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58-REGAINING CHINESE MENTALITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 

NATIONAL IDENTITY OF BASIC SCHOOL TEACHERS IN HONG KONG AND 

MACAO AFTER 20 YEARS OF THEIR RETURN TO CHINA 

 

 Yating HU
1
  

Ma Zaoming
2
 

 

 

 

Abstract  

This study addressed the level of national identity of basic school teachers in Hongkong compared to 

teachers in Macao from three dimensions,that is the identity of Chinese ethnicity, traditional Chinese culture 

identity, and sociopolitical system identity. This empirical study is conducted based on responses from 310 

basic schoolteachers in Macaoand Hong Kong schools. There is a significant difference in the level of 
national identity (p= 047*) between the basic school teachers in Hong Kong and those in Macao, and the 

level of the national identity of basic schoolteachers in Hong Kong (M = 3.7907) is lower than that in Macao 

(M = 4.2288). The level of national identity of basic schoolteachers in Hong Kong has dropped again 
compared with that in a survey in 2009. The results revealed that political prejudice of ideology and cultural 

prejudices of West centeredness still widely exist due to the historical background of colonies. Hence, there 

is still existing challenge of gaining Chinese mentality by Hong Kong and Macao people. Hong Kong and 
Macao basic schoolteachers are the backbone of Hong Kong’s and Macao’s education. Their national 

position, attitude and value orientation will directly influence the development of national education in Hong 

Kong and Macao. This study recommends that there should be establishment of mutual accreditation system 

of teachers’ qualifications in the mainland, Hong Kong and Macao to deepen the national identity level of 

basic schoolteachers in Hong Kong and Macao. 

Keywords: Hong Kong; Macao; mainland China; basic schoolteachers; national identity 
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93- SINIF ÖĞRETMENLERININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCILERINE YÖNELIK 

YAPTIKLARI ÖĞRETIMSEL ETKINLIKLERIN DEĞERLENDIRILMESI 

Mehmet Barış İpek
3
  

Recep Kahan
4
 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yaptıkları Öğretimsel 

Etkinliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada Nitel Araştırma yöntemlerinden biri olan durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu,2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminde Hatay Antakya 

İlkokulları eğitim kurumları arasından kolay ulaşılabilirlik ilkesi doğrultusunda belirlenen 2 eğitim 

kurumundan Sınıfında Kaynaştırma öğrencisi bulunan Sınıf Öğretmenlerinden gönüllük esasıyla 

araştırmaya katılmayı kabul eden 7 Sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma nitel boyutunda yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi bulunan Öğretmenler çeşitli öğretimsel 

etkinliklere sıklıkla yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca Öğretimsel etkinlikler yaparken çeşitli materyal 

yetersizliği sıkıntısı ile karşılaşılmaktadır. Öğretimsel etkinlikleri gerçekleştirirken “Özel Eğitim 

Konusunda Bilgi Eksikliği” ile birlikte Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Öğrencisi, Öğretimsel Etkinlikler, Sınıf Öğretmeni 
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105- MILLI EĞITIM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖĞRETMENLERE TAVSIYE 

EDILEN KITAPLARIN ÖĞRETMENLERIN MESLEKI GELIŞIMINE KATKILARINA 

YÖNELIK BIR ANALIZ 

Memet TURAÇ 
5
  

Emrah EKICI 
6
  

Harun KADIOGLU
7
 

 

 

ÖZET 

 

Kitap okumanın kadim zamanlardan bu yana insanın kişisel gelişimine olumlu katkı sağlayan vazgeçilmez 
bir öğrenme yolu olduğu kabul edilen bir durumdur. Okuyan kişilerin bilgi birikimleri çoğalır, sözcük 

dağarcıkları artar, muhakeme kabiliyetleri gelişir. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığınca 2016 Haziran 

Dönemi Mesleki Çalışma Programında “Eğitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları” 

alt teması ile 32 kitaplık bir okuma öneri listesi ile başlatılan ve 2018 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma 
Programıyla 45 kitaba çıkarılan listede okunması öğretmenlere zorunlu tutulan 8 kitabın içeriği 

incelenmiştir. Çalışmanın amacı da incelenen bu eserlerdeki öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı 

sunan bölümlerin tespit edilmesidir. Araştırmada belgesel tarama modeli kullanılmış, kitaplarda yer alan 
öğretmenlerin pedagojik yeterliliğine yönelik içerikler temalar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda 

Bakanlıkça okunması zorunlu tutulan eserlerden altısında yoğun bir biçimde öğretmenlerin mesleki 

gelişimine yönelik içerik tespit edilirken, diğer iki eserin daha çok genel kültür alanıyla ilgili olduğu 

görülmüştür. 
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126-KATILIM BANKACILIĞINDAKİ MURABAHA UYGULAMASININ İSLAMİ 

FİNANS PRENSİPLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih ÜSTEK
8
 

 

 

ÖZET 

 

Murabaha, içinde bulunduğumuz devrin ekonomik ve iktisadi yapısı da göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilen bazı fer’i değişikliklerle, geçmişten bugüne kullanılagelmiş bir finansman yöntemidir. Bu 

değişiklikler neticesinde murabaha; klasik ve modern murabaha şeklinde kategorize edilmiştir. 

Bu çalışma, İslami prensipler çerçevesinde klasik murabaha ve modern murabahayı değerlendirerek 

aralarındaki farklara değinmekte ve Katılım bankalarının modern murabaha kullandırmalarının fıkhi 

prensipler açısından uygun ve caiz olduğunu göstermektedir. Bu cevazın fıkhi içtihatlar ile temellendirilip 

delilleri serdedilerek, sebeplere değinilmek suretiyle mesele açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Çalışmanın amacı, konu nezdinde derinlemesine bilgi sahibi olmayan çevreler için Katılım bankalarının 

murabaha enstümanı hakkında bilgilendirme yapmak ve fıkhi görüşlerin kaynaklarını ortaya koymaktır. 

Bunun yanında konu hakkında gerek akademi çevresince gerekse de uygulayıcılar tarafından doğru bilinen 
yanlışlar ile yanlış bilinen doğruların sade ve anlaşılır bir üslup ile anlatılması da amaçlanmaktadır. Böylece 

Katılım bankalarının murabaha uygulamasında suizanna sebep olan veya şüphe ile karşılanan noktaları fıkhi 

delillerle temellendirilerek konu tüm açıklığı ile ortaya koyulacaktır. 
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127-İKİLİ EĞİTİM VEREN OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İKİLİ 

EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Mehmet Barış Ipek
9
 

Süleyman Refik Ünal
10

 

Mahmut Türkmen
11

 

 

 

 

 

ÖZET 

Okullar dışardan bakıldığında benzer kurumlar gibi görülse de her okulun kendini diğer okullardan ayıran 

farklı bir kültürü vardır. Bu kültürü etkileyen faktörlerden ikisi okulun eğitim şekli ve öğretmenleridir. 

Öğretme işinin temel sorumlusu olan öğretmenlerin çalıştıkları kurum hakkındaki düşünceleri, okulun 

amaçlarını gerçekleştirme durumunu, öğretmenin mesleki bağlılığı ve güdülenmişliğini ve okulda verilen 

eğitimin kalitesini ve etkililiğini derinden etkilemektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı ikili 

eğitim veren okullarda çalışan öğretmenlerin ikili eğitime ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma 

sadece ikili eğitim veren ortaokullarda çalışan öğretmenlerle sınırlandırılmış olması açısından nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışma grubu olarak ise 

Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde ikili eğitim veren ortaokullarda çalışan gönüllü öğretmenlerden 

oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 

yapılandırılmamış gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizinde Nvivo 

programı kullanılmıştır. Sonuç olarak sabahçı öğretmenler derslerin çok erken başlamasından, öğlenci 

öğretmenler ise derslerin çok geç bitmesinden şikayetçiler. Öğretmenler teneffüslerin çok kısa olması ve 

sınıfların sürekli kullanılmasından dolayı okullarda temizlik sorunu olduğunu düşünmekte olup her iki devre 

öğretmeni de yarım gün çalışıp yarım günün kendilerine kalmasından çok memnunlar. Bu çalışmanın ikili 

eğitime son vermek  niyetinde olan yetkililere ve ikili eğitim veren okulda çalışmak isteyen öğretmenlere 

yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İkili Eğitim, Durum Çalışması 
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130-SINIFTA ÖĞRENCI MOTIVASYONUNU SAĞLAYAN ETMENLER HAKKINDA 

SINIF ÖĞRETMENLERININ GÖRÜŞLERI 

Mehmet Barış Ipek
12

 

Süleyman Refik Ünal
13

 

Mahmut Türkmen
14

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırma ile; sınıf yönetiminde ve öğrenci başarısında önemli bir yeri olan motivasyon 

ve motivasyonu sağlayan etmenler hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin derinlemesine 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde 

yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2018- 2019 Eğitim- Öğretim yıllarında Şanlıurfa İli 

Birecik İlçesi’nde; normal eğitim yapan ilkokullardan üç öğretmen, ikili eğitim yapan ilkokullardan 

üç öğretmen, taşıma merkezli ilkokullardan üç öğretmen ve köy ilkokullardan üç öğretmen olmak 

üzere toplam dört ilkokulda görev yapan on iki öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin 

toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formunda 

öğretmenlere altı tane soru sorulmuş ve görüşmelerin seyrine göre alt sorular ilave edilmiştir. Veri 

analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 

motivasyonunu sağlamak için sınıf öğretmenlerinin kullandığı stratejilere bakıldığında, 

öğretmenlerin çoğunluğunun motivasyonu sağlamak için öğrencilerin ilgilerini anlama ve ödül 

kullanma stratejilerini kullandığı, konunun kullanılabilirliğini açıklamayı daha az tercih ettikleri 

görülmektedir. Öğretmen rollerine bakıldığında, en çok göze çarpan ve öğretmenlerin yüksek 

oranda kullandığı rolün, yol göstericilik rolü olduğu görülmektedir. Öğretmenlerinin motivasyon 

düşüklüğünde uyguladığı müdahalelere bakıldığında, dikkat çekmeyi kullandıkları, dışsal 

motivasyona bakıldığında öğretmenlerin ödül vermeyi kullandıkları, cezayı pek tercih etmedikleri 

görülmektedir. İçsel motivasyon da ise öğrencinin kendi öneminin farkında olmasının etkili 

olduğu, sınıfın fiziki şartlarından oturma düzeninin motivasyonda önemli olduğu görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Motivasyon, Sınıf Öğretmeni, Öğrenci. 
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157-A STUDY ON PARENTAL EDUCATIONAL SATISFACTION OF CHINESE 

MIGRANT WORKERS IN SHENZHEN 

Prof. Dr. Hongchao WU
15

 

Arş. Gör. Liping ZHENG
16

 

Abstract 

This research aims at studying Chinese migrant workers’ parental educational satisfaction after the 

implementation of the “dual oriented" policy in China. Based on the analysis of the factors influencing the 

educational satisfaction of the migrant workers in Shenzhen, a city in southern China, the Ordinal Logit 
model results show that the educational level of the parents, average annual income of the family, academic 

performance of the children, convenience or inconvenience of the students’ commute to school, student 

performance level, and the amount of school classes have a significant effect on parental educational 
satisfaction. This study suggests that school decision-makers should pay attention to the educational fairness 

of the migrant workers and the quality of school education. In addition to that, the changes in the background 

of migrant workers should be noticed and the educational needs of migrant workers should be met. 
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159-EXPLORING THE FINANCIAL STRATEGIES AND APPROACHES OF THE 

CHINESE GOVERNMENT TO ENHANCE THE INTERNATIONALIZATION OF 

HIGHER EDUCATION IN CHINA 

Arş. Gör. Dr. Frank LARBI
17

 

Prof. Dr. Zaoming MA
18

 

Prof. Dr. Xianzhe CHEN
19

 

Yating HU
20

 

 

Abstract 

Due to internationalization of higher education (HE), numerous countries are concurrently formulating 
innovative policies and strategies to make their higher educational institutions (HEIs) globally competitive. 

This has the aim to attract more international students and talents. In the view of this, many countries adopt 

different approaches to internationalize their HEIs. It is of this background the study has explored how the 
Chinese government’s strategy and approaches boosts up the attraction of international students to Chinese 

HE and to augment their internationalization practices. The study adopted qualitative research methodology, 

specifically employed interview and document analysis. Fifteen students were interviewed from three 
universities in Beijing. The study showed the role of the Chinese government and their strategies through 

scholarship provision and other programs to beef up the internationalization of Chinese HEIs. The study 

concluded by recommending that the HEIs should pay much attention to the quality education to 

international students not only been enthused with the quantitative nature of internationalization. 

Keywords: Internationalization, higher education, China, internationalization approaches 
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171-THE CREATION OF VALUE FOR THE STAKEHOLDER GROUP REPRESENTED 

BY THE CUSTOMERSBOŞ SATIR 

Maria Durisova
21  

Abstract 

In a competitive enterprise, it is considered to be a standard to offer products and services with higher 

quality, better additional services, lower price, and in a shorter time than the competitors do. An enterprise 
needs to create a competitive advantage, which can be achieved via the provision of value for the stakeholder 

groups. According to the analysis of domestic and foreign literature sources and research studies, a dominant 

position among the stakeholder groups is still being held by the customers. The aim of this paper is mainly 
to point to a part of the procedure of the creation of value for the customers of an enterprise represented by 

the measurement and analysis of the customers’ profitability. We propose a procedure of the creation of 

value for the customers that starts with their identification and the measurement and analysis of their 

profitability and continues with the orientation on the analysis of those customers who bring the highest 
profit to the enterprise. The procedure ends with the implementation of managerial activities necessary for 

the creation of value for the customers. This is based on the method of customers’ profitability via the effect 

of the change of the volume of sales, change of the selling price, unit costs, and the change of the product 
portfolio. At the same time, in the discussion, the paper opens a space for the polemics on other methods 

applicable in this field. The customers’ profitability was studied within actual business conditions, and the 

conclusions that were drawn will serve as a source of information for other enterprises with the application 
of strategy consisting of focusing on managerial activities affecting the creation of value for the segment of 

customers bringing the highest profit, not just the highest revenue. The paper also broadens the theoretical 

basis within the given field 

Keywords: value, customer, value creation, profitability, value management 

JEL Classification: A12, M21, G32 
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173-THE IDENTIFICATION OF THE FACTORS AFFECTING THE VOLUME OF 

SERVICE PROVIDED IN A SMALL BUSINESS 

Eva Malichova
22

 

Emese Tokarcikova
23

 

 

Abstract 

The article focuses on the identification of impacts of various factors such as the weather (air temperature 

and precipitation), time (day of the week, time of year, public and school holidays) and advertisements on 

Facebook and in the Google searching engine on the volume of service provided in a small business. The 
relationship of dependence was tested using the data entries from the internal business’s database on the 

number of games played (volume of service provided) during individual days or on the daily costs of the 

advertisements on Facebook or Google. The data entries on temperature and precipitation were gained from 
the meteorological databases available. Based on the statistical testing, the presence of marked dependence 

between the number of games played in the business and the day of the week was detected. Since the 

business offers a leisure-time activity, the customers mostly visit it during the weekends. Also, significant 

dependence was detected between the views of the Google advertisements and the number of games during 
the given day. We assume that this was caused by the fact that when people search for the leisure-time 

activities, they do so via the usage of the web searching engine. In the paper, certain recommendations for 

the business were designed as well. These follow the results of the statistical analysis of the factors. They 
include the adjustment of the opening hours, focusing on the days when the services are being used less, 

e.g. via the adjustment of price during such days and so on. 

Keywords: Small businesses, customers, factors, services, weather.  

