Programming, Production Options.
JEL Codes: C54, C69. M11.
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PARA TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE İSTİKRARI: BRICT
ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇINAR1
Yrd.Doç.Dr. Hayriye BAŞCI NUR2
ÖZET
Para talebi gelir, faiz oranı ve döviz kurunu önemli bir göstergesidir. Para talebinin, hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde istikrarlı olup olmadığını test eden birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların
birçoğu, para talebi fonksiyonunda yer alan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisini aramış ve olası ilişkinin
uzun dönemli kararlı bir ilişkinin işareti olduğunu ifade etmişlerdir. Parasal politika yapıcılar hanehalkının ve iş
dünyanın ihtiyacını karşılayacak para arzı düzeyini bilmek istemektedir. Uygun para talebinin tahmini, faiz
oranının güvenli bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Çalışmada, 1989-2014 dönemi için para talebini istikrarı
ve belirleyicileri incelenmiştir. Bu amaçla, gelişmekte olan ülkelerde uzun dönemli para talebini etkileyen makro
ekonomik değişkenlerin belirlenmesi ve istikrarlı bir para politikası için gerekli olan para talebi kararlılığının
tahminlenmektedir. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında, yatay kesit bağımlılığı için CD testleri,
eşbütünleşme varlığını araştırmak için Westerlund (2005) testi, uzun dönem katsayılarına tahminlemek için Panel
ARDL modeline dayanan Pesaran (1999)’un PMG (Pooled Mean Group) ve MG (Mean Group) testleri ve son
olarak para talebi fonksiyonunun istikrarını test etmek için CUSUM ve CUSUMSQ testleri uygulanmaktadır.
Çalışmada yapılan ekonometrik analizler sonucunda, modele dahil edilen panel ülkelerinde gelir ve döviz
kurunun uzun dönemli para talebinin önemli birer belirleyicisi olduğu ve para talebi fonksiyonun kararlı olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
:Para Talebi, Eşbütünleşme, İstikrar, Panel Veri Seti.
Jel Kodları
:C23, E41, E52.
THE DETERMINANTS AND THE STABILITY DEMAND FOR MONEY IN DEVELOPING ECONOMIES:
A SAMPLE OF BRICT COUNTRIES
ABSTRACT
The demand for money is a precious indicator of income, interest rate and exchange rate. There are lots of
researches that investigate whether examines if the money demand is stable both in developed and developing
countries. Most of these studies searched for the cointegration between the variables of the money demand
function and stated that a potential connection indicated a long-term stable relationship. Monetary policy makers
need to know whether there will be sufficient money supply to encounter the needs of household and business.
The favorable forecast of the money demand obtains the policy makers with a reliable tool for predicting interest
rate. In this study, we were to examine the stability of money demand and it’s determinants for the period from
1989 to 2014. For this purpose, the money demand function is explored by panel data analysis. In econometric
analysis part, CD (cross-sectionally dependence) tests for examining cross-sectional dependence, Westerlund test
for searching the existence of cointegration, Pesaran’s PMG (Pooled Mean Group) and MG (Mean Group) tests
based on Panel ARDL model for estimating the long-term coefficients, and finally CUSUM and CUSUMSQ tests
for examining the stability of the money demand function will be performed. As a consequence of the econometric
analyses in this study, it’s concluded that income and foreign exchange rate are among the significant determiners
of the money function and the money demand function is stable in the panel countries that are included in the
model.
Keywords: Money Demand, Cointegration, Stability, Panel Data Set
JEL classification: C23, E41, E52.

1Manisa
2Manisa

Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, serkan.cinar@cbu.edu.tr.
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, hayriye.basci@cbu.edu.tr.