JEL Classification: M30, M31, M37, M39 
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182-THE IDENTIFICATION OF THE FACTORS AFFECTING THE VOLUME OF 

SERVICE PROVIDED IN A SMALL BUSINESS 

Koycho Atanasov
24

 

Kalina BELCHEVA
25

 

 

ABSTRACT 

 

 

The paper aims at identifying and disseminating good practices for designing online course content in 

academic disciplines in Blackboard Learn virtual learning environment. The structure is based on a 

curriculum design process that the authors have developed as part of their experience and research on e-

learning. The model presented incorporates three modules: theoretical knowledge, task-based activities and 

problems to solve. Three online courses in three academic subjects from three professional fields follow the 

model, which has proved to be successful and efficient for learners and course developers. Its underlying 

principle, the principle of constructivism, makes it possible for students to be engaged in completing 

activities and assignments that develop cognitive skills, encourages deeper understanding and, above all, 

develop individual strategies for solving problems. 
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185-THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN ENTERPRISES IN ŽILINA REGION 

OF SLOVAKIA 

Alžbeta Kucharčíková
26

 

 

Abstract 

People are a key element and driver of businesses. People in the workforce are referred to as human 
resources, and they are the bearers of human capital (HC). Human capital is all inborn and acquired 

knowledge, skills, experience, talent, talent of man. Human capital is seen as a human potential reservoir in 

the enterprise. The human capital management (HCM) process is a modern, complementary concept for 

human resource management that assesses the effectiveness of human capital use and the efficiency of 
human capital investment. This leads to higher performance, competitiveness and savings to finance. The 

aim of the article is to describe the results of research in the enterprises of the Žilina region in Slovakia, 

which focused on monitoring the implementation of HCM in these enterprises. The most of the respondents 
questioned stated that it does not apply HCM. The main reason stated was that ignorance of the term, its 

meaning and the benefits for the enterprise. In future it requires the creation and implementation of training 

courses for business owners, top managers, especially for HR managers in area of the basic knowledge and 

implementation of the HCM process for enterprises. At the same time it is necessary to arouse interest 
among entrepreneurs about this area and point out them on the potential benefits that are associated with its 

application. 

Keywords: Human capital, human capital management process, survey, Žilina region 

JEL Classification: J24, M54 
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187-TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

BUSINESS OF THE KNITWEAR INDUSTRY  

Prof. Dr. Teresa Paiva
27

 

 

Abstract 

Sustainable business practices are a concern that every company should have since sustainable development 

is such a complex and up to day concern. This paper pretends to analyse how the knitwear industry integrates 
the sustainable concerns into their strategy and mission and how they adopt new ways of production, 

performance and product definition, mainly through technological innovation to achieve this sustainability. 

The study is exploratory but was applied into all the knitwear industries of two counties of the Centre Region 
of Portugal, with traditions of this type of manufacturing. They are SMEs with family tradition in this 

activity that have some environmental concerns but paradoxically don’t have a business behavior coherent 

with them and don’t translate it into a clear contribution for the sustainable development. The innovation, 

mainly technical, adopted express the sustainable concern to the limit of the law and business revenue. 

Keywords: Technological Innovation, Sustainable Development, Knitwear Industry 
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190-THE IMPORTANCE OF TECHNICAL AND BUSINESS SKILLS FOR FUTURE IT 

PROFESSIONALS 

Emese Tokarcikova
28

 

Eva Malichova
29

 

 

Abstract 

Everyday usage of new information and communication technologies and recent changes in the economy 

increased the importance of educated IT employees with the right combination of technical and business 
skills. The purpose of this paper is to contribute to the management literature and practice by answering the 

question of what abilities today’s IT students should have to fulfil the requirements of their future workplace. 

Our surveys via the questionnaires and semi–structured interviews among IT employers and IT students 
identify the importance of hybrid skills and the increasing managers’ awareness of this topic. The findings 

indicated that not only the employers but also the students call for the increase of education efforts to 

improve these skills. The skills and knowledge recognized in our surveys should be mastered by the 
university educators to prepare graduates by providing innovative learning and teaching methods. For IT 

students, it is essential to acquire and develop technical skills as the core ones, but they also need the 

business skills to become desired professionals who can play a significant role in the future workplaces and 

the economy as a whole.  

Keywords: technical and business skills, hybrid skills, management, learning and teaching methods   

JEL Classification: L26, M13, P46 
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193-PROGRESS AND TREND OF EDUCATIONAL CONSUMPTION RESEARCH IN 

CHINA- BASED ON VISUALIZING ANALYSIS ON CHINESE CORE JOURNALS 

FROM 1999 TO 2019 

Lee Rui
*a

, Hu Yating 
b
, Yang Xiaotang 

c30

 

 

Abstract 

As an important research field, educational consumption in the past is less systematically combed 
and interpreted. To deeply understand the research status of educational consumption in China, this 

paper, by means of CiteSpace, a software of visualizing analysis, selects the literature data from Chinese 

core periodicals, combs the research situation in this field from 1999 to 2019, abstracts the research 
institutions and core authors, analyzes the hot topics and discusses the developmental trend of educational 

consumption research with a view to providing reference for researchers to better carry out relevant 

researches. It is found in this paper that researchers in the field of educational consumption mainly 

concentrate in business schools and schools of economics and management of normal colleges and 
universities, and research institutions dominated by Hunan Normal University, Shaanxi Normal University 

and Beijing Normal University have been formed respectively. Additionally, research hot spots mainly 

concentrate on the dialectical relationship between production and consumption in terms of education, 
consumer education of college students, the study of consumerism and consumption morality. When it 

comes to research trend, it mainly includes the research on cultural consumption, consumption view 

education and overseas consumption. 

Keywords: Educational Consumption; Information Visualization; Research Hot Topics; Research Trend 
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194-A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL LIVING EXPENSES 

SUBSIDY POLICY FOR CHINESE SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

MA Zaoming
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b
, ZHANG Yunhong

c
, ZHUO Zelin

a31

 

 

Abstract: 

This study focuses on the effectiveness of the national living subsidy policy for Chinese secondary 

vocational students, selecting 4 secondary vocational schools(SVS) in Guangdong Province in China to do 
the questionnaire survey and supplementary interviews. The surveys, for students and parents respectively, 

center on the following six aspects. Those for students explore degree of mastery and affordability of 

students' cost of studying; annual income of the family and its source; monthly living expenses of the family; 

use of living expenses paid by the state; effect feedback from the family on the subsidy of the national living 
expenses; view on the mode of subsidy distribution. Those for parents are concerned with: economic income 

of the family, attitude towards the subsidy of the national living expenses, and the utility of subsidies. The 

collected data shows that the utility of the subsidy for living expenses of secondary vocational students is 
different for the students with different family incomes in terms of utility (purpose use), and tends to weaken 

with the increase of family income; the main obstacles for students attending SVS are tuition fees, and also 

part of the burden of family members in the cost-sharing of secondary vocational education(SVE). Since the 
state supports the development of secondary vocational education, it assumes more government obligations, 

increases financial input, and reduces the sharing of education costs for students and families. Exemption 

from tuition fees becomes an optimal choice. The study also proposes some improvement suggestions based 

on the conclusion. 

Keywords: National living expenses subsidy, Policy, Secondary vocational school students, Effectiveness 
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208-INNOVATION POLICY FOR HUMAN CAPITAL INVESTMENT IN TAIWAN’S 

EDUCATION 

Chuing Prudence Chou
32

 

 

Abstract 

Investment in the development of human capital in higher education is one of the most effective ways to 

promote a country’s continued economic growth and social equity. For Taiwan, this is especially the case as it 
faces new challenges such as slowed economic growth, an aging population, human capital flight, shifting 

economic and industrial priorities, and other issues as addressed in this paper. The broad focus of this 

study is on innovation policy for human capital development in Taiwan’s education. In particular, it 
investigates key issues related to the promotion and implementation of Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics (STEM) education and Technical and Vocational Education and Training 

(TVET) for the purposes of cultivating human capital. The study attempts to examine the following research 

questions: What institutions and programs exist to promote STEM education, TVET, and human capital 
development in Taiwan? What key challenges do these initiatives try to address? How successful have 

these initiatives been at promoting human capital development? The findings presented in this study address 

themes including organizational structures tasked with human capital development; related public policies, 
plans, and programs, especially for promoting STEM and TVET education; and emerging human 

capital needs of and skills prioritized by the public authorities, industry, and civil society. The study then 

discusses the key challenges faced and the local responses to these challenges. 

Key words: Human capital theory, STEM education, TVET education, innovation policy 
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220-TCMB FAİZ KARARLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

Dr.Öğretim Üyesi Erhan AKARDENİZ
33

 

 

Özet 

Son dönemlerdeki hızla artan küreselleşme ve ülkemizin 80’lerden sonra finansal serbestleşmeye yönelmesi 

sonrasında; gerek küresel krizler, gerekse ülkemizin yaşamış olduğu krizler, merkez bankasının yeni araçlar 

kullanmasını gerekli kılmıştır. 2010 yılından itibaren konvansiyonel faiz uygulamalarından ziyade faiz 

koridoru uygulaması ile para politikasını yönetmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Merkez Bankası’nın almış 
olduğu faiz kararlarının kur ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik 2002-2018 yıllarına ait aylık verilerle, 

faiz oranlarındaki değişim ile kurlardaki değişim arasındaki ilişkinin ve etkinin yönünü belirlemek için var 

analizi, vecm ve granger nedensellik analizi yapılmıştır. Bu çalışmada kurlardaki değişimin faiz 

oranlarındaki değişimin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Para Politikası,TCMB Faiz Kararları, Var, Vecm, Granger Nedensellik. 

Jel Kodları  : E6,E4,E42 

 
THE RELATION OF CBRT INTEREST DECISIONS TO EXCHANGE RATE 

Abstract 

With the rapidly increasing globalization in the recent periods and the tendency of our country to move 

towards financial liberalization after the 80s, crises that both the global crises and our country have survived 
necessitated the Central Bank to use new tools. Since 2010, the CBRT has also been working to manage its 

monetary policy in line with its targets through the application of the interest rate corridor from conventional 

interest rates. In this study, the interest rate decisions of the Central Bank were made for the year 2002-

2018, which was related to the determination of the relationship with the province. The effect of the change 
in the interest rate on the exchange rate is tested with VAR analysis test, Granger causality test for 

determining the relation and direction of the effect between change of interest rates and change on 

exchanges. As a result of this study, the change has been caused by the interest rates of this change in 

working currencies. 

Keywords : Monetary Policy, Central Bank of the Republic of Turkey Decision on Interest Rates, Var, 

Vecm, Granger Causality.  

Jel Codes : E6,E4,E42 
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236-IMPLEMENTATION OF MORAL AND CIVIC EDUCATION IN MACAO 

SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF ACTIVE CITIZENS: BASED ON THE 

TEACHING OBJECTIVES 

Shi Yudan
a, Chen Dongmei 

* b34

 

 

Abstract 

Globalization has put forward new demands for the transformation of Civic Education. Active citizenship 

education has become the trend of development in International Citizenship Education. In order to 

provide a further development direction for the quality of moral and civic education courses in Macao, 
this study intends to use the analytical framework of active citizenship education and apply empirical 

research methods to evaluate the implementation of moral and civic education courses in Macao from the 

perspective of teaching objectives. 

Keywords: Active Citizens; Moral and Civic Education in Macao; Teaching Objectives 
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238-FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ 

Prof Dr Ramazan Gökbunar
 35

 

Doç. Dr. Füsun Küçükbay
36

 

Araş Gör Berçim Berberoğlu
37

 

Araş Gör Ökkeş Çelen
 38

 

 

Özet 

Finansal gelişmişlik, finansal kaynaklara erişilebilirliğin artması, finansal sistemin etkinliğinin ve mali 

istikrarın sağlanması ve bunların sonucu ülke gelişmesine önemli katkı sağlaması nedeni ile gelişmekte olan 
ülkeler açısından çok önemlidir.  Ülke gelişmesi kavramı dar kapsamda ekonomik gelişmeyi ifade ettiği 

düşünülse de Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişmişlik Raporuna göre gelişme kavramı kişilerin yaşam 

düzeylerinde meydana gelen iyileşmeyi ifade etmektedir.  

Daha önce yapılan çalışmalarda finansal gelişme ile ülke gelişmesi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 

çalışma mevcuttur. Çalışmaların çoğunda ülke gelişmesi ekonomik büyüme olarak alınmıştır. Ülke 
gelişmesi kavramını insani gelişme olarak ele alan çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada gelişmekte olan 

ülkelerde finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki ilişki panel nedensellik yöntemi ile 

incelenecektir.  

Çalışma da finansal gelişmeyi ifade eden 18 değişken seçilmiştir. Uygulanan faktör analizi ile 18 değişken 
6 faktöre indirilmiştir. 6 faktör finansal kurumların etkinliği, finansal pazar derinliği, finansal pazarların 

etkinliği, finansal kurumların istikrarı, finansal erişim imkanı ve finansal kurumlardaki derinliği ifade 

etmektedir. İnsani gelişmişlik değişkeni için BM İnsani Gelişmişlik endeksi değeri kullanılmıştır 

Anahtar Kelimeler : Finansal gelişmişlik, insani gelişmişlik, panel nedensellik yöntemi 

Jel Kodları  : O11, O15, C32, C33 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN 

DEVELOPMENT: DEVELOPING COUNTRIES EXAMPLE 

Abstract 

Financial development is very important for developing countries as a result of the increase in the 

accessibility to financial resources, the efficiency of the financial system and the stability of the financial 
system and their contribution to the development of the country. In a narrow context the concept of country 

development is thought as an economic development, but the concept of development refers to the 

improvement in the living levels of human beings according to United Nations (UN) Human Development 

Report. 

In literature there are many studies that examines the relationship between financial development and 
country development. In most studies, country development is evaluated by economic growth. There are 

very few studies that evaluate country development as human development. In this study, the relationship 
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between financial development and human development in developing countries will be examined with 

panel causality method.  

In this study, 18 variables, representing financial development, were selected. The factor analysis was 
applied on 18 variables and 6 factors were obtained. 6 factors represent the effectiveness of financial 

institutions, depth of financial markets, efficiency of financial markets, stability of financial institutions, 

financial access possibility and depth in financial institutions. UN Human Development Index value was 

used for human development variable.  

Keywords : Financial development, human development, panel causality method 

Jel Codes : O11, O15, C32, C33 
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247-NATO’NUN DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ERENDOR
39

 

 

Özet 

Teknolojinin gelişerek insan hayatını kolaylaştırması aynı zamanda yeni risk ve tehditlerin de ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 1999 Kosova Savaşı sırasında ilk siber saldırı ile karşılaşan NATO, siber 

güvenlik konusunu gündemine 2002 Prag Zirvesinde gündemine almış olsa da en ciddi gelişmeler 2007 

yılında Estonya’ya yapılan saldırılar sonrasında yaşanmıştır. Çeşitli mekanizmalar oluşturularak siber 
savunma kabiliyeti arttırılmaya çalışılsa da, Örgüt ilk defa, yapılacak siber saldırıların tüm üyelere yönelik 

yapılacağını yani toplu savunma mekanizmasını 2014 Galler Zirvesinde kabul etmiştir. 2016 yılında 

gerçekleştirilen Varşova Zirvesinde ise siber uzay ilk defa su, kara ve hava gibi etkinlik alanı olarak kabul 
edilmiştir. Bu zirve sırasında kabul edilen Siber Savunma Taahhüdü ise ayrı bir önem arz etmektedir. Bu 

taahhüt ile birlikte siber savunma konusu öncelikli konular arasında değerlendirilmiş ve 2018 yılında 

Brüksel’de yapılan zirvede de bu durumun önemi tekrar edilmiştir. Bu çalışmada NATO’nun dönüşüm 

içerisinde olan yeni güvenlik algısı ve siber savunma faaliyetleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: NATO, Siber Savunma, Güvenlik, Siber Savunma Taahhüdü, Galler Zirvesi 

Jel Kodları: F53 
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262-A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL LIVING EXPENSES 

SUBSIDY POLICY FOR CHINESE SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL 

STUDENTS 
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Abstract 

This study focuses on the effectiveness of the national living subsidy policy for Chinese secondary 

vocational students, selecting 4 secondary vocational schools(SVS) in Guangdong Province in China to do 

the questionnaire survey and supplementary interviews. The surveys, for students and parents respectively, 
center on the following six aspects. Those for students explore degree of mastery and affordability of 

students' cost of studying; annual income of the family and its source; monthly living expenses of the family; 

use of living expenses paid by the state; effect feedback from the family on the subsidy of the national living 
expenses; view on the mode of subsidy distribution. Those for parents are concerned with: economic income 

of the family, attitude towards the subsidy of the national living expenses, and the utility of subsidies. The 

collected data shows that the utility of the subsidy for living expenses of secondary vocational students is 

different for the students with different family incomes in terms of utility (purpose use), and tends to weaken 
with the increase of family income; the main obstacles for students attending SVS are tuition fees, and also 

part of the burden of family members in the cost-sharing of secondary vocational education(SVE). Since 

the state supports the development of secondary vocational education, it assumes more government 
obligations, increases financial input, and reduces the sharing of education costs for students and families. 

Exemption from tuition fees becomes an optimal choice. The study also proposes some improvement 

suggestions based on the conclusion. 

Keywords: National living expenses subsidy, Policy, Secondary vocational school students, Effectiveness 
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302-İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 

1995-2018 TÜRKİYE EKONOMİSİ ANALİZİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜME TESPİTİ 

Öğr. Gör. Gökhan salman
42

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde1995-2018 yılları arasında gerçekleşen ve tüm dünya 

ülkelerinin en önemli makro ekonomik göstergeleri içerisinde yer alan işsizlik ve ekonomik büyüme 
değişkenlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda analiz neticesinde ortaya 

çıkacak sonuç ile ülke ekonomisinin istihdam ve büyüme performansına katkı sağlanmasına yardımcı 

olabilecek politika önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada 1995-2018 döneminde işsizlik ve 
ekonomik büyüme değişkenleri yıllık değişkenler itibariye ele alınmış ve 24 gözlem değeri ile vektör 

otoregresif modelin kuruluş aşamaları başarılı bir şekilde oluşturulmuş ve değişkenler arasında 

öngörülebileceği üzere negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Akabinde gerçekleştirilen Granger nedensellik testi 

sonucunda işsizlikten büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanırken, ekonomik büyümeden 
işsizliğe doğru herhangi bir ilişkiye saptanmamıştır. Bu sonuç özellikle istihdamsız büyüme sorunsalına da 

bir cevap oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : İşsizlik, Ekonomik Büyüme, Var Analizi. 

Jel Kodları  : C5, E2. 

 

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC 

GROWTH: 1995-2018 TURKEY ECONOMY ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT GROWTH 

ASSESSMENT 

Abstract 

The aim of this study that took place between the years of 1995-2018 in Turkey and all countries of the 
world economy, the most important macroeconomic indicators located in unemployment and economic 

growth is the analysis of the variables interact with each other. In this context, it is aimed to present the 

policy suggestions that can help to contribute to the employment and growth performance of the country's 
economy with the result that will emerge as a result of the analysis. In the study, unemployment and 

economic growth variables were analyzed in terms of annual variables in the period of 1995-2018 and 24 

observation values and the establishment stages of the vector autoregressive model were successfully 

established and a negative correlation was found between the variables. As a result of the Granger causality 
test, one-way causality relation from unemployment to growth was found, however, there was no 

relationship from economic growth to unemployment. This result is an answer to the problem of 

unemployment growth. 

Keywords  : Unemployment, Economic Growth, VAR Analysis. 
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325-ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN BİR PARÇASI: ÖĞRETMENLİK 

UYGULAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Eskici
43

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarının öğrendiği teorik bilgileri 
uygulama fırsatı buldukları öğretmenlik uygulaması dersinin yürütülmesine yönelik öğretmen adaylaırnın 

değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda dersi almış olan 8 (4 kadın 4 erkek) öğretmen 

adayı ile çalışılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adayları ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmen 

adaylarına 3 soru sorulmuştur. 1. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımlarınız neler? Kişisel 
ve kariyer anlamında neler öğrendiniz? 2. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ne gibi sorunlar ve 

zorluklarla karşılaştınız? 3. Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için neler yapılabilir? 

Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar içerik analizi ile değerlendirlmiştir. Analizler sonucunda öğretmen 
adayları öğretmenlik uygulamaı dersinin kişisel ve mesleki anlamda onlara çok şey kazandırdığını 

belirtmişlerdir. Öğretmen olmanın farkına varma, çekingenlik, ürkeklik, endişe, korku ve kaygıları aşma, 

mesleği yapabilme yönünde cesaret ve güven kazanma, mesleki bilgi yönünde eksiklerini görme, okul 
ortamını tanıyarak eğitime daha gerçekçi bakma, öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma, onları eğitim 

ortamında görüp tanıma, okul yönetimi hakkında gerçek bilgileri alma, sınıfta disiplini sağlama, ilgiyi 

sürekli canlı tutabilmek için gerekli motivasyon tekniklerini gözlemleme, beden dilinin ders içinde nasıl 

daha etkili olarak kullanılabileceğini gözlemleme, değişik yöntem, teknik ve araç gereç kullanmanın önemli 
ve etkili olduğunu anlama, çocukları sevme ve onlarla ilgilenmenin hem disiplin sorunlarını çözme hem de 

zevkli ders yapma açısından etkili olduğunu görme gibi kazanımlar elde ettiklerini vurgulamışlardır. Bu 

dersin yürütülmesi kapsmında deneyimsizlikler yaşadıkları en büyük sorunlar olarak belirtilmiştir. 
Öğretmen adayları dersin veriminin arttırılması için önerilerde bulunmuşlardır.  Öğretmenlik uygulaması 

dersinin daha verimli olması için öğretmen adayının fakültedeki ders yoğunluğu azaltılabilir. Böylece 

haftada 1 kez gitmek yerine daha çok uygulama okulunda eğitim öğretim yapabilir.   
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332-ALMANYA VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bilim Uzmanı Ali MAZI
44

 

 

Özet 

Her toplumun kendine has özellikleri ve ilkeleri vardır. Bazı ülkeler bu özellikleriyle diğerlerine göre farklar 

yaratır. Bu farklar, standartlaştırılmış bazı kriterlerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkarlar. PISA ve TIMMS 

belirtilen bu değerlendirmelere örnek olarak verilebilir. Almanya ilk defa PISA (2000)’ya katıldığında tüm 
alanlarda OECD ülkelerinin ortalamasının çok altına düşmesi sebebiyle eğitim programlarının tüm eyaletler 

bazında revize edilmesini sağlamış ve diğer yıllardaki değerlendirmelerde ortalamasını oldukça 

yükseltmiştir. Türkiye’de bu değerlendirmelerde oldukça düşük ortalamalara sahip bir ülke olması sebebiyle 
Alman Eğitim Sisteminin uygulamış olduğu revizenin değerlendirilmesi ve okul türlerinin araştırılması 

önemlidir. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Eğitim Sistemini ve Eğitim Programının yapısını incelemek 

amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim yaklaşımı kullanılmıştır. Literatüre 

bakıldığında karşılaştırmalı eğitim bir yöntem bilimi olarak değerlendirilmektedir. Yatay, dikey, problem 
çözme, örnek olay, tanımlayıcı, açıklayıcı, değerlendirici olmak üzere farklı yaklaşımları bulunmaktadır. 

Bu çalışmada yatay ve tanımlayıcı yaklaşım birlikte kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Almanya, Türkiye, Eğitim sistemi. 

Jel Kodları  : I20, Z00. 

  

  

 
44 Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 05352901335, maziali.46@gmail.com  

mailto:maziali.46@gmail.com


27 

 

344-BİLİŞSEL ÖNYARGILAR SEÇİMLERİMİZİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR: BEŞ 

FARKLI ÇERÇEVELEME TÜRÜNÜN TERCİHLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Arş. Gör. Asena Gizem Yiğit
45

 

 

Özet 

Fizik ve matematik kuramları, iktisadi modellemelere kesinlik çerçevesinde farklı bir bakış açısı getirmiş 

olsa da ekonominin temel taşı olan insan faktörünün karmaşık yapısını açıklamada zamanla yetersiz 
kalmıştır. Bu durum yeni teorilerin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Bu teorilerin öncü dalgası olarak 

20.yüzyılın ortalarından itibaren iktisat, sosyoloji ve psikoloji ilişkisi tekrar tartışılmaya başlanmıştır. 

Matematik ile sınırlandırılmış varsayımlara dayalı Geleneksel İktisat’ın temelinde yer alan “Rasyonel 
Birey” anlayışının sarsılması, beraberinde “Sınırlı Rasyonelite” varsayımında temellenmiş, Davranışsal ve 

Deneysel İktisat’ın ortaya çıkmasını sağlamıştır.Bireylerin her zaman rasyonel olmadığı, bilişsel 

önyargılar/beyin defosu gibi faktörler nedeniyle tercihlerinin değişkenlik gösterdiği birçok akademik 

çalışma ile kanıtlanmıştır. Bilişsel önyargılardan biri olan Çerçeveleme Kuramı, olayların sunum şeklinin 
değiştirilmesinin bireylerin kararlarında nasıl değişimler meydana getirdiğini gösteren etkidir. Çerçeveleme 

Etkisi, 1981 yılında Kahneman ve Tversky tarafından The Framing of Decisions and thePsychology of 

Choice isimli çalışmayla ortaya konmuştur. Kahneman ve Tversky, kişilerin, referans noktası çevresinde 
kayıp ve kazançlara vermiş oldukları tepkilerin birbirinden farklı olduğunu tespit etmişlerdir. Günümüzde 

en çok satış, pazarlama ve medya alanında kullanılan bu etki, diğer birçok alanda da kendini göstermektedir. 

Problemin sunuş şeklinin kişinin kararlarına etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan bu çalışmada beş farklı 

çerçeveleme türünden yararlanılmıştır. Bunlar: Eşdeğer Seçenekli Risk Tercihi, Eşdeğer Seçenekli Olmayan 

Risk Tercihi, Öznitelik Çerçevelemesi, Hedef Çerçevelemesi ve Sayı Büyüklüğü ileÇerçeveleme’dir. 
Literatürde türlerine göre çerçeveleme ayrımına gidilmiş çok az sayıda çalışma olmakla birlikte, bu çalışma 

Türkçe literatürde de bir ilk olma özelliği taşımaktadır.Çalışmada veriler kolayda örnekleme yoluyla 

toplanmış ve çevrimiçi olarak hazırlanan anketler 172 kişi tarafından yanıtlanmıştır. Senaryolar, farklı 
çerçevelemenin etkisini görebilmek amacıyla 86’şar kişilik iki ayrı gruba sunulmuştur. Çerçeveye göre 

yapılan tercihlerin farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklemler testi 

uygulanmıştır. Uygulanan Mann-Whitney U Testi’nin sonuçlarına göre farklı çerçevelerde sunulan beş 
farklı senaryodan dördüne verilen cevapların beklenti ile uyumlu olarak farklılaştığı, bir senaryoyaverilen 

cevaplarınise yine beklenti ile uyumlu şekilde farklılaşmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çerçeveleme Etkisi, Sınırlı Rasyonellik, Davranışsal İktisat, Tüketici Tercihleri 

Jel Kodları: D91, D81. 

 

HOW COGNITIVE BIAS SHAPE OUR CHOICE: THE EFFECT OF FIVE DIFFERENT 

FRAMING TYPES ON PREFERENCES 

Res. Asst. Asena Gizem Yiğit
46 

Abstract 

Although the theories of physics and mathematics have brought a different perspective to economic 
modeling within the framework of certainty, they have failed to explain the complex structure of the human 
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factor which is the cornerstone of the economy. This situation has to necessitated the created of new 

theories.As a pioneering wave of these theories, the relationship between economics, sociology and 
psychology has been discussed again since the mid-20th century.The end of the cast doubt on of the 

“Rational Individual” understanding on the basis of Traditional Economics based on assumptions bounded 

by mathematics, it has led to the emergence of Behavioral and Experimental Economics based on the 
assumption of “Limited Rationality”. It has been proved in many academic studies that individuals aren’t 

always rational and their preferences vary due to factors such as cognitive biases / brain defo. One of the 

cognitive biases, Framing Theory is the effect that shows the effect of changing the presentation of events 

to the decisions of individuals.The Framing Effect was introduced by Kahneman and Tversky in 1981 with 
his work The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Kahneman and Tversky found that the 

reactions of people to losses and gains around the reference point were different. This effect, which is mostly 

used in sales, marketing and media, is manifested itself in many other fields. 

In this study, five different types of framing were used to observe the effect of presentation of the problem 
on individual decisions. These are: Risk Choice with Equivalent Option, Risk Choice with Non-Equivalent 

Option, Attribute Framing, Goal Framing, and Number Size Framing. There are very few studies in the 

literature that have differentiated according to framing types and this study is the first in the Turkish 

literature. The data were collected by convenience sampling method and online survey were answered by 
172 people. The scenarios were presented to two different groups of 86 people in order to see the effect of 

different framing. Independent samples test was applied to determine whether choices differentiate or not 

according to frames. According to results of the Mann-Whitney U Test, given answers to four of five 
different scenarios that presented with different frames are differentiated consistent with expectations and 

given answers to one of five scenarios are not differentiated statistically significant despite they are 

differentiated consistent with expectations.  

Keywords: Framing Effect, Bounded Rationality, Behavioral Economics, Consumer Preferences 

Jel Code: D91, D81. 
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355-OPSİYON STRATEJİLERİ İLE RİSKTEN KORUNMA 

Özet 

Teknoloji ve internetin tüm dünyayı sarması finans alanında da önemli bir değişime den olmuştur. Yaklaşık 

yüz yıldır kullanılan türev ürünler gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. 2018 yılı içerisinde dünyada toplam 

türev ürün işlem miktarı 547 trilyon dolar olmuştur. Türev işlemlerin bu derece yaygınlaşmasının altında 

geleceğe ilişkin riskler ve bu riskleri yok etme isteği yatmaktadır. Türev ürünlerin en önemlilerinden biri 
olan opsiyon sözleşmeleri de finansal risklerin yok edilmesinde önemli birer araçtır. Peşin ödenecek bir 

miktar prim sayesinde gerçekleşmesi beklenen riske karşı önemli bir alım veya satım hakkı elde 

edilmektedir. Dahası bu hakkın kullanım zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu çalışma ile riskleri hedge 
etmek için uygulanabilecek opsiyon stratejileri ortaya konmuştur. Opsiyon stratejileri ile riskten korunma 

yöntemleri Türkiye’de henüz çok yenidir. Bu nedenle riskten korunmak için kullanılabilecek opsiyon 

stratejilerinin doğru anlaşılıp kullanılması için bu çalışma ile kavramsal çerçevede literatüre katkı sağlamayı 

amaçlamıştır.  

 

HEDGING WITH OPTION STRATEGIES 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Burak Geyikçi 

Abstract 

The fact that technology and the Internet have spread all over the world has also led to a significant change 
in the finance area. Derivatives, which have been used for nearly a hundred years, have become increasingly 

common. In 2018, the total amount of derivative transactions in the world was USD 547 trillion. Underlying 

this widespread of derivative transactions lies future risks and desire to eliminate these risks. Options 
contracts, which are one of the most important derivative instruments, are also important tools for 

eliminating financial risks. A number of premiums to be paid in advance provides an important right to buy 

or sell against the expected risk. Moreover, there is no obligation to exercise this right. In this study, options 

strategies can be used to hedge risk, are expressed. Hedging by options strategies in Turkey is still very new. 
For this reason, in order to understand and use options strategies that can be used to protect from risk, this 

study aims to contribute to the literature in a conceptual framework. 
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356-MANİSA’NIN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMDEKİ YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi. Umut Burak GEYİKÇİ
47

 

Dr. Öğr. Üy. Fatma İzmirli ATA
48

 

 

Özet 

Manisa ili tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Zeytin, 

üzüm, domates gibi sekiz farklı tarımsal üründe Türkiye’de üretim miktarı bakımından ilk sıradadır. Bu 

durumun temel nedeni içinde bulunduğu iklim koşulları ve verimli arazileridir. Özellikle çekirdeksiz kuru 

üzüm üretimi ve satışında Dünya’da ilk sırada yer alan şehir yaş üzüm üretiminde de önemli bir ihracat 
merkezi konumundadır. Benzer şekilde canlı hayvan yetiştiriciliğinde Manisa Türkiye’de altıncı sıradadır. 

Kanatlı hayvan sıralamasında ise Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan Manisa’nın 

tarım ve hayvancılık potansiyelini ortaya koyarak pek çok kaynakta dağınık şekilde verilen bu potansiyelin 
kısa ancak can alıcı noktalarını bir araya getirmektir. Böylece hem şehrin tanıtımına hem de tarımsal ve 

hayvansal üretimde aldığı teşvik ve desteklere katkı sağlamaktır.  

 

AGRICULTUREL AND LIVESTOCK PRODUCTION IN MANISA 

Abstract 

Manisa on agriculture and livestock are among the most important provinces of Turkey. Olives, grapes, 

agricultural products such as tomatoes in eight different ranks first in terms of production volume in Turkey. 

The main reason for this situation is the climatic conditions and fertile lands. The city, which ranks first in 
the production and sales of seedless raisins in the World, is also an important export center in the production 

of fresh grapes. Likewise, Manisa is the sixth in Turkey for livestock breeding and the first rank in the 

poultry. The aim of this study is to reveal the agricultural and animal husbandry potential of Manisa and to 
bring together the short but crucial points of this potential given in many sources. Thus, to contribute to both 

the promotion of the city and the incentives and supports it receives in agricultural and animal production. 
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360-TÜRK İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi M.Pınar Babanoğlu
49

 

 

ÖZET 

 

 

Öğretmen olma sürecinin en önemli aşamalarından biri mesleki bir kimlik oluşturmaktır. Öğretmen olmayı 

öğrenme en az  öğretmeyi öğrenme kadar önemlidir (Friesen ve Besley, 2013). Öğretmen adaylarının 

başlangıçtaki kimlik oluşumunu anlamak, onları yetiştiren danışmanlarının, geleceğin görev yapan 
öğretmenlerinin mesleki kimliklerini geliştirmelerini kolaylaştırmalarına imkan sağlayabilir (Zivkovic ve 

diğerleri, 2018). Bu çalışma İngilizce öğretmeni adaylarının mesleki kimliklerini incelemektedir. 