313

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU VEYÜKSEK DERECEDEN MOMENT TABANLI SAYISAL KISITLI
PORTFÖY SEÇİMİ
Araş. Gör. Osman Pala1
Doç. Dr. Mehmet Aksaraylı2
ÖZET
Etkin portföy seçimi finansal karar vericilerin üzerinde durduğu önemli bir yatırım problemidir. Markowitz’in
önerisi olan Ortalama Varyans Modeli ile portföy getiri ve risk faktörleri ilk defa etkili bir şekilde birlikte ele
alınmıştır. Fakat hisse senetleri tarihsel getirileri normal dağılmadığında sadece ortalama ve varyans etkin portföy
seçiminde yeterli olmamaktadır. Bu durumda çarpıklık ve basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin modele
eklenmesi çözümün etkinliğini arttırabilmektedir. Karar vericinin belirli sayıda hisse senedinden portföy
oluşturmak istemesinde ise portföy seçim problemi sayısal kısıtlı portföy optimizasyonu haline gelmekte ve kesin
çözüm veren algoritmalar problemin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Çalışmada standart parçacık sürü
optimizasyonu ve uyarlanabilir eylemsizlik ağırlıklı parçacık sürü optimizasyonu farklı uyum fonksiyonları olan
Sharpe oranı, çarpıklık için düzeltmiş Sharpe Oranı, çarpıklık ve basıklık için düzeltilmiş Sharpe oranı açısından
kıyaslanmıştır. Bist 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinden farklı nicelik kısıt değerlerine göre portföyler elde
edilerek önerilen modelin etkinliği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Sayısal Kısıtlı Portföy, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yüksek derecden momentler.
Jel Kodları
:G110.
CARDINALITY CONSTRAINED PORTFOLIO SELECTION BASED ON PARTICLE SWARM
OPTIMIZATION AND HIGHER MOMENTS
ABSTRACT
Effective portfolio selection is an important investment problem for financial decision makers. Markowitz's
proposal, the Mean Variance Model, have been effectively addressed portfolio return and risk factors for the first
time. However, when historical returns of stocks do not follow normal distribution, mean and variance are not
enough to select effective portfolios. In this case, the addition of higher order moments such as skewness and
kurtosis can increase the effectiveness of the solution. If the decision maker wants to construct a portfolio from a
certain number of stocks, the portfolio selection problem becomes cardinality constrained portfolio optimization
and the exact solution algorithms are insufficient to solve the problem. In the study, standard particle swarm
optimization and adaptive inertia weighted particle swarm optimization are compared in terms of different fitness
functions such as; Sharpe ratio, Sharpe ratio adjusted for skewness, Sharpe ratio adjsuted for skewness and
kurtosis. The efficiency of the proposed model was evaluated by obtaining portfolios according to different
cardinality constrained values from the stocks in the Bist 30 index.
Keywords
:Cardinality Constrained Portfolio, Particle Swarm Optimization, Higher moments.
Jel Codes
:G110.
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ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ AKADEMIK ERTELEME DAVRANIŞININ AKADEMIK BAŞARI VE
BENLİK SAYGISI ILE OLAN ILIŞKISINI BELIRLEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
Öğr.Gör. Dr. Banu SARIBAY1
Araş.Gör.Efe SARIBAY 2
Yrd. Doç. Dr. Aynur İNCEKIRIK 3
ÖZET
Mesleki ve sosyal yaşama hazırlanma sürecinde önemli bir yeri olan üniversite yaşamı gençlerin farklı
sorumlulukları üstlendiği bir süreçtir. Üniversite eğitiminde öğrencilerin akademik olarak yerine getirmeleri
gereken birçok farklı görevleri bulunmakta; ancak birçok öğrenci bu görevleri çeşitli nedenlerle ertelemektedirler.
Bu durum akademik erteleme olarak adlandırılmakta ve öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyen bir
sorun olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Akademik erteleme davranışı, öğrencilerin derslere çalışmayı
geciktirme, ödevleri ya da projeleri hazırlamayı son ana bırakma şeklinde görülmektedir. Akademik erteleme
davranışı sergileyen öğrenci sayısının çokluğu ve erteleme davranışı sergileyenlerin başarısız olup, bu durumdan
kurtulmak istemeleri çalışmanın oluşmasına katkı koymuştur. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik
erteleme davranışının, akademik başarı ve benlik saygısı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca araştırmada,
akademik erteleme davranışının cinsiyete, öğrenim görülen programa ve bazı sosyo-demografik değişkenlere
göre farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan
öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rosenberg’inBenlik Saygısı Ölçeği, Çakıcı (2003)
tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
toplanan verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler
kullanılmıştır; değişkenler arası ilişkilerin incelemesinde çoklu korelasyon ve regresyon analizi; farklılaşma
analizlerinde ise t ve anova testlerinden yararlanılmıştır. Bu araştırma eğitim kurumlarından erteleme
alışkanlıkları nedeniyle potansiyellerinin altında başarı gösteren ve çeşitli kayıplara uğrayan öğrencilerin fark
edilmesi ve bu öğrencilerin teşvik edilerek daha üretken hale getirilmeleri açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Akademik Erteleme, Akademik Başarı, Benlik Saygısı.
Jel Kodları
:M10, I23
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TÜRKİYE’DE TASARRUF BİLİNCİ EKSİKLİĞİ VE AKILLI TELEFON TÜKETİMİ İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Çiçen1
Hacer Begüm Albar2
ÖZET
Türkiye’de özel tasarrufların düşük oranlarda seyrettiği bilinmektedir. Bu alandaki açık, ülke büyümesinin
sürekliliğini tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Bu açıdan Türkiye’de özel tasarrufları belirleyen unsurların
incelenmesi önemlidir. Literatürde özel tasarrufların faiz oranı, kamu tasarrufu ve gelir düzeyi gibi birçok
değişkenden etkilendiğine dair yayınlar bulunmaktadır. Ancak çalışmamızda işin mikro boyutu ele alınacaktır.
Toplumuzda hızlı gelişen teknoloji ile birlikte, genç nüfus ağırlıklı demografik yapının elektronik aletlere olan
ilgisi yüksektir. Bu ilginin başında akıllı telefonlar gelmektedir. Belirli kesimlerde akıllı telefonların bir statü
belirleme aracı gibi de kullanılması sebebiyle, insanların ihtiyaçları dışında telefonlarını sıkça değiştirdiğini
gözlemlemek mümkündür. Bu anlayış, Veblen’in işaret ettiği “gösteriş ekonomisi” ve “aylak sınıf”
tanımlamalarına uymaktadır. Akıllı telefon tüketiminin, özel tasarrufları ve tasarruf bilincini düşüren bir unsur
olması düşüncesinden hareketle, çalışmamızda bu ilişkiye dair analiz gerçekleştirilecektir. Bu alanda Türkiye’de
zaman serilerine uygun veri eksikliği olduğundan ötürü, analiz anketler üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada
akıllı telefon seçiminin (fiyatının) hangi değişkenlere bağlı olduğu (gelir düzeyi, çalışma durumu, marka
bağımlılığı, tasarruf edebilme, gösteriş amaçlı tüketim, öğrenim durumu) EKK ile ortaya konulmuş ve yine
tasarruf edebilmenin bu değişkenlere bağlı olup olmadığı probit modelle ayrıca test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
:Özel Tasarruflar, Akıllı Telefon, Gösteriş Ekonomisi
Jel Kodları
:DO1, D14, D31, E21, H31, I38, O33.
LACK OF SAVING CONSCIOUSNESS AND SMARTPHONE CONSUMPTION RELATION IN TURKEY
ABSTRACT
It’s known that personal savings in Turkey are at low rates. The openness in this area threatens the continuity of
the country’s growth. In this respect, it’s important to examine the determinants of personal savings in Turkey.
There are publications in the literature that personal savings are influenced in many ways such as interest rate,
public saving and income level.But in our study, we will discuss the micro dimension.With the rapid development
of technology, the demographic structure of the young population has a high interest in electronic devicesin our