İncelemede Öğretmen Adayı Öğrenci Mesleki Kimlik Ölçeği –Sudent  Teachers’ Professional Identity Scale 
(Fisherman ve Abbot, 1998) İngilizce öğretmeni adaylarına Likert türü anket olarak uygulanmıştır. Anket 

sonuçları SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir.  
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363-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA DERS ALMAYA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YELPAZE
50

 

ÖZET 

Örgün eğitim genel olarak güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl biçiminde sürdürülmektedir. Öğrencilerin 

almaları gereken ders sayıları, kredi ve saatleri her yıl için iki dönem olarak planlanmaktadır. Derslerden 
başarısız olan öğrenciler, bu süreci yeniden normal dönem içerisinde planlamaktadır. Ancak ilköğretim ve 

ortaöğretimden farklı olarak, yükseköğretimde yaz dönemi öğretimi uygulaması yapan üniversiteler 

bulunmaktadır. Yaz dönemi öğretimi uygulamalarında, öğrenciler başarısız oldukları, çeşitli nedenlerle 

önceki dönem alamadıkları veya sonraki dönemlerde almaları gereken dersleri alabilmektedir. Yaz dönemi 
eğitimlerinde sıkılaştırılmış, normal dönemden iki kat daha yoğun bir program yürütülmektedir. Ayrıca 

öğrenciler belirli bir ücret ödemek durumundadırlar. Bu uygulama öğrencileri, psikolojik ve ekonomik 

olarak etkileyebileceği gibi derslerin verimliliğini de etkileyebilir. Bu nedenle yaz dönemi eğitiminde ders 

alan üniversite öğrencilerinin bu uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin yaz okulu uygulamasına yönelik algılarının incelendiği bu çalışmada, nitel 

araştırma desenlerinden fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Fenomenolojik yöntemde, katılımcıların bir 

kavramla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak anlamı tanımlanmaktadır. Çalışmaya eğitim fakültesinde yaz 
öğretiminde ders alan bir erkek, altı kız olmak üzere 7 öğrenci katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak, odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Görüşme süresi yaklaşık 30 dakika 

sürmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.  

Bulgular 

Analiz sonucunda, tanımlayıcı bilgiler, derslerin yürütülmesi, öğretim elemanlarına ilişkin görüşler, yaz 

öğretiminin faydaları, yaz öğretiminin ücretli olması ve yaz öğretimine ilişkin değişiklik önerileri temaları 

ortaya çıkmış ve bunlar aşağıda sunulmuştur. 

Tanımlayıcı Bilgiler: Öğrenciler yaz öğretiminde 3 ya da 4 ders almaktadırlar. Üç öğrenci üstten ders 

alırken, dört öğrenci alttan kalan derslerini almaktadırlar. Üniversitenin bulunduğu şehirde kalan 5 

öğrenciden üç kişi ailesi ile kalıyor, iki öğrenci ise il dışından derslerin olduğu günlerde geliyor.  

Derslerin Yürütülmesi: Derslerin normal dönemden daha kolay olmadığı, aynı ciddiyetle yürütüldüğü 

belirtilmektedir. Derslerin yoğunlaştırılarak yürütülmesi, dersten kopmayı engelleyip, hatırlamayı 
kolaylaştırırken, diğer yandan da aynı dersin altı saat üst üste yürütülmesi dikkati dağıtıp, bıkkınlığa da 

neden olduğu belirtilmektedir. Derslerin sınavlarının yaz okulunda daha kolay olmasının umulduğu, ancak 

böyle bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. Sınavın daha kolay hazırlandığını belirten katılımcılar da 

vardır. 

Öğretim Elemanlarına ilişkin Görüşler: Öğretim elemanları daha fazla kazanmak için yaz okulunda ders 

aldığını düşünenler olduğu gibi, bunu bir fedakârlık olarak gören öğrenciler de bulunmaktadır. Ancak hiçbir 

katılımcı, öğretim elemanının öğrenciyi isteyerek yaz öğretimine bıraktığını düşünmemektedirler. 

Yaz Öğretiminin Faydaları: Bu sayede alttan dersi kalan öğrenciler okulu zamanında bitirme fırsatı 

bulduklarını belirtmektedirler. Ayrıca son sınıftaki ders yükü azaltıp KPSS’ye çalışmak için şimdiden üstten 
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ders alma avantajı sağladığını belirten öğrenciler de vardır. Sınıf mevcutlarının daha az olması ile derslerin 

daha verimli olduğunu, daha iyi öğrenme sağladıklarını belirtmektedirler. 

Yaz Öğretiminin Ücretli Olması: Öğrenciler isteyerek bu dersleri aldığı için, işlerin yürütülmesinde birçok 
kişinin de çalıştığından ücret ödemesinin herhangi bir etik ihlal olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca cüzi 

miktarda olduğu için her öğrencinin karşılayabileceği ve adil olmaya da engel olmadığı ifade edilmiştir. 

Yaz Öğretimine İlişkin Değişiklik Önerileri: Öğretim elemanları özellikle devamsızlık konusunda daha 

esnek davranabilirler. KYK ait yurtlar normal dönem gibi imkanlarla çalıştırılabilir. Uygulamalı derslerin 

açılmaması önerilmektedir. 

Sonuç 

Öğrencilerin çoğunun yaz öğretimi uygulamasından memnun oldukları görülmektedir. Yaşam şartlarının 

iyileştirilmesi ile daha iyi olacağı düşünülmektedir. 
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365-TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE KÜRTAJIN BİYOİKTİDAR KAVRAMI 

ÇERÇEVESİNDE NÜFUS POLİTİKALARI İLE İNCELENMESİ 

Gamze SARITUNALI51, Buğra ÖZER52 

 

Özet 

Toplumsal yapı içinde iktidar kavramı, ifade etmiş olduğu anlamlar çerçevesinde değişimler yaşamıştır. 
Tüm bu değişimler iktidarın kendini yeniden yaratmasıyla ilgili olmuştur. Bu noktada Foucault, modern 

iktidarı ele alırken kullanmış olduğu biyoiktidar kavramı ile iktidarı sadece devlet ve aygıtları kapsamında 

ele almak yerine, toplumun her alanına nüfuz eden ilişkiler temelinde analiz etmiştir. Biyoiktidarın hâkim 
olduğu tüm alanları sürekli canlı tutmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda biyoiktidarın temel konularından biri 

nüfus politikalarıdır. Nüfus politikaları ise kendi uygulama alanını sağlık üzerinde tanımlamakta ve asıl 

hedef kitlesini de kadınlar üzerinden oluşturmaktadır. Böylece tüm modern devletler, biyoiktidar kavramı 
çerçevesinde nüfus konusunu, kadının üreme kapasitesinden yola çıkarak şekillendirmektedir. Biyoiktidar 

tarafından kadın bedeni ve üreme kapasitesi üzerine biçimlenen bu mekanizmada kadın davranışları da 

kamu politikaları aracılığıyla belirlenmektedir. Böylece en belirgin örnek, kadının bedeni üzerindeki 

davranışının belirlendiği kürtaj meselesi olarak verilebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Foucault’nun 
biyoiktidar kavramı ekseninde tarihsel süreç içerisinde yapılmış nüfus politikaları ve kürtaj meselesini 

inceleyip, kadın davranışlarını düzenleyen sağlık politikalarını analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoiktidar, Kadın, Nüfus, Sağlık Politikaları, Kürtaj 

 

AN ANALYSIS OF ABORTION POLICIES WITHIN THE DEMOGRAPHIC POLICIES FROM 

THE PERSPECTIVE OF THE TERM “BIOPOLITICS” IN TURKEY 

Abstract 

Within the social structure, the concept of power has changed within the framework of its meanings. All 
these changes are about the recreation of power. At this point Foucault, with the concept of biopower, 

analyzed power on the basis of relations that permeate all spheres of society, rather than simply dealing with 

the state and its apparatus. It aims to keep alive all areas where biopower dominates. In this sense, one of 
the main issues of biopower is population policies. Population policies, on the other hand, define their field 

of application on health and their main target group is women. Thus, all modern states, within the framework 

of the concept of biopower, shape the issue of population based on the reproductive capacity of women. In 

this mechanism shaped by the biopower on the female body and reproductive capacity, women's behavior 
is also determined through public policies. Thus, the most distinct example can be given as a matter of 

abortion, in which a woman's behavior on her body is determined. In this context, the aim of the study is to 

examine the population policies and abortion issues made in the historical process in the axis of Foucault's 

concept of biopower and to analyze health policies that regulate women's behaviors. 

Keywords: Biopower, Woman, Population, Health Policies, Abortion 
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373-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK ALGILARININ ÖZ ŞEFKAT VE 

ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YELPAZE
53

 

Özet 

Bireyin tüm yaşamını olumsuz olarak etkileyen yalnızlık, sıklıkla sosyal etkileşimde bulunacak az sayıda 

kişiler olmasından veya anlamlı yakın ilişkilerin yoksunluğunda meydana gelmektedir. Her ne kadar her 
bireyde etkisi aynı görülmese de, iç karartıcı, motivasyonu törpüleyen bir psikolojik sıkıntı yaratmaktadır. 

Yalnızlık algısı ile depresyon, kaygı, düşük benlik saygısı gibi psikolojik sıkıntılar arasında ilişkiler olduğu 

literatürde belirtilmektedir. Üniversite öğrencileri yeni bir şehre, kültüre ortama geldikleri için eski sosyal 
çevreleri geride kalmaktadır. Bu bakımdan ilk günlerde tek başlarına kalmaktadırlar. Dolayısı ile üniversite 

öğrencilerinde yalnızlık algısının nasıl olduğunun araştırılması önemli görünmektedir. İlk olarak ailenin 

yanında yaşamaya devam etmek ile arkadaşlarla veya yalnız yaşamaya başlamak yalnızlık algısından önemli 

olabilir. Bunun yanında ilk yıllardaki yalnızlık algısı ile üniversitenin sonraki yıllarındaki yalnızlık algısı da 
farklılaşabilir. Nitekim her yıl yeni arkadaşlar edinme ve uyum sağlama davranışlarını kullanma olasılıkları 

artmaktadır. Son olarak kendine karşı müsamahalı olmayan, kendini sürekli eleştiren ve şefkatli olmayan 

kişiler de kendilerini daha yalnız hissedebilirler. Nitekim kendini değerli ve saygı değer bulmayan kişilerin, 
okuldan ayrılma, aşırı kaygılı olma gibi antisosyal davranışlarının fazla olduğu belirtilmektedir. 

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yalnızlık algılarının, cinsiyete, yaşa, sınıf düzeyine, 

barındıkları yere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve yalnızlık ile öz şefkat arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel araştırma desenlerinden 
ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin farklı 

fakültelerinde öğrenim gören 98 kadın, 43 erkek olmak üzere 138 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin 

toplanmasından kişisel bilgi formu ve UCLA yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-Test, 

ANOVA ve pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

Bulgular 

Öğrencilerin yalnızlık algıları, cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kadınların yalnızlık puanları 

(M=45.15, ss=15.85) erkeklerin puanlarından (M=45.64, ss=12.44) anlamlı bir fark göstermemektedir 

(p>.05). Öğrencilerin yalnızlık algıları, barınma yerleri açısından karşılaştırıldığında ailesiyle birlikte 

yaşayanların yalnızlık puanları (M=44.95, ss=15.29) diğer yerlerde ikamet edenlerin puanlarından 
(M=46.31, ss=13.43) anlamlı bir fark göstermemektedir (p>.05). Öğrencilerin yalnızlık algıları sınıf düzeyi 

açısından karşılaştırılmış, ikinci sınıf öğrencilerinin yalnızlık puanlarının (M=51.42, ss=12.49), üçüncü 

(M=38.18, ss=14.99) ve dördüncü sınıf öğrencilerinden (M=40.67, ss= 16.39) anlamlı şekilde daha yüksek 
bulunmuştur (p≤.01). Birinci sınıf öğrencilerinin puanları (M=45.62, ss=14.44) ise diğer gruplardan anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir (p>.05). Son olarak yalnızlık ile öz şefkat arasındaki ilişki incelenmiş ve -.48 

düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p≤.01). 

Sonuç 

Öğrencilerin yalnızlık algıları cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Araştırmalar yalnızlık algısında 

cinsiyetin önemli olmadığını belirtmektedir. Öğrencilerin yalnızlık algıları ailesi ile yaşayana kişilerle, diğer 
yerlerde barınan  (yurt, arkadaşı ile evde kalma, tek başına yaşama) kişilerden farklılık göstermemektedir. 

İkinci sınıf öğrencileri kendilerini üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha yalnız hissetmektedirler. Bu 

durum arkadaş sayıları ile açıklanabilir. Nitekim arkadaş sayısı fazla olanların kendilerini daha az yalnız 
hissettikleri belirtilmektedir. Kendini yalnız hisseden öğrencilerin kendilerine karşı daha acımasız oldukları 
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bulunmuştur. Araştırmalar benlik saygısı ile yalnızlık algısı arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTION OF 

LONELINESS WITH SELF COMPASSION AND DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Abstract 

Loneliness, which negatively affects the whole life of an individual, creates a depressing, motivating rasping 

psychological distress. It is stated in the literature that there is a relationship between loneliness perception 

and psychological problems such as depression, anxiety and low self-esteem. As the university students 

come to a new city and culture, their old social environment lags behind. In this regard, they remain alone 
in the first days. Therefore, it seems important to investigate the perception of loneliness among university 

students. First, living with family and starting living with friends or living alone can be important from the 

perception of loneliness. In addition, the perception of loneliness in the first years and the perception of 
loneliness in the following years of the university may differ. As a matter of fact, the probability of making 

new friends and using adaptation behaviors increases every year. Finally, people who are not tolerant of 

themselves, who constantly criticize themselves and who are not compassionate may also feel lonelier. The 
aim of the study is to investigate whether the loneliness perceptions of university students differ according 

to gender, class level, place of residence and the relationship between loneliness and self-compassion. 

Method 

The aim of this study is to investigate whether loneliness levels of university students differ according to 

various demographic variables. For this purpose, the research was conducted with relational scanning 

method which is one of the quantitative research designs. The study group consisted of 138 students (98 
females and 43 males) studying at different faculties of a public university. Personal information form and 

UGLA loneliness scale were used for data collection. 

Results 

When the students' loneliness perceptions were compared in terms of gender, the loneliness scores of women 

(M = 45.15, ss = 15.85) did not show a significant difference from the scores of men (M = 45.64, ss = 12.44) 

(p> .05). The loneliness scores of the students living with their families (M = 44.95, ss = 15.29) did not 
show a significant difference (M = 46.31, ss = 13.43) when compared with the students' perception of 

loneliness (p> .05). Loneliness perceptions of the students were compared in terms of grade level and the 

loneliness scores of second grade students (M = 51.42, ss = 12.49) were significantly higher than the third 
(M = 38.18, ss = 14.99) and fourth grade students (M = 40.67, ss = 16.39). (p≤.01). The scores of the first 

year students (M = 45.62, ss = 14.44) did not differ significantly from the other groups (p> .05). Finally, the 

relationship between loneliness and self-compassion was examined and a significant relationship was found 

at -.48 level (p≤.01). 

Conclusion 

Students' perceptions of loneliness do not differ according to gender and residence (living with their families 
and living in other places like dormitories, living with friends, living alone). The second year students feel 

lonelier than the third and fourth year students. It was found that students who felt lonely were more ruthless 

towards themselves. 
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377-GİRİŞİMCİLİK SERMAYESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  

Tayfun Deniz Kuğu
54

   

 
Özet 

Uzun yıllar boyunca güncelliğini kaybetmeden tüm dünyada kullanılan bir finansman sistemi olan Risk 

Sermayesi, ülkemizde Girişimcilik Sermayesi ismini alarak kullanılmaya devam etmektedir. Girişimcilik 
sermayesi Milattan önceki yıllardan beri kullanılmasına rağmen, özellikle ortaçağda büyük bir gelişme 

göstermiştir. Coğrafi keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. Yeni üretim tekniklerinin bulunmasına, yeni 

ürünlerin geliştirilmesine ve yeni pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine öncülük yapmıştır. Farklı 

biçimlerde ve çeşitli kademelerde uygulama alanı bulabilmektedir. İşsizliğin azaltılmasında da önemli bir 
yardımcıdır. Bu çalışmada Girişimcilik Sermayesi Kavramı tanımlanıp türleri ve kademeleri hakkında bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. Girişimcilik Sermayesinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel süreci incelenerek, 

geçmiş ve günümüz uygulamaları karşılaştırılmaya çalışılmış ve yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Sermayesi, Risk Sermayesi, Girişimcilik, Ticaret 

Jel Kodları: F1, F2, B1, B2, G2 

 

CONCEPTION AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF VENTURE CAPITAL 

Abstract 

Venture Capital, which is a financing system used throughout the world without losing its timeliness for 

many years, continues to be used as Entrepreneurship Capital in our country. Although entrepreneurial 
capital has been used since the years before Christ, it has made great progress, especially in the Middle 

Ages. Made geographical discoveries. Venture Capital has pioneered the discovery of new production 

techniques, the development of new products and the development of new marketing techniques. It can find 
application in different forms and various levels and is also an important aid in reducing unemployment. In 

this study, the concept of Entrepreneurship Capital is defined and information is given about its types and 

levels. By examining the historical process of Entrepreneurship Capital in the world and in our country, we 

have tried to compare past and present practices and try to make new suggestions. 

Keywords: Entrepreneural Capital, Venture Capital, Entrepreneurship, Trade 

Jel Codes: F1, F2, B1, B2, G2 
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378-İŞGÜCÜ FİNANSMAN YÜKÜ VE FİRMA ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA  

Tayfun Deniz Kuğu
55

   

 

Özet 

İşgücü istihdam etmenin firmalar bakımından finansal bir yükü bulunmaktadır. Finansman yükü, ücret, 

sosyal güvenlik ödemeleri, özel haklar, kıdem tazminatı gibi çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.  

Finansman yükü sadece istihdam alanında değil, aynı zamanda işgücünün hareketliliğinde de oluşmaktadır. 

Yeni personelin işe alım süreci, eğitilmesi, uyum sağlaması gibi nedenler bazı zamanlarda firmalar için çok 
maliyetli olabilmektedir. İş gücü devri olarak adlandırılan hareketlilik, sektörlere özgü olabildiği gibi, 

ekonomik koşullara bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada Manisa’da kurulu bulunan ve 

Plastik ara mal üretim sektöründe faaliyette bulunan bir firma özelinde işgücü finansman yükü ve işgücü 

devir hızlarının finansman maliyetlerine etkisi araştırılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü, İşgücü devir hızı, İşgücü finansmanı, Maliyet 

Jel Kodları: G3, A1, J2 

 

LABOR FINANCE BURDEN AND FIRM SCALE RESEARCH 

Abstract 

Employment has a financial burden for firms. Financing burden can occur in many different ways such as 

wages, social security payments, special rights and severance pay. The financial burden arises not only in 
the field of employment, but also in the mobility of the labor force. The recruitment process, training and 

adaptation of new personnel may sometimes be very costly for companies. Mobility, which is referred to as 

labor turnover, can be specific to the sectors, but can also occur depending on economic conditions. In this 
study, the effects of labor finance burden and labor turnover rates on financing costs were investigated in a 

company established in Manisa and operating in the plastic intermediate goods sector. 

Keywords: Labor, Labor Turnover Rate, Labor Financial Burden, Cost 

Jel Codes: G3, A1, J2 
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390-DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN PROSOSYAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÜZERİNE 

ETKİLERİ:   TÜRKİYE SPOR FEDERASYONLARI ÖRNEĞİ 

Dr Ört Üyesi Yeliz Eratlı Şirin
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Özet 

Değişen dünya koşullarında spor sektörü ve spor olgusu hızlı bir gelişim ve değişim göstermiş ve bu nedenle 

de sporun kendine özgü dinamik yapısına uygun hızlı bir işleyişe ve bir yönetim biçimine ihtiyaç duymuştur. 
Bu nedenle örgütlerde; örgütün amaç, değer ve hedeflerini benimseyen, etkin bir şekilde yönetilen, bireysel 

performansları, verimlilikleri, moral ve motivasyonu yüksek çalışanlar ve liderler örgüt için oldukça önem 

kazanmıştır. Bu düşünceden hareket ile bu araştırmada spor örgütlerinde dönüştürücü liderliğin prososyal 

davranışlar ile olan ilişkisini araştırmayı ve prososyal örgütsel davranışı geliştirmede nasıl bir etkisinin 
olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir araştırmadır ve veri toplama aracı olarak, çok 

faktörlü liderlik ölçeğinin dönüştürücü liderlik boyutları ve prososyal davranış ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 12 spor federasyonundan 118 çalışan oluşturmaktadır. Bu sonuçların kişisel 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti için ikili gruplarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

İkiden çok grup karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis varyans analizi istatistikî yöntemi kullanıldı. 

Veriler, istatistiksel analizler ile değerlendirilerek, dönüştürücü liderlik ve prososyal davranış arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve dönüştürücü liderlerin prososyal davranışı etkilediği belirlenmiştir. 

Aynı zamanda katılımcıların cinsiyet ve kadro durumu değişkenleri ile dönüşümcü liderlik ve prososyal 

davranış arasında anlamlı farklılığa rastlanmamış; kurum görevi, hizmet süresi ve çalıştıkları federasyonlara 

göre anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Prososyal Örgütsel Davranış, Spor Federasyonları  

Jel Kodları  :Z2. 

 

THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON PROSOCIAL 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR; TURKEY SPORTS FEDERATIONS EXAMPLE 

Abstract 

In the changing world conditions, the sports sector and the sport phenomenon showed a rapid development 
and change, and therefore, it needed a quick operation according to the dynamic structure of sports and a 

unique form of management. Therefore, in organizations; individual performances, productivity, moral and 

highly motivated employees and leaders, adopting the aims, values and objectives of the organization, have 

gained considerable importance for the organization. In this study, associating sub-dimensions of   
transformational leadership with prosocial behaviours, and with the data obtained from the employees of 

the Sport Federations selected by random sampling method, it was revealed how and in what level the 

leaders can affect the prosocial organizational behavior.  The research is a quantitative study and as a data 
collection tool, the transformational leadership dimensions of the multi-factor leadership scale and the 
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prosocial behavior scale were used. The sample of the study consists of 118 employees from 12 sports 

federations. The Mann-Whitney U test was used in the two groups to determine whether these results varied 
according to their personal characteristics. The kruskal wallis variance analysis statistical method was 

utilized for multiple group comparisons. The data were evaluated by statistical analysis, and there was a 

positive relationship between transformative leadership and prosocial behavior and it was determined that 
transforming leaders affect prosocial behavior. At the same time, there was no significant difference 

between participants' gender and staff status variables and transformational leadership and prosocial 

behavior; significant differences were found according to institution duties and federations 

Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Prosocial Organizational Behavior, Sports 

Federations 
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Özet 

Her geçen gün gerek hayatımızdaki yeri gerekse de bir endüstri olarak ivmesini artıran spor; ilgi çekici bir 

alan olarak girişimcilere çeşitli fırsatlar sunan, parlayan bir hal almıştır. Buradan hareketle geleceğin 
girişimcilerini içinde barındıran üniversite özellikle de söz konusu spor olunca Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürdükleri alan itibari ile girişimcilik eğilimlerinin ne 

olduğunu belirlemek bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmuştur. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinden 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan 67 kadın, 173 erkek toplam 240 öğrenci çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve Sünbül (2009) 

tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 
dağılımının normal olmaması nedeni ile analizde non-parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal 

Wallis H testleri kullanılmıştır. Ayrıca tanımlayıcı istatistiklere de yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre; öğrencilerin girişimcilik eğilimi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 
cinsiyetleri, yaşları, mezun olduğu lise, lisans durumu ve ailelerinde girişimci olup olmamasının girişimcilik 

eğilimlerini farklılaştırmadığı, diğer taraftan öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve girişimcilik dersi alıp 

almamasının öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde farklılaşma meydana getirdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler  : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Girişimcilik Eğilimi, Spor  

Jel Kodları  :Z2. 

 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE STUDENTS EVALUATION OF 

ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS 

 
Abstract 

Increasing its place in our lives as well as its acceleration as an industry, sports have become a shining and 
interesting place for entrepreneurs. From this point of view, it is the starting point of this study to determine 

the entrepreneurial tendencies of the students of the School of Physical Education and Sports, especially in 

the field of sport, in which the university, which includes the entrepreneurs of the future, is continuing. The 

sample of the study consisted of 67 female and 173 male volunteers from the Department of Coaching 
Education and Sports Management, who were attending the School of Physical Education and Sports of 

Çukurova University. Personalin formation form and Entrepreneurship Scale for University Students en 

developed by Yılmaz and Sünbül (2009) were used as data collection tools. Since the distribution of the 
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data was not normal, non-parametric tests Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used in the 

analysis. Descriptive statistics are also included. According to the findings; students' entrepreneurship 
tendency levels were found to be high. It was seen that the gender, age, high school, bachelor's degree and 

family status of the students did not differentiate their entrepreneurship tendencies; on the other hand, 

whether they took the department, class and entrepreneurship courses they studied led to a change in the 

entrepreneurship tendencies of the students.  

Key Words: School of Physical Education and Sports students, entrepreneurship tendency, sports. 
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395-ÖĞRETMENLERİN OKUMAYA KARŞI TUTUMLARININ İLETİŞİM 

BECERİLERİNE ETKİSİ 

Bahadır Vicdan 

Öğr. Memet Turaç 

Öğr. Beytullah Taş 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okumaya karşı tutumları ile etkili iletişim becerileri arasındaki 

ilişkinin ortaya koymaktır. Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleşmiştir. 
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ve Ekinözü 

ilçelerindeki resmi okullarda görevli 2030 öğretmen arasından rastgele seçilmiş 324 öğretmen 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada Gömleksiz(2004)  tarafından geliştirilen “Okuma Alışkanlığına Yönelik 

Tutum Ölçeği” ve Buluş, Atan ve Erten Sarıkaya(2017)tarafından geliştirilen “ Etkili İletişim Becerileri” 
ölçeği kullanılmıştır. Okumaya karşı tutum ölçeğinin güvenirlilik kat sayısı .92, etkili iletişim becerileri 

ölçeğinin güvenirlilik katsayısı .89 bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okumaya karşı 

tutumları ile etkili iletişim becerileri değişkenleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Okumaya Karşı Tutum, İletişim, Etkili İletişim 
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397-KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Halil İnal
64

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BİÇEN
65 

 

 

Özet 

Çalışmada, 2005-2018 dönemine ait aylık verilerden hareketle Türkiye’de kayıt dışı istihdam ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmektedir. Öncelikle serilerin durağanlığı araştırılmıştır. 

Sonrasında seriler arasındaki eşbütünleşmenin incelenmesinde ARDL sınır testinden yararlanılmış ve 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dolado-Lütkepohl nedensellik testi ile sınanmıştır. Ocak 2005 ile 
Haziran 2018 döneminde kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme olduğu, 

nedensellik testinde ise ekonomik büyümeden kayıt dışı istihdama doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kayıt dışı istihdamın ekonomik büyüme üzerine etkisinde ise anlamı bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır. Bu sonuçlara göre, ekonomik büyüme düzeyindeki artışın kayıt dışı istihdama neden 

olduğu, başka bir ifadeyle ekonomik büyüme arttıkça kayıt dışı istihdamın kontrol edilebilirliğinin zorlaştığı 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı İstihdam, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi, Nedensellik Testi.  

Jel Kodları  : C22, O47 
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399-BİLİM KURGU FİLMLERİNDEN HAREKETLE YÖNETİCİLERİN GELECEGE 

YÖNELİK YÖNETİM ANLAYIŞI 

Öğr. Memet Turaç 

Bahadır Vicdan 

 

Özet  

Gelecek için eğitim ve eğitim yönetimi tasarımları üzerinde farklı arayışların bulunduğu bilgimiz 

günümüzde  bu arayışların Dünyanın varoluşu  başladığı ve yaratılanların  dünya üzerinde varlıklarının 
başlamasıyla ‘’Bir işe hazırlanmak için yapılan telkin’’ (TDK) leri yani kurguları  olmuş bu telkinler  Var 

olan canlıları ‘’ Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan,belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme 

yöntemli araştırma süreci’’(TDK) ne yani bilime itmiştir. Oluşan bu telkinler ve araştırma süreçleri sonunda 
etraflarındaki var olan çevrelerini ilkel olarak bitkilerden elde ettikleri kök boyalarıyla yaşadıkları 

mağaraların duvarlarına resim etmeleriyle sonuçlanmıştır. Karşılaşılabilecek olası sorunların çözümünde  

oluşturulan kurguyu bilimle besleyip çözümler üretmeye çalışarak adeta gelecek üzerinde söz sahibi 

olmanın yollarını aramışlardır.Araştırma ,Nitel bir araştırma olup araştırmada yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır.Araştırmamızda bilim kurgu filmlerinden seçtiğimiz  ‘’Marslı’’ , ‘’Yarının sınırında’’ 

ve ‘’Lucy’’ filmleri kullanılmıştır. Bu filmlerde uzayda yaşanabilecek  sorunlar ,zaman ve rüya kavramı ile 

biyolojik ilaçların insan vucuduna etkileri işlenmiştir. filmlerin üçünde de dikkat çeken nokta var olan 
sorunların çözümünde, en az bilim kadar öneme sahip bilim insanlarının sorunları çözümündeki bilgisinin 

yanında yönetim süreçlerinin kontrol etme ve süreci iyi bir şekilde devam ettirmelerinin  çok büyük etkiye  

sahip olduklarının işlenmesidir. Bu etkiyi  daha ayrıntılı  tespit etme amaçlı olarak Hali hazırda  

Kahramanmaraş ili Elbistan İlçesinde yöneticilik yapan beş yöneticimizin filmleri  izlemsini sağlayıp 
yöneticilerin bilim kurgu filmlerinde eğitim ve eğitim yönetimi içerikli  sahnelerden etkilenmeleri  

sonucunda oluşan izlenim ve görüşlerini filmleri izlemelerinin sonrasında yapılandırılmış görüşme 

yöntemiyle belirleyerek   topladığımız verileri nvivo programında çözümleyerek bilim kurgu filmlerinin 
eğitim yönetimine yansımaları hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır.Araştırma sonucunda bilim kurgu 

olarak izlediğimiz filmlerin eğitim yöneticileri üzerinde yönetim süreçlerini belirleme ve yönetim 

anlayışları konusunda kendilerini konumlandırarak yönetim anlayışları konusunda bilgi sahibi olmamıza 

yardımcı olacaktır. 
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400-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ALFA NESLİNE YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN
66

 

Eğitim Uzmanı Şerife Feyza KAYA
 67

 

 
Özet 

Bu araştırmanın amacı alfa nesli öğrencilerinin özelliklerinin okul öncesi öğretmenlerine göre tespit 

edilmesidir. Buna bağlı olarak alfa nesli ile Z nesli öğrencileri arasında bazı değişkenler açısından farklılığın 

olup olmadığı incelenmektedir. Aynı zamanda her iki nesil için kullanılan sınıf yönetimi teknikleri ve veli 

profillerindeki değişim karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.  Araştırmaya Antalya ilinde bulunan özel 
okul öncesi okullarında görev yapan on iki öğretmen katılmıştır. Araştırma nitel araştırma olup, içerik analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre alfa neslinin olumsuz özellikleri, olumlu 

özelliklerinden daha fazladır. Alfa neslinin, Z nesline göre daha meraklı, kuralsız, daha hırçın, daha 
hareketli, daha benmerkezci gibi davranışlar sergilediği; özgüveni daha yüksek, daha duygusal ve daha 

bilinçli olmak gibi kişisel özelliklere sahip oldukları görülmektedir. İletişim açısından ise alfa neslinin, Z 

nesline göre daha içine kapalı oldukları ve daha bireysel davrandıkları tespit edilmektedir. Sınıf yönetimi 
teknikleri açısından bakıldığında ise öğretmenlerin alfa nesline yeniden yapılandırma yaklaşımı ile Z nesline 

ise geleneksel sınıf yönetimi teknikleri ile ders işledikleri görülmektedir. Alfa nesli veli profilinin, Z nesli 

veli profiline göre daha bilinçli ve duyarlı oldukları söylenebilir. Ancak alfa nesli velilerinin öğretmenlere 

yönelik olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları da tespit edilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sessiz Kuşak, Alfa Kuşağı, Okul Öncesi Öğretmenler  

 

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVES ON ALPHA 

GENERATION 

Abstract 

The aim of this study is to determine the characteristics of alpha generation students according to preschool 

teachers. Accordingly, it is examined whether there is a difference between alpha generation and Z 

generation students in terms of some variables. At the same time, the class management techniques used for 

both generations and the change in parent profiles are discussed comparatively. Twelve teachers working 
in private preschool schools in Antalya participated in the study. The research was qualitative research and 

content analysis method was used. According to the findings of the study, negative characteristics of alpha 

generation are more than positive characteristics. Alpha generation, more curious than Z generation, rules, 
more aggressive, more mobile, more self-centered behaviors such as; self-esteem is higher, more emotional 

and more conscious. In terms of communication, it is found that alpha generation is more closed and behaves 

more individually than Z generation. From the point of view of classroom management techniques, it is seen 

that the teachers are teaching the alpha generation with the constructivist approach and the Z generation 
using traditional classroom management techniques. Alpha generation parent profile can be said to be more 

conscious and sensitive than Z generation parent profile. However, it is also observed that the alpha 

generation parents have a negative point of view towards teachers. 