society.Smart phones are at the beginning of this interest. It is possible to observe that people frequently change
their phones outside of their needs, as smartphones are also used as a status determination tool in certain
areas.This understanding fits the definitions of "conspicuous consumption" and "leisure class" pointed out by
Veblen.Considering that consumption of smartphones is a factor that lowers personal savings and saving
consciousness, this relation analysis will be carried out in our study.Because this field is lack of data suitable for
time series in Turkey, the analysis was conducted through questionnaires.The least squares method is used to
determine which variables (income level, working status, brand dependency, saving habit, conspicuous
consumption, education status) the smart phone selection depends on.In addition, the probit model has also been
tested to see whether saving depends on these variables.
Key Words
:Personal Savings, Smart Phone, Conspicuous Consumption
Jel Codes
:DO1, D14, D31, E21, H31, I38, O33.
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SİGORTACILIKTA KURUMSAL İTİBAR
Öğr. Gör. Dr. İskender DEMİRBİLEK1
ÖZET
Toplumda ve paydaşlarının gözünde başarılı ve iyi bir yerde bulunmak isteyen işletmeler, kurumlarının olumlu
bir itibara sahip olmasını isterler. Değişen toplumsal duyarlılıklar, artan rekabet ve yaşanan teknolojik gelişmeler,
işletmelerde farklılaşma ve toplumda farkındalık yaratma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada
öncelikle itibar kavramı ve itibar yönetiminin kurumlarla bağlantısı incelenmiştir. Finans piyasaları ve sigortacılık
kavramları üzerinde durulmuştur. Bir hizmet sektörü olarak sigorta sektörü incelenmiştir. Türk Sigorta Sektörü
tanıtılmış, yapısı anlatılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise kurumlar için kurumsal itibarın bileşenleri tek tek
ele alınmış, her bir itibar bileşeninin tanımı yapılmış ve Türk Sigorta Sektörü ile bağlantısı örneklerle irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
: İtibar, Sigortacılık, İtibar Yönetimi.
Jel Kodları
: L14, G22.
CORPORATE REPUTATION IN INSURANCE
ABSTRACT
Business Corporations which want to be seen in a good and successful position in their partner’s and society’s
eyes, want their firms have a favorable reputation. Fluxional social sensivity, increasing competition and
technological improvements bring along differentiations in firms and a need of raise awareness in society. In this
study, first of all, reputation term and connectivity of reputation management of firms are analyzed. Financial
markets and insurance terms are laid emphasis on. Insurance sector is examined as a service industry. Turkish
Insurance market is introduced and its structure is explained. At the last part of study, ingredients of corporate
reputation are examined one by one, each reputation component is described and their relationship with Turkish
Insurance Market is probed with examples.
Keywords
: Reputation, Insurance, Reputation Management.
Jel Codes
: L14, G22.
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TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SUİSTİMALLER: SUİSTİMALLERİN SİGORTA
ŞİRKETLERİNE OLAN ZARARI VE BU ZARARIN AZALTILMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Öğr. Gör. Mehmet UZUN1
ÖZET
Sigorta unsuru bireyler ve kurumlar açısından günümüzde büyük bir anlam ifade etmektedir. Genellikle sigorta
ile ilgili genel bilgilere herkesin sahip olmasının yanında, farklı hasar durumlarında spesifik durumlar da ortaya
çıkabilmektedir.
Bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlardan biri de sigorta sahtekarlıkları, yani sigorta
suiistimalleridir. Sigortacılık sektörü büyüdükçe hem genel olarak dünyada, hem de Türkiye’de suistimal
olaylarının gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Nitekim özellikle trafik, kasko ve hayat sigortaları da suistimal
vakalarının en çok yaşandığı sigorta branşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Suistimal konusunda yapılan
araştırmalar incelendiğinde ise günümüzde neredeyse her iki kişiden birinin suistimale maruz kalmış ya da bu
duruma göz yummuş olduğu ortaya çıkmaktadır. Suistimaller neticesinde ise sigorta şirketleri büyük bir maddi
kayba maruz kalmakta, sigorta poliçe fiyatları da artan maliyetler karşısında yükselmektedir. Çalışmanın amacı
Türkiye’de sigortacılık sektöründe yaşanan suistimallerin incelenmesi ve sektöre olan etkisinin ortaya
konulmasıdır. Çalışmada sigorta suistimallerinin Türkiye’de hangi branşlarda daha yoğun yaşandığı, ne tür
sahtekarlıklarla sigorta şirketlerinin zarara uğratıldığı ve bu zararların azaltılması için alınması gereken
önlemlerin neler olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu çerçevede sigorta suiistimallerinin tamamen önlenmesi kapsamında etkin bir mekanizmanın varlığı ve işleyişi
gereklidir. Bu kapsamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin ve bünyesinde kurulan Sigorta Sahteciliklerini
Engelleme Bürosu’nun ve Türkiye Sigorta Birliği’nin faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu kurumların
yalnızca eğitim faaliyetleri ile değil özellikle sektörün içinde bulunan diğer kurumlarla işbirliği içerisinde olması
gerekliliği bulunmaktadır. Toplumda sigorta sahteciliğinin olağan ve yasal bir süreç olduğunun değil aksine bir
suç olduğunun ve bu suçun da uygulayıcılarına yüksek maliyetlere yol açtığına dair örneklerin gösterilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler
:Sigorta, Sigorta Suistimalleri, Türk Sigortacılık Sektörü.
Jel Kodları
:G22.
THE ABUSES EXPERIENCED IN TURK INSURANCE SECTOR: THE LOSS OF ABUSES TO INSURANCE
COMPANIES AND THE PRECAUTIONS THAT MUST BE TAKEN IN ORDER TO DECREASE THIS
LOSS
ABSTRACT
The insurance element is of great significance in terms of individuals and institutions today. As well as everyone
has general information about insurance, specific situations can also ocur in different damage cases. One of the
situations that may arise in this process is insurance fraud, that is, insurance abuses. As the insurance sector grows,
it is observed that abuse events are increasing day by day both in general in the world and in Turkey. Thus,
especially, traffic , automobile and life insurances are the most frequently encountered insurance branches of
abuse cases. When investigations on abuse are examined , it is revealed that almost one person in the present day
has been exposed to abuse or has overlooked this situation. As a result of abuses, insurance companies are exposed
to a large amount of material losses and insurance policy prices are increasing against rising costs. The purpose of
the study is to examine the abuses in the insurance sector in Turkey and to revealthe effect on the sector. It has
been attempted to explain in which branches the insurance abuses in Turkey are more intense, what kind of frauds
the insurance companies are damaged with, and what measures should be taken in order to reduce these
damages.
In this framework, the existence and fuctioning of an effective mechanism is required within the complete
prevention of insurance abuses. In this context, the activities of the Insurance Information and Surveillances
Center, the Insurance Fraud Bureau and the Turkish Insurance Association are of great importance.There is a need
for these institutions not only with training activities but also collaborate with other institutions,especially within
the sector. It is neccesary to show examples that insurance fraud is not an ordinary and legal process in the society,
but it is a crime on the contrary and this crime causes high costs to its practitioners.
Keywords
:Insurance, Insurance Abuses, Turk Insurance Sector.
Jel Codes
:G22.
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İSLAMİ MUHASEBE PERSPEKTİFİNDEN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MESLEKİ