Keywords: Silence Generation, Alpha Generation, Preschool Teachers   
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402-ASUR KRAL YILLIKLARINDA TARİH YAZIM ANLAYIŞININ 

GELENEKSELLEŞMESİ 

Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM
68

 
 

Özet 

Asur krallarının övünmek ve Tanrı Asur’a başarılarını iletmek için kullandıkları yıllıklarda Asurlu katipler 

tarafından geliştirilmiş bir yazım anlayışı mevcuttur. Günümüzde kronik adı verilen ve olayların belirli bir 
kronoloji ile yazılmış olduğu tarihsel yazım geleneğinin en gelişmiş örnekleri olan Asur yıllıkları, bir kralın 

hakimiyet dönemi ile sınırlı tutulmuştur. Asur yıllıklarının giriş bölümünde yıllığı yazdıran kral ile onun 

babasına ve dedesine atıfta bulunulması bu yıllıkların tarihlendirilmesinde önemli bir kolaylık sağlamıştır. 
Gelenekselleşmiş bir Asur yıllığı, Tanrı Asur’un yüceltilmesi, yıllığı yazdıran kralı toplumun içerisinden 

seçerek yüceltmesi ve kralın unvanları ile tanrısal özelliklerini sıralamasıyla başlamıştır. Sonrasında tanrılar 

tarafından güçlendirilen kralın diğer toplumlar üzerine yapmış olduğu seferler hakkında bilgi verilmiştir. 
Bu seferler esnasında kralların gittiği ülkelerin isimleriyle beraber savaştığı uluslar ve krallarının da isimleri 

açıkça zikredilmiştir. Bu durum Asur kral yıllıklarını sadece Asur tarihi için bir kaynak olmanın ötesinde 

komşu toplumlar hakkında da bilgi alınabilen bir tarihi esere dönüştürmüştür. Ayrıca Asur kralları ele 

geçirdikleri bölgelerden aldıkları köle sayılarını ve ganimet içeriklerini de açık şekilde kaydettirmiş olup bu 
durum sefere gidilen bölge hakkında daha geniş bilgi almamızı sağlamaktadır. Bütün bunların yanı sıra Asur 

yıllıklarından kralların, önceki kralların ulaşamadığı topraklara ulaşmayı en büyük övünç vesilesi 

saydıklarını da öğrenmekteyiz. Asur kral yıllıkları sadece başarıların sayıldığı bir tarihsel metin olmayıp 
Asur topraklarındaki kuraklık ve salgın hastalıklar hakkında da bilgiler vermektedir. Yıllıkların son bölümü 

ise kraların tanrılara şükranlarını sunmasına ayrılmıştır. Asur Devleti bir şehir devleti hüviyetinden sıyrılıp 

Mısır topraklarından Doğu Anadolu’ya kadar uzanan bir emperyal yönetim haline dönüştükçe kayıt tutma 
zorunluluğu artmış ve başkent Asur’da yüzlerce katipten oluşan bir topluluk oluşmuştur. Sonraki asırlarda 

katipler topluluğunun bürokrasi sınıfı haline dönüşmesiyle Asur Devlet yönetiminde oluşan 

gelenekselleşmenin bir sonucu olarak Asur kral yıllıkları olarak isimlendirilen metinler de bütünsellik 

göstermeye başlamış ve gelenekselleşmiş tarih yazım anlayışı oluşmuştur. Bu çalışma, Asur kral yıllarının 
tarihsel yazım geleneğinin oluşmasını açıklayarak bu yazım geleneğinin oluşmasına etki eden faktörleri 

ortaya koymayı amaçlamaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Asur, Tanrısal Seçilmişlik, Asurnasirpal, Tanrı Enlil 

 

TRADITIONALIZATION OF HISTORICAL WRITTEN CONCEPT IN ASSRIYAN KING 

ANNUALS 

Abstract  

In annuals that the Assyrian kings used to boast and convey to God Assyrians their success, there was a 

sense of writing developed by Assyrian clerics. Assyrian annuals, which are the most advanced examples 

of historical writing that are now called chronic and written with a certain chronology, are confined to a 

king's domination. The king, who indite the yearbook and refer to his father and grandfather at the entrance 
of the Assyrian yearbook, provided an important convenience in the dated years. A traditional Assyrian 

yearbook begins with the glorification of God Assyria, the election of the king from among the people who 

print the yearbook, and the divine qualities of the king's titles. Later, it gives information about the voyages 
that the king who strengthened by the gods, carried out on other societies. It is explicitly mentioned the 

names of the kings and the names of the nations along the names of the countries that the king went During 

these expenditions. This not only makes the Assyrian king's annuals a resource for the history of Assyria, 
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but also transforms it into a historically informative history of neighboring societies. The Assyrian Kingdom 

also clearly records the slave numbers and booty content they receive from the territories they have captured, 
and this allows us to obtain more information about the region that is being visited. Above all, we are also 

learning that the kings of Assyria regard it as the greatest pride in reaching the land that previous kings can 

not reach. The Assyrian King's annuals are not only an historical text that is considered to be merely a 
success, but also provide information on drought and epidemic diseases in Assyrian lands. The last part of 

the yearbook is devoted to the kings to present their godly gratitude. As the Assyrian state became an 

imperial administration extending from the land of Egypt to Eastern Anatolia, the obligation to keep records 

increased and a community of hundreds of clerics formed in the capital Assur. In the following centuries, 
as the clerical society became bureaucratic class, the texts named as Assyrian king anniversaries as a result 

of the traditionalization that occurred in Assyrian State administration started to show the totality and the 

understanding of traditional historiography was formed. This study aims to reveal the factors affecting the 
formation of this writing tradition by explaining the formation of the historical writing tradition of the 

Assyrian king ages. 

Key Words: Assyria, Divine Chosenness, Assurnasirpal, God Enlil 
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405-İŞ PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

Dr. Öğrencisi Volkan Aşkun
69

 

Prof. Dr. Rabia Çizel
70 

 

Prof. Dr. Beykan Çizel
71

 

 

Özet 

Çalışanların iş performanslarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan kişilik 
özellikleri, psikolojik faktörlerin etkisi yazında önemli yer almaktadır. Bireysel ayırt edici özelliklerin, 

kişilerin yaptıkları işte gösterdikleri performanslarını doğrudan etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. 

Bu çalışmada kişilik özelliklerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkisi bir model üzerinde test 
edilmiştir.Nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, veriler, soru formu aracılığıyla Antalya’da 

faaliyet gösteren sahne sanatları organizasyonu şirketinde çalışan 7 farklı ülkeden gelen 305 kişiyle yüz 

yüze görüşülerek toplanmıştır. Geliştirilen hipotezler ANOVA analizi kullanılarak test edilmiştir. 
Çalışmanın sonuçları, sahne çalışanların seçimi ve kariyer gelişimi sırasında yaratıcılık ve yönetsel 

performansın öngörülmesinde çalışanların kişilik boyutlarının dikkate alınması gerekliliğin önemini ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bireysel iş performansı, Kişilik özellikleri, Sahne sanatçıları, ANOVA 

Jel Kodları  : M54. 

 
Abstract 

There are many factors that affect the job performance of employees. In the related literature, there are 

several studies on the effects of personality traits and psychological factors on job performance. There are 

studies showing that individual distinctive features directly affect the performance of individuals in their 

work. In this study, the effect of personality traits on individual job performance was tested on a model with 
a quantitative method. The data were collected by face-to-face interviews with 305 people working as stage 

artists in tourism organization in Antalya. The hypotheses developed according to the aim of the research 

were tested using ANOVA analysis. The results reveal the necessity of considering the personality 
dimensions of the employees in the selection of stage employees and predicting creativity and managerial 

performance during career development. 

Keywords : Individual job performance, Personality traits, Stage artist, ANOVA 
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406-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN GÖREVLERİNE İLİŞKİN ORTAÖĞRETİM 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
72

 

Veysel YILDIZ
73

 

 

Özet 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim vizyonunda " ekonomisi güçlü toplum yapısı, dünyaya öncülük eden 

ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim- öğretim sistemine sahip olmaları  
gerekmektedir" denilmektedir. Ancak  25/8/2011 Tarihli 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

eklenen Milli Eğitim Bakanlığının görevleri geniş bir perspektif içinde ele alınmasına rağmen   geçen süre 

içinde  Bakanlığı'nın görevlerini karşıladığı söylenemez.  Bu çalışmada  Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
görevlerini   ne ölçüde yerine getirdiğine ilişkin ortaöğretim öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Şişli bölgesinde çalışan uygun 

örnekleme  yöntemiyle 20 öğretmen ve Doğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır İli kırsalında görevli  üç 

öğretmenden oluşturmaktadır. Görüşme formunda katılımcıların cinsiyeti ve mesleki deneyimleri ve yarı 
yapılandırılmış sekiz soru  yer almıştır.  Bulgular yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile yüzyüze  ve üç  

öğretmen için  telekonferans yöntemiyle uzaktan elde edilmiştir. Bulgular, katılımcıların verdikleri 

cevaplarla sınırlı tutulmuş, temalar Milli Eğitimin görevlerinde  belirtilen  maddelere göre düzenlenmiş 
olup, öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre ana temaların altında alt temalar oluşturulmuştur. Alt temalar 

gruplandırılarak frekanslara göre tablolaştırılmıştır. Tabloların altında katılımcı görüşlerine de yer 

verilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine sunulan  sekiz tema şu şekildedir: (1)  Öğretmenlerin Milli Eğitim'in 

amaçlarında yer alan küresel rekabetçi eğitim sistemine ilişkin görüşleri, (2) Fırsat eşitliğine ilişkin 
görüşleri, (3) Yenilikçi eğitimden ne anladıkları, (4) Kız öğrencilerin eğitime katılımı ile ilgili görüşleri, (5) 

Engelli, toplumun özel ilgi bekleyen bireylerin eğitime katılımı ile ilgili görüşleri, (6) Özel yetenekli 

öğrencilerin eğitim fırsatını artıracak uygulamaya ilişkin görüşleri, (7) Amaçların uygulanmasındaki 
zorluklar (8) öğretmenlerin uygulamalara yönelik önerileri. Sonuç olarak; öğretmenlerin temalarda  

oluşturulan  ifadelerine göre, Milli Eğitimin amaçlarına ilişkin uygulanmasına yönelik   saptamaların 

başında yenileşme sürecinin eyleme dönüşünde sıkıntılar yaşandığı, kararların alınması ve uygulanmasında 
katılımın olmaması ve sistemsel sorunların yaşandığı,  öğretimle ilgili eksikliklerin bulunması, Doğu 

Anadolu’da kız çocuklarının okula gönderilmemesi gibi sorunlar önemli bulgular arasındadır. Eğitimde 

bölgeler arası farklılıklarının giderilmesi, kızların eğitimi,  öğretmen istihdamında daha cazip hale getirici 

politikaların izlenmesi ve karar sürecinde öğretmenlerin katılımlarının sağlanması bu bildirinin tartışma 

konusudur.  

Anahtar Kelimeler : Milli Eğitim Bakanlığı, Görevler, Amaçlar, Fırsat Eşitliği, Eğitim Fırsatı. 

 

  

 
72 Karabük Üniversitesi, 05376898925, nurcelebi@marmara.edu.tr 
73 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 



51 

 

415-ÖRGÜTSEL MUTLULUK İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ayben Delice
74

 

Ali Aslan
75

  

Akif Güneş
76

 

 
Özet 

Bu çalışmada örgütsel mutluluk ile öğretmen motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Merkezindeki resmi 

okullarda görevli 370 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Örgüt Mutluluğu 
Ölçeği ve Öğretmen Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Örgüt mutluluğu ile öğretmen motivasyonu 

arasındaki ilişkiye dair elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
hesaplanmış, değişkenler arasında ilişkiyi belirlemede iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi) 

ile tek yönlü varyans çözümlemesi (F istatistiği) yapılmıştır.Öğretmenlerin motivasyonu kıdem, eğitim 

durumu ve okul türü değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterirken, cinsiyet ve medeni 

durum değişkenine  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin örgüt mutluluğuna ilişkin 
algıları cinsiyet,eğitim durumu, branş değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemekte 

iken kıdem ve medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterir.Araştırıma sonucunda örgüt 

mutluluğu ile öğretmen motivasyon değişkenleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Öğretmen, Mutluluk, Motivasyon 

Jel Kodları  :A1. 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL HAPPINESS 

AND TEACHERS 'MOTIVATION 

Abstract 

The aim of this study is to examine the relationship between organizational happiness and teacher motivation 

levels. The research is a quantitative study and was conducted in a relational screening model. The sample 

of the study was composed of 370 teachers working in public schools in Kahramanmaraş province during 

the 2018-2019 academic year. Organizational Happiness Scale and teacher motivation scale were used as 
data collection tools in the research. Data on the relationship between organizational happiness and teacher 

motivation were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0. In the 

analysis of the data, the arithmetic mean and standard deviation values were calculated and the difference 
between the two mean values in determining the relationship between the variables was made by the 

materiality Test (t test) and the one-way variance analysis (F statistic).The motivation of the teachers varies 

statistically significantly according to seniority, educational status and type of school, but not significantly 
according to gender and marital status. Teachers ' perceptions of organizational happiness do not differ 

statistically significantly according to gender,educational status, branch variable, while seniority and marital 
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status variable do not differ significantly.As a result of the research, it was revealed that there was a negative 

relationship between organizational happiness and teacher motivation variables. 

Key Words: Teacher, Happiness, Motivation 

Gel Codes: A1. 
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416-İLKÖĞRETİM KADEMELERİNE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KATILMASI İLE 

BİRLİKTE OLUŞAN DİSİPLİN SORUNLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ 

Beyza Nur Demir
77

 

Sümeyye Özdemir
78 

 

Dr.Öğretim Üyesi Akif Köse
3 

 
Özet 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin görüşlerine göre Suriyeli öğrencilerin ilkokul ve ortaokula dahil 

olmasıyla mevcut disiplin sorunlarında değişmelerin ve artışın olup olmadığına; böyle bir durumla 

karşılaşıyorsa bu disiplin problemlerinin çözüm yollarının  neler olduğuna; bu disiplin problemlerinin 
çözülebilmesi doğrultusunda mevzuatta ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğine, Suriyeli öğrencilerin 

eğitime entegrasyonu için  önerilerinin neler olduğuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma, nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından geliştirilen 5 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Onikişubat ve Dulkadiroğlu Merkez İlçelerinde ilkokul 

ve ortaokul kademelerinde görevli 11 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticileri ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okullarda 
yaşanan disiplin sorunlarının şiddet kullanma, yalan söyleme, mala zarar verme, çeteleşme, madde 

kullanımı, yabancı olma durumunu kullanma, kız-erkek ilişkilerinde normalin dışında tutum ve davranış 

sergileme, izinsiz eşya kullanımı ve Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilerden olumsuz etkilenmeleri 
şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara ilişkin disiplin sorunlarının çözümünde öğretmenlere 

yaptırım gücü sağlayacak mevzuat düzenlemeleri; sınıflarında öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin 

sayılarına göre öğretmenlere uygun ders programlarının oluşturulması, araç gereç temini, daha uygun fiziki 
mekanların sağlanması; Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyon sürecinin bir asimilasyon 

çalışması olmadığının Suriyeli ailelere anlatılması gerektiği ve Suriyeli öğrencilerdeki Türkçe’yi öğrenmeye 

karşı dirençlerinin kırılmasına dönük farkındalık çalışmalarının yapılabileceği önerileri getirilmiştir.   

Anahtar Sözcükler : Eğitimde Entegrasyon, Disiplin, Disiplin Sorunları 

Jel Kodları  : A1. 
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420-ÖĞRETMENLERİN MESLEK ALGISI İLE KURUMSAL AİDİYET ALGISI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Esra Gökşen
79 

Mevlüt Purtaş
80

 

 

Özet 

Bu araştırma öğretmenlerin meslek algısı ile kurumsal aidiyet algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup 

olmadığının incelenmesi; eğer varsa bu ilişkinin yönü ve düzeyinin saptanması; demografik değişkenlerle 

bu ilişkinin istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermemesi durumlarının ortaya çıkarılması amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı 

olarak geçerliği ve güvenirliği test edilmiş olan 9 maddelik öğretmenlik meslek algısı ölçeği ile 17 maddelik 

kurumsal aidiyet ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş il merkezinde çalışan 

öğretmenler oluşturmuş olup, örneklemini ise Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde ve Dulkadiroğlu 
ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan gönüllü 402 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlere 

uygulanan ölçekler sonrasında öğretmenlerin meslek algılarının ve kurumsal aidiyetlerinin arasında pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mesleki algıları ile kurumsal 
aidiyet algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği ancak kıdem değişkenine göre farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlik mesleği yeterlilik algısı kurumsal aidiyet algısının anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu ortaya çıkmış olup, kurumsal aidiyet algısının %7,5 ini açıkladığı görülmüştür. (R = ,274 

R2 = 0.075) 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Algısı, Kurumsal Aidiyet 

Jel Kodları             : A1. 

 

 

 

 

 

423-SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT 

DENETİM KONULARI: 2018 YILI ANALİZİ 

Doç.Dr. Gülsün İŞSEVEROĞLU
81

 

 
Özet 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu, Finansal rapor kullanıcılarının yürütülen denetim 

hakkında daha kapsamlı bilgi edinme taleplerini karşılamak amacıyla, bağımsız denetçi raporunda “Kilit 
Denetim Konuları” standardını yayımlamıştır. Standart, Türkiye’de de Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından kabul edilerek yayımlanmıştır. Standart gereğince denetim 
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raporlarında kilit denetim konularının belirlenmesi ve açıklanması zorunlu kılınmıştır. Çalışmada, ilk defa 

2018 yılında sigorta şirketlerinin bağımsız denetim raporlarında açıklanan kilit denetim konularının önemi 
ve açıklamalarına ilişkin içerik analizi yapılmıştır. Çalışma, denetim firmaları tarafından vurgulanan kilit 

denetim konularının eğilimine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Bağımsız Denetim, Denetim Raporu, Kilit Denetim Konuları. 

Jel Kodları  : M4O, M41, M42, M49. 

 
 

KEY AUDIT ISSUES IN INDEPENDENT AUDIT REPORTS OF INSURANCE COMPANIES: 

2018 ANALYSIS 

Abstract 

The International Auditing and Assurance Standards Board published the “Key Auditing Issues” (KAM) 

standard in the independent auditor's report in order to meet the demands of financial report users to obtain 

more comprehensive information about the audit conducted. The Public Oversight Accounting and Auditing 

Standards Institution has published in Turkey. Pursuant to the standard, it is mandatory to identify and 
explain key audit issues in audit reports. In the study, the content analysisis  to  the importance and 

explanations of the key audit issues disclosed  in the independent audit reports of the insurance companies 

in 2018 for the first time was conducted. The study points to the trend of key audit issues highlighted by 

audit firms. 

Keywords: Auditing, Auditor’s Report, Key Audit Matters. 

Jel Classification: M4O,M41, M42, M49. 
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424-MEZOPOTAMYA MİTOSLARINDAN BİR FABL ANLATISI: KARTAL VE YILAN  

Doç. Dr. Ercüment Yıldırım
82

 

 

Özet 

Etana Mitosu olarak adlandırılmış olan anlatının bir bölümünü oluşturan Kartal ve Yılan öyküsü, iki hayvan 

arasındaki dostluğu ve düşmanlığı bu hayvanlara kişilik özellikleri yükleyip anlatarak insanlara öğütler 

vermeye çalışmıştır. Günümüzde olaya dayalı anlatımı bulunan ve hayvanlar arasında geçmesine rağmen 

insanlara doğru davranışları anlatmaya çalışan öykülendirmelere fabl ismi verilmektedir. Bu anlatım türü 
birçok medeniyette bulunduğu gibi Mezopotamya’daki mitoslarında da yer almaktadır. Ancak 

Mezopotamya’daki fabl anlatımları tanrısallığı yüceltmek ya da krallığın kutsallaştırılması gibi amaçlar için 

de kullanılmıştır. Bu çalışma, Etana Mitosundaki Kartal ve Yılan anlatımından yola çıkarak Mezopotamya 

mitoslarındaki fabl anlayışını ve bu anlayışın tanrısal kökenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Mezopotamya, Etana Mitosu, Tanrı Şamaş, Fabl. 

Jel Kodları  : B00. 

 
A FABL NARRATIVE FROM MESOPOTAMIA MYTHOS: EAGLE AND SNAKE 

Abstract 

The story of Eagle and Snake, which forms part of the narrative called Etana Myth, has tried to give people 

advice by loading and describing the friendship and hostility between these two animals. Nowadays, 
narratives that have an event-based narrative and try to tell the right behaviors to humans despite passing 

through animals are called fables. This type of expression is found in many myths in Mesopotamia as well 

as in many civilizations. However, the fable narratives in Mesopotamia have also been used for purposes of 

exalting divinity or sanctifying the kingdom. This study aims to reveal the fable understanding in 
Mesopotamian myths and the divine origins of this understanding based on the Eagle and Serpent narrative 

in the Etana Myth. 

Key Words: Mesopotamia, Etana Myth, God Shamash, Fabl. 
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442- TURKİSH ACADEMİCS’ METAPHORİC PERCEPTİONS OF ACADEMİC 

PUBLİCATİON 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Ağçam
83

 

 

Academic publication is one of the key research activities that can be used to define the quality of research, 

which entails a strong culture of publishing research results in peer-reviewed journals (Smith, 2005). It is 

one of the most challenging issues for those who are seeking academic employment and promotion, and 
Turkish academicians are no exception in this respect. As regulated by the Law on Higher Education (Act 

N. 2547), those who are holding an academic position at institutions of higher education are required to 

make academic publications along with performing their primary job, namely teaching the assigned courses 
in the relevant curriculum, to be promoted for a higher position. Quite often, they have to go through a long 

process to publish in a quality journal no matter how skilfully they conduct the research and report on 

significant findings. Review of the existing literature shows that this issue has been covered with a focus on 
the challenges of international publication and EAP competencies (Buckingham, 2008; Burgess et al., 2013; 

Chen & Zhang, 2015; Jingmei & Dewen, 2014; Karakaş, 2012; Khamis et al., 2015; Solikhah, 2015). 

However, to the best of the researcher’s knowledge, their perceptions on academic publication have not 

been previously investigated through metaphors, which are utilized as a mental tool in explaining a 
theoretical or abstract phenomenon (Saban, 2008). Hence, this particular research is set out to bridge the 

research gap by exploring Turkish academics’ metaphoric perceptions on academic publication process. 

The research data will be gathered from 50 academics working at a Turkish state university, who were 
selected via the purposive sampling method based on the research objective.  Their responses primarily to 

the item “Academic publication is like ..... because .....” as well as the other open-ended items developed by 

the researcher will be examined through content analysis. The current research is hoped to contribute to the 

existing literature from a different perspective. 
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449-VELİLERİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VERDİĞİ EĞİTİMDEN 

MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN TESPİTİ 

Betül Bengü Bulut
84

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; Velilerin okul öncesi öğretmenlerinin verdiği eğitimden memnuniyet duyma 

düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup, çalışma 
örneklemini, Aydın İli Germencik İlçesinde bulunan Şehit Cafer İlkokulu Anasınıfı velileri oluşturmaktadır. 

Bu okulda bulunan 4 anasınıfı şubesinden toplam 90 veli çalışmaya dahil olmuştur. İçerisinde demografik 

sorularında yer aldığı toplam 32 maddeden oluşan bu anketler velilerle yüz yüze yapılmıştır. Elde edilen 
verilerin, demografik değişkenlerin ve önerilen ifadelerin “standart” olarak uygunluğunun yüzdesel 

dağılımlarını belirlemek için frekans analizi, aritmetik ortalama ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar ışığında, okul öncesi eğitimde standart belirlemeye, okul öncesi eğitimde kalitenin 

geliştirilmesine, okul öncesi eğitimde fiziksel çevre standartlarının oluşturulmasına ve fiziksel çevre 
standartları bağlamında mevcut duruma ilişkin yetersizliklerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Velilerin Memnuniyeti, Anket Analizi. 

 

Jel Kodları           : I21. 
 

DETERMINATION OF PARENTS' SATISFACTION LEVELS FROM THE EDUCATION 

PRESCHOOL TEACHERS PROVIDE 

Abstract 

The aim of this study is to determine the level of satisfaction of parents from the education provided by 
preschool teachers. The questionnaire was used as a data collection tool and the sample of the study was 

constituted by Şehit Cafer Primary School parents in Germencik District of Aydın Province. A total of 90 

parents from 4 kindergarten classes in this school participated in the study. These questionnaires, which 
consist of 32 items including demographic questions, were conducted face-to-face with the parents. 

Frequency analysis, arithmetic mean and percentage calculations were performed to determine the 

percentage distributions of the obtained data, demographic variables and the appropriateness of the proposed 
expressions as “standard”. In the light of the results, suggestions were made for setting standards in 

preschool education, improving quality in preschool education, establishing physical environmental 

standards in preschool education and improving the deficiencies regarding the current situation in the 

context of physical environmental standards. 

Key Words: Preschool Education, Parents’ Satisfaction, Questionnaire Analysis. 

Jel Codes   : I21. 
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450-KATILIM BANKACILIĞININ VE KATILIM ENDEKSİNİN SAĞLADIĞI 

GETİRİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Gökhan Berk Özbek    85 

 Bahadir Bilge Aycan   86  

 Uğur Bilgen  
87 

 

Özet 

Katılım bankacılığı; mevduat bankalarından farklılaşmış bir yapı itibariyle, faizsiz bankacılık temelleri 
üzerine kurgulanmış ve faaliyetlerini ‘’kara-zarara katılma’’ prensibi çerçevesinde gerçekleştiren bir 

bankacılık modelidir. Katılım endeksleri ise katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bir takım 

prensiplere uygunluk içerisindeki hisse senetlerinin oluşturduğu borsa endeksleridir. Hem katılım bankaları 
hem de katılım endeksi dahilindeki şirketler İslami ve ahlaki değerleri gözeterek faaliyetlerini 

gerçekleştirmekte ve bu bakımdan tasarruflarını bu yönde kullanmak isteyen bireyler için uygun bir yatırım 

aracı olmaktadır. Çalışma kapsamında aynı prensiplere sahip söz konusu bu iki farklı yatırım aracının uzun 

dönemli ilişkileri irdelenmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hesaplanmasına başlanan Katılım 30 Endeksi’nin 
getiri düzeyi ile aynı tarihten bu yana aktif bir şekilde faaliyetlerini devam ettiren 3 katılım bankasının 

mudilerine sundukları getiri düzeyleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki 
Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi getirileri ile katılım bankalarının sunduğu 

kar payı oranları arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Katılım Bankacılığı, Katılım Endeksi, Eşbütünleşme Testi, Varyans Ayrıştırma 

Analizi 
Jel Kodları : G21, G12, G17 

 

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RETURNS OF 

PARTICIPATION BANKING AND PARTICIPATION INDEX 

Abstract 

Participation banking which is has a different structure from deposit banks, is a banking model that is based 

on the principles of interest-free banking and carries out its activities within the framework of profit-loss 
participation principle. Participation indices are the stock indices formed by the stocks in compliance with 

a set of principles prepared in line with the principles of participation banking. Both the participation banks 

and the companies within the participation index perform their activities by observing the Islamic and moral 

values, and in this respect they become an appropriate investment tool for the individuals who want to use 
their savings in this way. In the study, the long-term relationships of these two different investment options 

with the same objectives, were examined. İt has been studied to determine whether finding long term 

relationship between return level of Participation 30 Index that has been calculated in Turkey since 2011 
and the level of return presented by 3 participation banking, which continue their activities during this 

period, to their customer. Johansen Cointegration Test, Variance Decomposition Analysis and Impulse 

Response Analysis were used in this study .In the study, a long-term relationship between the return of 

Participation 30 Index and the return of participation bank, is found. 
Key Words: Participation Banking, Participation Index, Cointegration Test, Variance Decomposition 

Analysis 

Jel Codes: G21, G12, G17 
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453-2013-2019 YILLARI ARASINDA TARIMSAL ÜRÜNLERİN MALİYET-ÜRETİM-

FİYAT KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNE MİKRO ÖLÇEKLİ BİR 

ÇALIŞMA   

Öğr.Gör.Uğur BİLGEN
88

 

 
Özet 

Bilindiği üzere bir üretim sürecindeki ürünün fizibilite çalışması yaplırken dikkat edilecek husuların en 

başında, maliyetler gelmektedir. Son derece önemli bir faktör olan maliyet, üretim sürecindeki karar 
ağacının en önemli evresini oluşturmaktadır. Çalışmada ele alacağımız tarımsal üretimde katlanılan maliyet 

kalemleri olacaktır. Ürünün toprakla buluştuğu andan son anına kadar olan süreçteki maliyetler, ortalama 

verimleri ve ortalama satış fiyatları üzerinde analizler yapılacaktır. Değerlendirmede verilen yıllar 
aralığında; tarımsal alanlar ve bu alanların hangi ürün bazlı kullanıldığındaki değişimler, son altı yıldaki 

maliyet kalemlerindeki değişimler ve bu süreçteki ürün yelpazesindeki değişimlerin analizleri grafik ve 

tablolar ile gösterilecektir. Çalışmanın mikro ölçekli olması Manisa’nın Gördes İlçesindeki seçilen ürünler 

ile kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü ve Gördes Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğünce ortak yürüttüğümüz projeden elde edilen istatistiki bilgiler bu çalışmada değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Tarım, Maliyet, Fiyat 

Jel Kodları  : Q1, D61, E31 
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455-YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖNEMİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğretim Üyesi M. Metin Dam
89

 

 

Özet 

Sanayi devriminden sonra enerji dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmaya başlamıştır. 

İnsanoğlunun her geçen gün artan tüketim talebi enerji kaynaklarına olan bağımlılığı arttırmıştır. Fosil 
yakıtların hızla tükenmesi ve çevreye verdiği zarardan dolayı insanoğlu yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kavramı, yenilenebilir enerji çeşitleri ve Türkiyedeki rüzgar 

enerjinin yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında rüzgar enerjinin sürdürülebilirliği, rüzgar 
enerjinin çevreye etkisi gibi konular ülkemizdeki doğal kaynakların korunması ve çevre dostu kullanımlar 

açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Türkiye. 

Jel Kodları  : Q42, O13, P28. 

 
 

IMPORTANCE OF WIND ENERGY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE: THE CASE OF 

TURKEY 

Abstract 

Since the industrial revolution, energy has become one of the most important issues and problems in the 

world. Increasing consumption demand of mankind has increased the dependence on energy resources. 
Due to the rapid depletion of fossil fuels and environmental damage, human beings have turned to renewable 
energy sources. In this study, the concept of renewable energy, the importance of renewable forms of energy 

and wind energy in Turkey were examined. Within the scope of the study, sustainability of wind energy, 

impact of wind energy on the environment etc. were evaluated in terms of protection of natural resources 

and environmentally friendly uses in our country. 

Keywords : Renewable Energy, Wind Energy, Turkey. 

Jel Codes : Q42, O13, P28. 
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459-OECD ÜLKELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARININ SANAYİ 

ÜRETİMİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT
90

 

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
 91

 

 
Özet 

Bilgi teknolojilerine yatırım yapan firmaların ve ülkelerin zaman içinde bir çok alanda geliştikleri 

görülmektedir. Çünkü bilgi teknolojileirne yapılan yatırımlar Ar-Ge anlamına gelmektedir. Böylece her 

alanda çeşitli yenilikler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla üretimler çeşitlenmekte, yeni ürünler üretilmekte 

veya mevcut üretimler daha verimli üretilir hale gelmektedir. Firmalarında bu teknoloji ve yeniliklere 
yapmış oldukları yatırımlar sayesinde en başta firmanın mali durumu olmak üzere sanayi ve diğer sektörlerle 

birlikte ülke ekonomisi pozitif şekilde etklenmektedir.  Çalışmada OECD üyesi ülkelerin bilgi 

teknolojilerine olan aytırımlarının bu ülkelerin sanayisine olan etkisi panel veri ekonometrisi yardımıyla 
araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen bulguların bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapan ülkelerin 

sanayi üretimlerinin poizitif etkilenmesi, daha az yatırım yapan ülkelerin sanayi üretimlerinin ise negatif 

etkilenmesi yönünde sonuçlar üretmesi beklenemktedir. 