SAHTEKÂRLIKLARIN İNCELENMESİ
Ayhan YATBAZ1
İlknur CAN2
ÖZET
Mesleki sahtekârlık suçları, bir çalışanın çalıştığı işyerindeki konumunu o işyerindeki varlık ve kaynakları kendi
kişisel zenginleşmesi doğrultusunda kullanması olarak ifade edilebilir. Çalışan kişilerin mesleki sahtekârlık
suçlarına karışmasının nedenleri arasında maddi sıkıntılar, ailevi problemler, işyerinde yaşadığı huzursuzluklar,
sosyalleşememe, intikam alma duygusu, zengin olma isteği gibi birçok sebep gösterilebilir. Bu çalışmada
bankacılık sektöründe meydana gelen mesleki sahtekârlık suçlarının türleri ve bunların ortaya çıkarılmasında ve
önlenmesinde İslami muhasebenin rolü ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ilgili Kuran ayetleri
ve hadislerden yola çıkılarak ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar taranarak İslami muhasebenin dayandığı
temel ilkeler ortaya konmaya çalışılmıştır. İslami muhasebenin dayandığı temel ilkelerin başında kişilerin
diğerbireylere karşı sorumluluğunun yanı sıra Allah’a karşı da sorumlu olduğu inancı gelmektedir. İslam dininde
var olan ahiret, hesap günü, cennet ve cehennem inancı insanların yapmış oldukları eylemlerin sonuçlarının bu
dünya ile sınırlı olmayacağını vurgulamaktadır. Bu bakımdan İslami muhasebede taraflar her türlü eylem ve
davranışlarında bu hususu göz önünde bulundurmak durumundadır. İslami muhasebe sadece bir finansal
raporlama süreci değil aynı zamanda İslami bir yaşama biçiminin gereğidir. Bu yaşam biçiminde taraflar hem
birbirlerine karşı hem de Allah’a karşı mutlak sorumluluk içindedirler. İslami muhasebenin günümüz bankacılık
sektöründe uygulanması halinde mesleki sahtekarlık suçlarının azalacağı düşünülmektedir. Bunun için öncelikle
tarafların davranışlarını İslami muhasebenin dayandığı temel ilkelere göre şekillendirmeleri sağlanmalıdır.
Çalışmada mesleki suçların engellenmesinde etkili bir yöntem olarak İslami muhasebenin nasıl uygulanacağı
açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye’deki mevcut durum ele alınarak bu konuda neler yapılacağı konusunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Mesleki Sahtekârlık, İslami Muhasebe
JEL Kodları: M41, G21
EXAMINING OF OCCUPATIONAL FRAUDS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ACCOUNTING
ABSTRACT
Occupational fraud crimes can be expressed as the use of the position of an employee in a workplace where he or
she is employed in the direction of his or her personal enrichment. Reasons for employees' involvement in
occupational fraudulent crimes include financial difficulties, family problems, uneasiness in the workplace, lack
of socialization, feeling of revenge, and the desire to be rich. In this study, the types of occupational fraud crimes
that take place in the banking sector, and the role and importance of Islamic accounting have been tried to be
revealed. In this context, by studying the related Qur'anic verses and hadith ( the
prophet
muhammad's
sayings/deeds) and by searching the academic studies related with this area, basic principles of Islamic accounting
have been tried to be put forward. At the beginning of the basic principles on which Islamic accounting is based
is the belief that people are responsible to Allah besides their responsibility towards other individuals. The faith
of the afterlife, the day of calculus, the paradise and the hell in Islam are emphasizing that the consequences of the
actions of people are not limited to this world. In this respect, the parties to Islamic accounting must take this into
consideration in all their actions and behaviors. Islamic accounting is not only a financial reporting process but
also an Islamic way of life. In this way of life, the parties are in absolute responsibility both against each other and
against Allah. If the Islamic accounting is applied in today's banking sector, crimes of occupational fraud should
be reduced. For this, first of all, the behavior of the parties should be shaped according to the basic principles on
which Islamic accounting is based. It has been tried to explain how Islamic accounting would be applied as an
effective method in preventing professional crimes in this working. Suggestions have been made about what to
do in this issue by considering the current situation in Turkey.
Key words: Banking, Occupational Fraud, Islamic Accounting
JEL Codes: M41, G21
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THE RELATIONSHIP BETWEENHEDGE DERIVATIVE USAGEAND VOLATILITY OF PROFITS IN
BANKING SECTOR
Tuna Can Güleç1
Rabia Aktaş2
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effects of theuse of derivative instruments with intention of hedging
on the profitability of the banks. Financial theory suggests that properly used hedge derivatives should increase
profitability of firms while reducing the volatility of these profits by refining a significant portion of unsystematic
risk from investment and cash flow decisions.
Dataset used in the analysis is obtained from Banking Regulation and Supervision Agency of Republic of Turkey
and covers2002:Q2 to 2015:Q3 quarterly periods for 11 banks in Turkey which regularly use derivative instruments
with intention of hedging within specified data period.
Findings in the analysis indicate that there is a significant positive relationship between the use of derivatives with
intention of hedging and the company profits. The volatility of the profits has been first tested using panel series
consisting of the whole sample, results indicated that there is a statistically significant inverse relationship between
hedge derivatives usage and firm profits. To confirm the results, time series analysis has been conducted for each
individual firm single-handedly, 5 out of 11 firms have demonstrated a statistically significant reduction in
volatility in line with the increased use of derivatives.
Key Words:Firm Profits, Volatility, Hedge Derivatives, GARCH
JEL Codes: G11, A10, C12
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BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI GETİRİLERİ İLE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI GETİRİLERİNİN
BİREYSEL YATIRIMCI AÇISINDAN ANALİZİ
Arş. Gör. Uğur TÜRKEL1
ÖZET
Bireysel emeklilik sistemi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi için kullanılan en önemli yatırım araçlarından
biridir. Sistemin temel amacı, katılımcılarına emekliliklerinde ya da diledikleri zaman kullanabilecekleri ek bir
gelir yaratmaktır. Ayrıca sistemde biriken fonların yatırıma yönlendirilmesiyle, devlet ve kurumlarının uzun
vadeli kaynak ihtiyacı da karşılanmaktadır.Günümüz finansal sisteminde birçok yatırım seçeneği bulunmaktadır.
Mevduat, altın, döviz ve pay senedi gibi en fazla tercih edilen yatırım araçlarının yanı sıra Bireysel Emeklilik
Sistemiyle söz konusu yatırım araçları kullanılarak portföy yatırımları yapılabilmektedir.Çalışmanın uygulama
bölümünde, bireysel emeklilik sistemine ve sisteme alternatif sayılabilecek yatırım araçlarına yatırım yapan bir
yatırımcının, aylara ve yıllara göre birikim tutarları incelenmiştir. Bu yolla, Bireysel Emeklilik Sisteminin en çok
tercih edilen fon gruplarının sağladığı getiri, diğer yatırım araçlarının getirileriyle karşılaştırılmış ve yeni
yatırımcılara bir perspektif sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bireysel emeklilik sistemi, Emeklilik yatırım fonları, Yatırım araçları, Performans analizi
Jel Kodları: H55, J32
AN ANALYSIS OF RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS AND ALTERNATIVE INVESTMENT
INSTRUMENTS FROM THE POINT OF INDIVIDUAL INVESTORS
ABSTRACT
The private pension system is one of the most important investment instruments which are used for the transfer
of savings to investment. The main purpose of the system is to create an additional income for their participants
who could have it after retirement or when they wish. Furthermore, through the investment of funds accumulated
in the system, long-term funding needs of the state and its institutions are also covered.There are many investment
options in today's financial system. Beside the most preferred investment instruments as deposits of money, gold,
foreign currency and equities; portfolio investments could be made with Private Pension System by using
forementioned investment instruments.In the application part of the study, amount of accumulations was
examined according to saving amounts per months and per years of an investor who invested in pension system
and financial instruments which can be considered an alternative to the system. In this way, the return provided
by the most preferred group of pension funds of Private Pension System, is compared with the returns of other
investment instruments and it is intended to provide a perspective to new investors.
Keywords: Private pension system, Pension funds, Investment instruments, Performance analysis
Jel Code :H55, J32
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KATILIM BANKACILIĞININ SEKTÖREL SORUNLARI: TÜRK KATILIM
BANKACILIĞI’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME1
Arş. Gör. Dr. Selim DURAMAZ2
ÖZET
Bazı ülkelerdeki hızlı büyümeye rağmen genel olarak faizsiz finansal hizmet ve araçlarının gelişimi konvansiyonel
bankacılık hizmet ve ürünlerinin gelişim ve büyüme hızına göre beklenenin altında kalmıştır. Özellikle Türkiye’de
arzu edilen seviyenin altında bir seyir izleyen faizsiz finans ve beraberinde faizsiz bankacılık, ekonomik sistem
içinde geçmişten bu yana birtakım sorunlar yaşamaktadır. Çalışma, katılım bankalarının geçmişten günümüze
gelen sorunlarının ele alınması, bu sorunlar karşısında katılım bankalarının genel işleyişleri, ürün-hizmet
politikaları açısından ne tür yenilikler yapılabileceklerine ve gelecek politikalarına ışık tutulması gibi amaçlarla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılım bankalarının sorunları farklı başlıklar altında değerlendirilmiş, bu
sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
: İslami Finans, Türk Katılım Bankacılığı, Katılım Bankaları Sektörel Sorunları.
Jel Kodları
: G21, P430, E440.
SECTORAL PROBLEMS OF ISLAMIC BANKING FROM PAST TO PRESENT: AN EVALUATION FOR
TURKISH ISLAMIC BANKING3
ABSTRACT
In spite of rapid growth in some countries, the development of Islamic financial services and instruments in
general has been less than expected according to the growth and pace of development of conventional banking
services and products. Islamic finance and Islamic banking, which have a course below the desired level in Turkey
in particular, have experienced some problems in the economic system since the past. The study was carried out
with the following objectives: Addressing the past problems of participation banks; guiding to what kind of
innovations can be done in terms of their general operation, product-service policies in the solution of these
problems; taking the lead in future policies of Islamic banks. In the study, the problems of the Islamic banks were
evaluated under different headings and solutions for these problems were suggested.
Keywords
: Islamic Finance, Turkish Islamic Bank, Islamic Banks Sectoral Problems.
Jel Codes
: G21, P430, E440.
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KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ: ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN BİR “KAZAN-KAZAN” ’MI?
Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ1
Prof. Dr. Şebnem TOSUNOĞLU 2
Arş. Gör. Murat ALBAYRAK3
ÖZET
Gün geçtikçe artan kamusal ihtiyaçlar devletin ekonomideki rolünü değiştirmiştir. Özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı sorunlarının giderilmesinde devletten beklentiler artmış, devlet ise bu
bağlamda ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak için alternatif imkanlar bulmaya yönelmiştir. Özellikle
1980 sonrası dönemde, özel sektörün finansman ve ileri teknoloji imkanlarından yararlanmak isteyen ülkelerde
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamaları artış göstermiştir. Yüksek maliyet gerektiren altyapı yatırımlarını
karşılamada KÖİ ile birlikte devlet bütçesi üzerindeki baskılar azalmış, ancak bununla birlikte KÖİ uygulamaları
bir çok yolsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada öncelikle KÖİ hakkında teorik bilgiler sunulduktan
sonra KÖİ projelerinin hem kamu sektörüne hem de özel sektöre sağladığı avantajlar ve dezavantajlar Türkiye ve
Dünya örnekleriyle ortaya konulmuştur. Böylelikle KÖİ uygulamalarında var olan tartışmalara eleştirel bir bakış
açısıyla yaklaşılarak kamu ve özel sektör açısından KÖİ uygulamalarınının “Kazan-Kazan” beklentilerini
karşılayıp karşılayamadığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
: Kamu Özel İşbirliği, Altyapı Hizmetleri, Kazan-Kazan.
Jel Kodları
: H54, L33.
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: A 'WIN-WIN' FOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS?
ABSTRACT
Increasing public needs have changed the state's role in the economy. In particular, expectations about
intervention of the state have increased in addressing infrastructural problems in developing countries such as
Turkey; in this regards, the state has tried to find alternative policies to obtain the financing needs. Especially in
the period after 1980, Public Private Partnership (PPP) applications increased in the countries that want to benefit
from private sector financing and advanced technology facilities. The pressures on the state public budget
decreased while PPP provided financing for infrastructure investments that required high costs. In addition to
this, PPP applications has come with a lot of corruption. In this study, firstly the theoretical information about
PPP was presented, after that, the advantages and disadvantages of the projects of the PPP both in the public
sector and in the private sector have been demonstrated with examples from Turkey and the World. Thus, it has
been examined from a critical point of view to the debates existing in the applications of the PPP and whether the
PPP applications in terms of public and private sector can meet the expectations of "Win Win".
Key Words : Public Private Partnership, Infrastructure, Win-Win
Jel Code : H54, L33.
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TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VERGİSEL DÜZENLEMELER
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN1
Araş. Gör. Dr. Hakan BAY2
ÖZET
Az ya da çok tüm ülkelerin ortak sorunu olan yoksulluk insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Tarihi süreçte
yoksullukla mücadele önemli bir mesele olmuştur. Günümüzün küresel bir sorunu olan yoksulluğu yenmek ve
yoksulların refah seviyesini yükseltmek vergi sistemlerinin amacıdır. Vergisel politikalar yoksulluğun
çözümünde kamu otoritelerinin kullanabileceği en etkili araçlardan biridir. Bu nedenle vergi sistemlerinin sağlam
temeller üzerine oturtulması ve etkin işleyişi gerekli ve önemlidir. Yoksulluk ve işsizlik Türkiye’nin önemli
sorunlarındandır. Rasyonel bir vergilendirme ile işsizlik önlenir, üretim artırılır. Bu nedenle yoksulluğu önleyici
yatırımlar yapmak, girişimciliği geliştirmek ve bu hedefleri destekleyici bir vergi sistemi oluşturmak gerekli ve
önemlidir. Bu çalışmada kalkınmanın temel göstergelerinden olan yoksulluk konusu ele alınmış ve yoksullukla
mücadelede Türk vergi sistemindeki düzenlemelere yer verildikten sonra izlenmesi gereken vergisel politikaların
neler olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu uygulamalar gelir, servet ve harcama vergileri açısından ayrı
ayrı değerlendirilerek, yoksulluğu azaltmada alınması gereken önlemler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Vergi Politikası, Eşitsizlik.
JEL Kodu
: H20, H30, K40.
THE TAXATIONAL REGULATIONS IN STRUGGLING WITH POVERTY IN TURKEY
ABSTRACT
Poverty, which is more or less the common problem of all countries, is as old as human history. Historically,
struggling with the poverty has been an important issue. It is the purpose of the tax systems to overcome the
poverty which is a global problem and to raise the welfare level of the poor. Tax policies are one of the most
effective tools that public authorities can use to solve poverty. For this reason, it is necessary and important to
build on the solid basis the tax systems and to operate effectively. Poverty and unemployment are important
problems in Turkey. With a rational taxation, unemployment is prevented and production is increased. For this
reason it is necessary and important to make investments to prevent poverty, to develop entrepreneurship and to
establish a tax system to support these objectives. In this study, poverty, one of the basic indicators of
development, is discussed and it is emphasized what should be the tax policies that should be followed after is
mentioned the regulations in the Turkish tax system for struggling with poverty. These applications are evaluated
separately in terms of income, wealth and expenditure tax, and the measures to be taken in reducing poverty have
been evaluated.
Keywords : Poverty, Tax Policy, Inequality.
JEL Codes: H20, H30, K40.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ BEKÂRLIK VERGİSİ TARTIŞMALARI
Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR1
Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRIMAN2
ÖZET
Nüfus ve nüfusun yapısı toplumlar için ekonomiden sosyal hayatın tüm alanlarına kadar pek çok açıdan önem
arz eder. Bu yüzden nüfus politakaları ülkelerin ve politika yapıcıların önemli politik uğraşlarının başından gelir.
Özellikle büyük insan kayıplarının yaşandığı savaş dönemlerinde ya da sonrasında azalan nüfusun kısa süre
içinde telafi edilebilmesine yönelik çabalar gündeme gelir. Pek çok konuda olduğu gibi, nüfus artışının teşviki
konusunda devletlerin başvurduğu tedbirlerin başında vergisel düzenlemeler başı çeker. Kimi zaman teşvik
mekazimalarını barındıran bu düzenlemeler kimi zaman negatif boyutta evlenmeyenleri diğer bir deyişle
bekarları cezaladırabilecek ya da onları kısa süre içinde evlenmeye mecbur bırakacak şekilde vergi salma
boyutunu da içerebilir. Nitekim bu yaklaşımı benimseyen çabalar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemi
Türkiye’sinde de olmuştur. 1931, 1940 ve 1944 yıllarında çeşitli farklılıklarla bu politika önerileri gündeme
gelmiştir. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı yıllarında Bekarlık Vergisi olarak isimlendirilen politika
tartışmalarına yer verilmiştir. Çalışma, Bekarlık Vergisi olarak önerilen vergi uygulamasının içeriğini, bu
politikayı destekleyen ve karşı çıkan çeşitli yazarlar ile fikir adamlarının görüşlerini ve söz konusu tartışmaların
basındaki yansımalarını ele alarak konuyu incelemeye çalışmıştır. Uygulamaya geçmese de o dönemin önemli
gündem konularından birisi olmuş olan Bekarlık Vergisi kanun teklifi etrafından dönen tartışmalar, dönemin
iktisadi ve sosyal hayatına yönelik önemli bilgiler ihtiva etmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Bekarlık Vergisi, İkinci Dünya Savaşı, Nüfus.
Jel Kodları
: H20, H30, J10
DISCUSSIONS ON BACHELOR TAX DURING WORLD WAR II
ABSTRACT
Population and population structure are important for all aspects of life, ranging from economy to social life. For
this reason, population policies are among the most important political interests of countries and policy makers.
Efforts to compensate for losses in a short time frame are brought to the agenda especially during and after war
times when big human losses occur. As with many issues, introduction of tax regulations are among the top
measures taken by states to promote population increase. These regulations sometimes have incentive
mechanisms, bot other times they have negative aspects, such as introduction of taxes in a way of punishing single
people or compelling them to get married in a short period of time. Turkey had similar efforts during the World
Wars I and II. These policy suggestions were brought forward in 1931, 1940 and 1944 with some differences. This
study focuses on policy discussions that are referred to as Bachelor Tax during the World War II. The study focuses
on the content of this Bachelor Tax practice, views of some writers and intellectuals who were for or against it,
and how these discussions were reflected in the media. The discussions focused on Bachelor Tax, which was an
important debate topic although it was never implemented, give us valuable information on economic and social
life of that era.
Key Words
: Bachelor Tax, World War II, Population.
Jel Codes
: H20, H30, J10
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SOSYAL BÜTÇE VE TÜRKİYE’DE SERVET DAĞILIMI
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT1
Dr. Güngör ÖZCAN2
ÖZET
Sosyal bütçe, sosyal kamusal gelir ile sağlık ve eğitim harcamalarının sosyal yardım ve sosyal güvenlik
harcamaları ile bir bütün oluşturmasıdır. Bu anlayış toplumsal yaşam kalitesinin arttırılması için gerekli olan
yoksullukla mücadele, gelir dağılımında adaletin yükseltilmesi, harcanabilir gelirin arttırılması gibi sosyal
politika amaçlarıyla uyumlu ve toplumdaki dezavantajlı kesimlerin sosyo ekonomik durumlarını iyileştirmeye
yöneliktir. Sosyal bütçenin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyutta istatistiki açıdan sosyal harcamalar ile kamu
gelirlerini derleyen bir sosyal muhasebe sistemi, ikinci boyutta ise orta vadeli plan olarak gelir harcama
projeksiyonu açısından toplumu ve ekonomiyi yönlendiren araç olduğu ifade edilmektedir. Servet ve gelir benzer
kavramlar olup gelir mal ve hizmet akışını yansıtırken servet ekonomideki mal stokunu karşılamaktadır.
Çalışmanın amacı bir araç olarak sosyal bütçenin servet dağılımı üzerindeki etkileri ile Türkiye analizidir. Sosyal
bütçe günümüzde önemli bir araç olarak gelir ve servet dağılımına yön vermektedir. Bu kapsamda sosyal bütçenin
teorik yapısı ve Türkiye’de servet dağılımı seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler
:Sosyal Bütçe, Sosyal Kamusal Gelir, Servet Dağılımı.
Jel Kodları
:H75.
SOCIAL BUDGETING AND WEALTH DISTRIBUTION AT TURKEY
ABSTRACT
The social budget is a combination of social public income and health and education spending with social
assistance and social security expenditures. This understanding is aimed at harmonizing social policy objectives
such as struggle with poverty for increasing the quality of social life, raising justice in income distribution,
increasing disposable income and improving the socio-economic situation of disadvantaged segments in society.
There are two dimensions of social budget. It is stated that social accounting system which compiles social
expenditures and public incomes in terms of statistics in the first dimension and social expenditure projection as
the medium term plan in the second dimension is the vehicle that directs the society and the economy. Wealth
and income are similar concepts, while wealth reflects the flow of goods and services. The analysis of Turkey with
the effects of the social budget on the distribution of wealth as an intentional means of working. The social budget
today comes as an important tool and directs the distribution of wealth. In this context, the theoretical structure
of the social budget and the distribution of wealth in Turkey will be evaluated comparatively with the selected
countries.
KeyWords: SocialBudgeting, Social Public Revenue, Wealth Distribution
Jel Kods: H75.

REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT POLICY MAKING IN TURKEY IN THE CONTEXT OF EU
NEGAOTIATION PROCESS FROM A COMPLEXITY THEORY PERSPECTIVE: A THEORATICAL
DISCUSSOION
Associate Professsor, Buğra ÖZER3
Assistant Professor, Kutay AYTUĞ4
Assistant Professor, Aslıhan ÖZEL ÖZER5
Eren Tozak6
ABSTRACT
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The development perspective has long been a heatedly debate for the making of national economies in the postWW2 perspective. Yet the issue has been rendered rather as a matter in it isolated nature within frameworks very
narrowly defined with rigid assumptions. Whilst definitions of development were subjugated to the redefinition
by the late 1980s thanks to the emergence of multi-level governance schemes, problems in regard to the making
of regional and rural policy making happen to come onto the stage more than frequently.
In such regard, in the post-2000s perspective the claims for development be the very social or be the economic one
in regard to the theme require to be problematized in the light of a complexity twist. In other words, the case of
making a new definition for the related policy fields stands valid also for the term “regional and rural development
policy making” (RRDPM) perspective. As the effort asserts the fact that the complexity twists woven by MLG in
question, which this work shall address, considers the social system as a complex evolving system that is not
subject to control of government or any factor per se. It is the existence of the social system as complex and
adaptive whereby the systems may resort to developing multiple endogenous control mechanisms that make it
work in an evolving manner overtime.
The plan of the work shall draw a complexity perspective followed by a theoretical discussion of MLG related
terms. Finally, the work will wrap up the discussion by concluding the remark that MLG related schemes pave
the way on to more and more complexities revolving around the RRDPM.
Keywords
: Regional Devleopment, Rural Development,European Union, Multi- Level Governace,
Complexity Theory, Policy making
Jel Codes
: H1. H4 H8 I2
KARMAŞIKLIK KURAMI PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAM ÜYELİK
MÜZKERKELERİNDE TÜJRKİYE’DEKİ BÖLGESEL VE KALKINMA POLİTİKA YAPIMINA DAİR
KURAMSAL DEĞERLENDİRMELER:
ÖZET
II. Dünya savaşı sonrası ulusal ekonomilerin kalkındırılması ve yapılanması süreçlerinde kalkınma temalı
tartışmalar siyasi ve ekonomik gündemleri oldukça meşgul etmiştir. Fakat kalkınma sorunsalının ele alınışı
genelde sert iktisadi varsayımlarla ve izole bir doğası ile alınmış ve ortaya atılmıştır. 1980’lerin sonlarıyla birlikte
kalkınma tanımları özellikle çok düzlemli yönetişim süreçlerinin ortaya çıkışı ile yeniden tanımlanırken bölgesel
ve kırsal kalkınma siyasa yapımı daha sorunsal hale gelmiştir. 2000’ler sonrasında ise gerek sosyal gerek iktisadi
anlamda kalkınma sorunun karmaşıklık kuramı ile değerlendirilmesi ve sorunsallaştırılmasına yardımcı olana
başka bir bakış açısı da karmaşıklık kuramı olmaktadır. Başka bir ifade ile bölgesel ve kırsal kalkınma politika
yapımı ve süreçleri kalkınma sorunsalının gözden geçirilmesi ile yeni karmaşıklıkların ortaya çıkması ve yeniden
problematizasyonların yapılması kaçınılmazdır. İlgili çalışma sosyal sistemlerin aslında sadece devlet müdahalesi
ile ortaya çıkmadığını savını dikkate alarak sistemlerin çoklu dışsal mekanizmalarla sosyal bir evrim geçirdikleri
ve bunun da sosyal sitemi karmaşık ve adaptif olduğu gerçekliklerinin altını çizmektedir. Çalışma plan ilk önce
komplekslik kuramına dair temel tartışmaları vererek sonrasında çok düzlemli yönetişime dair teorik araçları
okuyucunun ilgisine sunacaktır. Nihai olarak çalışma kalkınma tanımının değişmesini çok düzlemli yönetişim
süreçlerinde karmaşıklık kuramı genelinde değerlendirecektir.
Anahtar Kelimeler
: Bölgesel Kalkınma, Kırsal Kakınma, Çok Düzlemli Yönetişim, Karmaşıklık Kuramı,
Siyasa Yapımı
Jel Kodları
: H1. H4 H8 I2

329

Tarih
30.09.2017
Saat
16.50
SALON Convention 3
Moderatör

ISRC1193

Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Öğr. Gr. Ali Taha İNCE
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Öğretmen Yeliz AYCAN
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Hilal BİLGEN
Milli Eğitim Bakanlığı

Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

ISRC1240

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA
Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

6. Oturum
İşletme

Sınavsız Geçişin Kaldırılmasının Meslek Yüksekokulluların
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları
Kontenjanlarına Etkisi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Örneği

Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin
Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler

Öğr. Gör. Şerife Alev UYSAL

ISRC1209

Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi

Hubris Sendromuna İlişkin Keşfedici Bir Araştırma

330

SINAVSIZ GEÇİŞİN KALDIRILMASININ MESLEK YÜKSEKOKULULARIN MUHASEBE VE VERGİ
UYGULAMALARI PROGRAMLARI KONTENJANLARINA ETKİSİ: MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Bahadır Bilge AYCAN1
Uğur BİLGEN 2
Ali Taha İNCE3
Yeliz AYCAN4
Hilal BİLGEN5
Özet
Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı; üniversitelerin birçok meslek yüksekokulunda yer alan bir bölümdür.
Özellikle firmalarda veya kamu kurumlarının muhasebe kayıtları, defter kayıtları ve idari-mali işler gibi
firmaların, kurulumundan kapanmasına kadar geçen süreçteki tüm kayıtları yapan kişileri yetiştirmesinden
dolayı günümüzün meslek yüksekokulları arasında önemli bölümlerinden biridir. Bu sebeple günümüzde devlet
üniversitelerinde ilgili meslek yüksekokullarında toplamda 345 tane Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
yer almaktadır. Aynı üniversite çatısı altında farklı meslek yüksekokulları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölümünü bünyelerinde bulundurmuşlardır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde birçok alanda iş bulabilme
imkânı olduğu gibi dört yıllık fakülteye devam etmek isteyen öğrencilerimiz içinde çok güzel imkânlar
sunmaktadır. Özellikle Dikey Geçiş Sınavı ile içerisinde İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinin de bulunduğu
toplam 26 bölüme geçiş imkânı sağlamaktadır.
2017 yılında sınavsız geçişin kalkması birçok Meslek Yüksekokulunu kontenjanlarını ilk yerleştirmelerde olumsuz
olarak etkilemiştir. Bu çalışmamızda, geçtiğimiz yıllar ile son yılın Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünün
kontenjanları incelenerek, alınan bu kararın okulların kontenjanları üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu
irdelenecektir. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Bölümlerinin kontenjanları son 5 yıllık süreci incelenecektir.
Anahtar Kelimeler
: Muhasebe, Üniversite, Eğitim Analizi
Jel Kodları
: M41, I2, I21
THE EFFECT OF THE TRANSITION WITHOUT EXAMINATION ON VOCATIONAL SCHOOLS'
QUOTAS OF ACCOUNTING AND TAXATION PROGRAMS: MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY
SAMPLE
The Accounting and Taxation Program is a department in many vocational schools of universities. It is especially
important among today's vocational colleges, since firms or public institutions educate people who make all the
records, such as accounting records, bookkeeping, and administrative-financial affairs, from the establishment of
the company to its closure. For this reason, in today's state universities, there are 345 Accounting and Tax
Applications Department in related vocational colleges. Under the same university roof, different vocational
colleges have included the Accounting and Taxation Department.
After graduating from the Department of Accounting and Tax Applications, there are many opportunities to find
jobs in the private sector, as well as providing students with a great opportunity to pursue a faculty. Especially
with the Vertical Transfer Exam, a total of 26 divisions, including the Departments of Economics, Business
Administration and Finance, are provided.
The transition without examination in 2017 has negatively affected the quota of many Vocational Schools in the
first placements. In this study, previous years with the last year examining the quota of Accounting and Taxation
Department, which will examine how to create an impact on the quotas of the schools of this decision. In this
context, the quotas of all the Accounting and Tax Applications Departments in Manisa Celal Bayar University will
be reviewed for the last 5 years. In this context, the quotas of all the Accounting and Tax Applications Departments
in Manisa Celal Bayar University will be reviewed for the last 5 years.
Key Kods: Accounting, University, Training Analysis
Jel Kods: M41, I2, I21
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KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL1
Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA2
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ3
ÖZET
İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik yapı, ülkelerin liberalleşmesi, bilgi teknolojileri, ulaşım ve iletişim
olanakları, hizmet sektörünün gelişmesi girişimciliği teşvik eder niteliktedir. Devletin ekonomik faaliyetlerden
elini çektiği ve girişimcilerin bu boşluğu doldurmalarının beklendiği günümüzde, yenilik yaratacak, hızlı
değişime ayak uydurabilecek girişimcilere duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır.
Bu çalışmada Kırgızistan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler
araştırılmaktadır. Girişimci kişilik özelliklerini tanımlayan çeşitli ifadelerle ilgili öğrencilerin görüşleri Celal Bayar
Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencilerine
uygulanan anket yardımıyla alınmıştır. Girişimci kişiliği etkilediği düşünülen çeşitli demografik değişkenlere
göre belirtilen görüşler arasındaki anlamlı farklılıklar istatistiksel olarak çok değişkenli varyans analizi (ManovaAnova) yardımıyla araştırılmıştır. Ülke, cinsiyet, yakın çevrede girişimci olma, anne babanın eğitim seviyesi ve
anne-baba mesleğinin girişimci kişiliği ve girişimci olma olasılığını etkilediği anlaşılmıştır. Özellikle anne-baba
eğitim seviyesiyle anne-baba mesleğinin birlikte girişimci kişilik üzerinde istatistiksel olarak etkili olduğu
görülmüş bireyin yetiştiği aile ve sosyal çevrenin girişimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Girişimcilik, Girişimci kişilik, Girişimcilik Eğilimleri
Jel Kodları
: L26 (Entrepreneurship), O57 (Comparative Studies of Country).
FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF ENTERPRENEURIAL INTENTIONS OF STUDENTS
FROM KYRGYZSTAN AND TURKEY
ABSTRACT
This article is devoted to the study of demographic factors that influence the formation of entrepreneurial
intentions and entrepreneurial career choice of students from Kyrgyzstan and Turkey. Here we have used
statistical methods of data analysis.
Key words
: Entrepreneurship, entrepreneurship intention, entrepreneurial personality traits.
Jel Cods
: L26 (Entrepreneurship), O57 (Comparative Studies of Country).
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HUBRİS SENDROMUNA İLİŞKİN KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA
Şerife Alev Uysal1
Yrd. Doç. Dr. Rukiye Çelik2
Prof. Dr. Ramazan Erdem 3
ÖZET
Hubris sendromu basitçe; aşırı kendine güven, eleştiriyi kabul etmeme ve kendini ilahi bir ototrite olarak görme
şeklinde tanımlanabilir. Günümüzün bireyselleşmiş ve ego merkezli insanının kolayca içine düşebileceği bu
kavram; yunan mitolojisinden gelmekte ve “hamartya” ve “sin” yani günah kelimesiyle ifade edilmektedir
(Brennan and Conroy, 2013:56; Barclay, 2000:126). Mitolojide Tanrı tanımaz ya da kafirce gururlu, ahlak dışılık,
sonsuz gururlu ve kendisini hesap vereceği bir otoritenin varlığını kabul etmeyen hubris kavramı, ismini
mitolojide Hybris isimli periden aldığı ifade edilmektedir (Barclay, 2000:126; Jones, 1962: 89; Payne, 1960: 20).
Owen (2008) hubris sendromu kavramının güç ile ilişkisinin bulunduğunu ve gücü sahip olan kişilerin kendilerine
duyduğu aşırı özgüvenin tevazuu yok ettiğini ifade etmiştir.
Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda bu kavram ile ilgili yerli kaynağa rastlanmamış fakat yabancı
kaynaklarda oldukça fazla çalışma yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı; hakkında henüz yerel bazda bir çalışma
yapılmamış bu kavramı keşifsel nitelikte incelemek, ortaya çıkarmak, gündeme getirmek ve hubrise dair yetkin
bir kavramsal çerçeve oluşturmaktır. Dolayısıyla bu çalışma keşifsel türde bir çalışma olarak desenlenmiştir. Bu
amaç çerçevesinde keşfedici nitelikte araştırma yapılmıştır. Bu anlamda hubris ile ilgili yapılmış tüm akademik
çalışmalar sistematik olarak taranmış, bulunan tüm çalışmalar bir örneklem seçilmeden, tüm evren göz önünde
bulundurularak toplanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın yöntemi sistematik arşiv taramadır. Tarama
başlangıcında öncelikle konuyla ilgili araştırma ve araştırmacılar ele alınmış ve bu çalışmalardan iz sürülerek
diğer tüm ilgili çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Hubris evreninde dağınık halde bulunan ve tarama sonucu
elde edilen tüm veriler sistematik bilgiye dönüştürülmüştür. Bulgular düz yazı halinde ve gerektiğinde tablo ya
da grafiklerle desteklenerek rapor edilmiştir. Söz konusu bulgular; tanım, temel özellikler, tarihi arka plan,
nedenler, sonuçlar, en çok görülen alanlar şeklinde yazıya dökülmüştür.
Araştırmanın sonucuna göre; tanrısal kibir olarak tanımlanabilen bu sendromu tanımlamaya yarayan 14 temel
davranışsalözellik bulunmuştur. Eleştiriye kapalı ve mizahi yönü gelişmemiş kişilerde ortaya çıkan bu sendrom,
son yüz yılın liderleri arasında David Lloyd George, Margaret Thatcher, George W. Bush ve Tony Blair’de açıkça
görülmektedir. Özellikle bağlamsal gücü elinde bulunduran siyasetçiler, ilahiyatçılar, öğretmenler, avukatlar ve
sağlık profesyonelleri arasında görülen bu sendrom; özelliklede CEO’larda ortaya çıkmaktadır. Bu sendroma
sahip olan kişilerin mutaplarından astların iş barışı adım adım yok olmakta, mevkidaşları ve iş arkadaşları
iletişimini yavaş yavaş koparmakta ve bu kişiler giderek yalnızlaşmaktadır. Çoğunlukla narsistik, anti-sosyal ve
histrionik kişilik bozukluğuyla birlikte seyreden hubrisin altında; söz konusu kişilik bozukluklarına yol açacak
deneyim ya da faktörler bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler
: Hubris sendromu, narsizm, güç.
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AN EXPLORATORY RESEARCH ON HUBRIS SYNDROME
ABSTRACT
Hubris syndrome is simply; excessive self-confidence, not accepting criticism, and seeing himself as a divine
autotrete. This concept, which today's individualized and ego-centered people can easily fall into is come from
Greek Mythology and it is expressed with hamartya and sin words (Brennan and Conroy, 2013: 56; Barclay, 2000:
126). In mythology, it is expressed that the concept of hubris, which does not recognize God or accepts the
existence of a prideful, immoral, infinitely proud and accountable authority, is named Hybris in the mythology
(Barclay, 2000: 126; Jones, 1962: 89; Payne, 1960: 20). Owen (2008) stated that the concept of hubris syndrome is
related to power, and that people with power hold extreme self-esteem.
As a result of the researches made in the literature, there are not many domestic sources related to this concept
but there are a lot of studies in foreign sources. The purpose of this study is; has not yet been studied on a local
basis, but it is to explore, reveal, bring into the agenda and form a competent conceptual framework for hubris.
Therefore, this study has been designed as an exploratory study. This purpose has been explored in the framework
of exploratory nature. In this sense, all academic studies related to hubris were systematically screened and all
studies were collected taking into account the entire universe without selecting a sample. The method of research
in this framework is systematic archive scanning. At the beginning of the research, firstly related researches and
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researchers were discussed, and traces were taken from these studies to try to reach all other relevant studies. All
the scattered data obtained in the Hubris universe and obtained as a result of the scan are converted into systematic
information. Findings are reported in plain text and supported with tables or graphs when necessary. Findings
have out down on paper as definition, basic characteristics, historical background, reasons, results, most common
fields.
According to the result of the research; 14 basic behavioral features have been found to identify this syndrome
which can be described as divine arrogance. This syndrome, which has emerged in people who are closed and
humorless, is clearly seen in David Lloyd George, Margaret Thatcher, George W. Bush and Tony Blair among the
leaders of the last hundred years. This syndrome, seen especially among politicians, theologians, teachers, lawyers
and health professionals holding the contextual power, featured CEOs. The peace of mind of the subordinates of
the people who have this syndrome is disappearing step by step, their counterparts and colleagues gradually lose
their contact, and these people are increasingly lonely. Under the hubris, which is mostly accompanied by
narcissistic, anti-social and histrionic personality disorders; there are experiences or factors that lead to such
personality disorders.
Keywords: Mobbing, Hierarchical mobbing, Terrorization.
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