Anahtar Kelimeler: Panel Veri, Bilgi Teknolojileri, Yatırımlar, Sanayi Üretimi. 

Jel Kodları           : D25, L16, L86. 

 

THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS ON INDUSTRIAL 

PRODUCTION IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 

Abstract 

It is seen that companies and countries investing in information technologies have developed in many areas 

over time. Because investments in information technologies mean R & D. Thus, various innovations 

emerge in every field. Productions are diversified, new products are produced or existing ones are produced 
more efficiently. Thanks to the investments made by the companies in this technology and innovations, the 

economy of the country is affected positively together with the industry and other sectors, especially the 

financial position of the company. In this study, it is aimed to investigate the effects of OECD member 

countries' investments in information technologies on the industry of these countries with the help of panel 
data econometrics. As a result of the findings, it is expected that the industrial production of the countries 

that invest more in information technologies are positively affected and less investing countries will produce 

negative results. 

Key words: panel data, information technologies, ivestments, industrial production. 

Jel Codes    : D25, L16, L86. 
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462-MALİ DEVALÜASYON: EURO BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ 

Doç. Dr. Haşim AKÇA
92

 

Oğuzhan BOZATLI
93  

 

Özet 

Tarihsel ve teorik temelleri Keynes’e kadar uzanan ancak günümüzdeki anlam ve işlevi Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinin yapısal özellikleri ve ekonomik zorluklarından doğan mali devalüasyon, işveren sosyal güvenlik 

primlerindeki indirimin eşanlı olarak katma değer vergisi (KDV) oranındaki bir artışla telafi edildiği 

geleneksel olmayan bir maliye politikası uygulamasıdır. Bu çalışmada Euro bölgesi ülkeleri için 1995-2018 
yıllarını kapsayan dönemde dinamik panel veri analizi ile mali devalüasyonun kısa ve uzun dönemde net 

ihracat seviyesine olan etkisi sınanmaktadır. Analiz sonuçlarına göre mali devalüasyon, kuramsal 

beklentiyle uyumlu olarak kısa ve uzun dönemde net ihracat olumlu yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Mali Devalüasyon, Maliye Politikası, Dinamik Panel Veri. 
Jel Kodları  : H2, H3, E6. 

 

FISCAL DEVALUATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE EUROZONE 

Abstract 

The fiscal devaluation, historical and theoretical foundations date back to Keynes but present meaning and 
function arose from the structural characteristics and economic challenges of the European Union countries, 

is a unconventional fiscal policy application in which the reduction in employer social security contributions 

is simultaneously by an increase in value-added tax rate. In this study, it is tested how the fiscal devaluation 
affects the net export level in the short and long run with the dynamic panel data analysis in the period 

covering the years 1995-2018 for the Eurozone countries. According to results, fiscal devaluation in line 

with the theoretical expectation positively affects the net exports in the short and long term. 

Key Words: Fiscal Devaluation, Fiscal Policy, Dynamic Panel Data. 

Jel Codes : H2, H3, E6. 
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465-GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİME UYUM SÜRECİNDE 

KÜTÜPHANELERİN ROLÜ 

Öğr. Gör. Beril ALEV
94

 

 

Özet 

Genel olarak göç hemen hemen her ülkede var olan bir olgudur. Göçün ortaya çıkış nedenleri, oluş şekilleri, 
olası sonuçları, her ortama göre farklılıklar göstermektedir. Göçmenlerin terk ettikleri yerlerde, göç ettikleri 

yerlerde, göç eden kişiler üzerinde en çok da kadın ve çocuklar üzerinde oldukça büyük etkileri vardır. 

Bireylerin birlikte yaşama iradesi toplumu, toplum halinde yaşama olgusu da devlet denilen örgütlenmeyi 
ortaya çıkarmıştır. Birlikte yaşama insan doğasından beslenen bir yönelim bir potansiyel olmasına rağmen 

bir biçimde eğitim yoluyla kazanılan bir kültürdür. Bireylerde ve sosyal gruplarda birlikte yaşama isteğini 

artırma her toplumda eğitim kurumlarından beklenen önemli bir görevdir. Son yıllarda, eğitimle ilgili 

çalışmalarda çok kültürlü eğitim (multicultural education) kavramının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 
Toplumsal bütünleşme ve birlikte yaşama kültürünü üretme açısından devletin ve toplumsal kurumların en 

önemli amacı, her türlü ayrıştırıcı/farklılaştırıcı unsura rağmen toplumsal çeşitliliği korumak, farklılıkların 

ortak zeminine dayalı bir payda yaratarak çeşitli ihtilafları ve insan doğasından gelen olumsuz eğilimleri 
dayanılabilir seviyede tutarak, bireylerdeki birlikte yaşama isteğini sürekli kılmaktır. Kütüphanelerin, bilgi 

merkezlerinin eğitime sosyal ve kültürel gelişmeye yaptığı katkı bugün bilinen bir gerçektir. Kütüphaneler 

halkın bilgi ihtiyacını gidermenin yanında kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamakla da 

yükümlüdür. Göçmenlerin eğitime ve topluma entegrasyonunda kütüphanelerden, bilgi merkezlerinden 
faydalanmaları onlara pozitif katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada teknolojik yenilikler doğrultusunda 

önemleri azalmaya başlamış olan kütüphanelerin, özellikle eğitim rolleri ve birlikte yaşama kültürünün 

oluşturulmasındaki önemlerine vurgu yapılmıştır.  Bu bağlamda sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. 
Çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; göç kavramı, çeşitleri, göç nedenleri ve göçlerin 

sonuçları genel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde; birlikte yaşam kültürü açısından eğitimin önemine 

değinilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise; eğitimde son derece önemli kurumlardan biri olan kütüphanelerin 
- halk kütüphaneleri, çocuk ve okul kütüphaneleri özelinde-  göçmen çocukların eğitime entegrasyon 

süreçlerine katkısı açısından rolleri ele alınmış,  bu bağlamda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Başarılı 

bir entegrasyon başarılı bir sosyal bütünleşme anlamına gelir. Göçmenlere yönelik bilgi politikalarının ve 

bilgi temelli yaklaşımların oluşturulması onların topluma uyum süreçlerine pozitif yönde katkıda 
bulunacaktır. Göçmenlere yönelik etkin ve aktif kütüphane hizmetleri onları yaşadıkları topluma entegre 

olan ve o topluma değer katan bireyler haline getirecektir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, kütüphaneler, göçmen çocuklar 

Jel Kodları          : I20 
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466-KAMU BORÇLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğretim Üyesi Murat BELKE
95

 

 

Özet 

Krizlere yatkın bir dünya ekonomik sisteminde, ülkelerin dış ekonomik şoklara karşı uyarı mekanizmaları 

geliştirmeleri ve mali dengelerini korumaları çok önemlidir. Piyasa riski ve finansal krizlerle dolu böyle bir 
küresel ekonomik konjonktürde, ülkelerin bu ekonomik belirsizliklere karşı gelir-gider-borç yapılarını 

belirlemeleri önemlidir. Kamu borçlarının sürdürülebilirliği, bir ekonomik ajanın piyasada karşılaştığı 

finansman maliyetleri göz önüne alındığında, gelir ve giderler dengesinde büyük bir düzeltme olmadan 
şimdiki değer bütçe kısıtını yerine getirme kabiliyetidir. Mali sürdürülebilirlik son yıllarda özellikle Avrupa 

ülkelerinde son birkaç on yılda sermaye önem kazanmıştır. Bu nedenle, kırılgan yapı içindeki mali 

sürdürülebilirliğin belirlenmesi, mali dengeleri sağlayan önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle AB'nin mali 

krizinin ardından, sürdürülebilir mali politikaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmanın temel amacı, 
AB ülkeleri için Bohn (1998; 2011) tarafından geliştirilen ve genişletilen kamu maliyesinin 

sürdürülebilirliğini değerlendirmektir. Bu yaklaşımın güçlü yönü, mali sürdürülebilirliğin sorgulanmasında 

ampirik testlere öncülük eden basit ve sağlam bir yaklaşım vermesidir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği 
Ülkeleri’nde kamu mali dengesinin 2000:1-2017:4 dönemindeki sürdürülebilirliği panel regresyon yöntemi 

kullanılarak incelenmektedir. Bu çalışmada, mali sürdürülebilirliğin analizi faiz dışı fazla-borçlanma ilişkisi 

açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, AB ülkelerindeki kamu maliyesinin sürdürülemez olduğunu 
göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, ülkeler ekonomiyi dış şoklardan korumak için sosyal refahı 

düşürmeden mali dengeyi yeniden sağlayacak ekonomik politikalar geliştirmelidir. Ampirik 

yaklaşımımızda mali sürdürülebilirlik için, faiz dışı fazlanın borç/GSYH oranına verdiği tepkinin pozitif 

olması gerekmektedir. Faiz dışı fazlanın borç/GSYH oranına tepkisi pozitif ise, borç/GSYH oranı 
ortalamaya dönme eğilimi göstermektedir. Bu durumda kamu maliyesi sürdürülebilir olmaktadır. Temel 

sonuçlarımız, faiz dışı fazlasının gecikmeli borçlara verdiği yanıtın pozitif, ancak istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını göstermektedir. Bulgular, AB ülkelerinde borç seviyesinin düşürülmesinde faiz dışı fazlanın 

kullanılmaması gerektiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler : Mali Sürdürülebilirlik, Avrupa Birliği Ülkeleri, Panel Veri. 

Jel Kodları  : C23, E62, H62 

 

 
PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY ASSESSMENTS: AN EMPIRICAL STUDY FOR THE 

EUROPEAN UNION COUNTRIES 

Abstract 

In a world economic system so prone to crises, it is crucial for the countries to have to devise warning 

mechanisms against external economic shocks and maintain their fiscal balance. In such a global economic 
business cycle full of market risk and financial crisis, it is important for the countries to determine their 

income-expenditure-debt structure against these economic uncertainties. Public debt sustainability is an 

economic agent’s ability to satisfy the present value budget constraint without a major correction in the 

balance of income and expenditure given the costs of financing it faces in the market. The fiscal 
sustainability has gained capital importance in recent years especially for European countries over the past 
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few decades. Therefore, determining the fiscal sustainability within the fragile structure is a major role 

satisfying the fiscal balances. Especially in the aftermath of the financial crisis of the EU, the importance of 
sustainable fiscal policies has been increasing day by day. The main purpose of this paper is to evaluate the 

sustainability of public finances for the EU countries, developed and expanded by Bohn (1998; 2011). The 

strong advantage of this approach is that it gives a straightforward and robust approach to lead empirical 
tests that are sufficient to fulfil fiscal solvency. In this study, we test the sustainability of the public fiscal 

balance for European countries over the periods 2000:1 to 2017:4 using the panel regressions. In this study, 

the analysis of fiscal sustainability is evaluated in terms of the primary surplus-borrowing relationship. The 

results suggest that the public finances in the EU countries are unsustainable. According to the results drawn, 
the countries should devise economic policies, which will restore fiscal balance without reducing social 

welfare, to protect the economy from external shocks. In our empirical approach, fiscal sustainability is 

accepted as the response of primary surpluses to the debt-GDP ratio must be positive for the countries in 
the panel OLS. If the response of primary surpluses to the debt-GDP ratio is positive, the debt-GDP ratio 

turns into mean-reverting. Our principal results show that the response of the primary surplus to lagged debt 

is positive in Panel regression but it is statistically significant. Primary surplus has not been used to reduce 

the debt level for EU countries.  

Key Words : Fiscal Sustainability, European Union Countries, Panel Data.  

Jel Codes : C23, E62, H62.  
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479-TÜRK HUKUKUNDA ÖN ÖDEMELİ KONUT SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİYİ 

KORUYAN DÜZENLEMELER 

Prof. Dr. Ebru CEYLAN
96

 

 

Özet 

Bildirimizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri 

gereği  tüketiciyi  koruyan  düzenlemeler incelenmiştir. Amacımız , uygulamada ortaya çıkan  

hukuki sorunların değerlendirilerek tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesindeki 

haksızlıklara karşı  etkili şekilde korunmasıdır.  Tüketici , ön ödemeli konut satış sözleşmesinde   

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde  kurulmadan önce , sözleşme kurulurken   veya  sözleşme 

kurulduktan sonra tüketiciyi koruyan kurallar açıklanmıştır. Tüketici , sözleşme kurulmadan önce 

sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesiyle, sözleşmenin şekle bağlı  zorunluluğun 

getirilmesiyle  korunmuştur. Tüketici sözleşme kurulurken  haksız şartların engellenmesiyle 

tüketici korunmuştur. Sözleşme kurulduktan sonra  tüketiciye cayma hakkı ve dönme hakkı  

tanınmasıyla  , konutun hiç  teslim edilmemesi veya ayıplı ifa edilmesi halinde haklar tanınması , 

konut finansmanı  kuruluşu  ve satıcı,  satıcının tüketiciye karşı  teminat borcunun olması ile 

korunmaktadır. Bu sözleşme ile ilgili uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunlar  bildirimizde ortaya 

konmuştur. Yargıtay kararları da bildirimizde incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler : satıcı , konut finansman şirketi  , konut ,  koruma , hak  

 

REGULATIONS PROTECTING CONSUMER WITHIN THE CONTEXT OF THE 

CONTRACT OF HIRE PURCHASE OF DWELLING IN TURKISH LAW 

Abstract 

In this paper, the rules of Consumer Protection Law number 6502 and of concerned Regulation 

that protect costumer have been examined. Our main purpose is, by evaluating legal problems 

occuring in practice, protection of consumer, effectively, against unfair clauses that take place in 

contract of hire purchase of dwelling. The regulations of contract of hire purchase of dwelling that 

protect consumer, before execution of contract, in the course of contract or after the execution of 

contract, have been discussed. The consumer has been protected both by being informed about 

terms of contract before the execution and by compelling a form for the contract. The consumer 

has been protected by leaving unfair clauses off. Also, consumer has been protected by granting 

right to cancel and right to withdraw from contract, granting rights where there is no delivery or 

defective delivery of dwelling and establishment of housing finance, and  collateral dept obligation 

of seller to consumer. In this context, legal problems that occur in practice have been revealed. 

Also decisions of Court of Cassation have been examined. 

Keywords: Seller, Housing Finance Company, Dwelling, Protection, Right 
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481-TELEKOM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ HİZMETLERİ İŞ YÜKÜNÜN CHATBOT 

İLE AZALTILMASI  

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Kıvrak
97

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Gürbüz 98
 

 
Özet 

Müşteri temsilcilerinin gün içerisinde yanıtladığı birçok çağrıyı, hizmet verdiği sektöre göre temel olarak 

benzer senaryolara ayırmak mümkündür. Yapay zekanın artık her alanda kullanılmaya başladığı günümüzde 
özellikle müşteri hizmetlerinin iş yükünü azaltmak için sanal asistan (chatbot) uygulamaları 

kullanılmaktadır.  Bu kapsamda en sık karşılaşılan senaryolar ve çözüm yolları sanal asistan eğitilerek ve 

kurgulanarak müşteri danışmanlarının iş yükü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu çalışmada, 
telekomünikasyon sektöründe bir firmanın veri işleme izni alınmış anonimleştirilmiş bilgileri içeren 40.000 

adet mesaj kaydı incelenmiştir. Burada ortaya çıkan senaryolar 45 adet gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan en 

çok karşılaşılan 8 tanesi sanal asistanlara öğretilerek akış kurgulanmıştır. Bu sayede müşteri temsilcisine 

yönlendirilen çağrı sayısı sanal asistan yardımıyla azaldığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Sanal asistan, chatbot, yapay zeka, telekomünikasyon. 

Jel Kodları  : L96, M15, O32. 

 

REDUCING CUSTOMER SERVICES WORKLOAD VIA CHATBOT IN 

TELECOMMUNICATION SECTOR 

Abstract 

It is possible to divide many calls received by customer representatives during the day into basically similar 

scenarios according to the sector they serve. Nowadays, artificial intelligence is being used in every field 
and virtual assistant (chatbot) applications are used especially to reduce the workload of customer service. 

In this context, virtual assistant is trained and edited with the most common scenarios and solutions, in order 

to reduce workload of customer consultants. In this study, 40.000 message records containing anonymized 
information were obtained from a company in the telecommunication sector. The scenarios that emerged 

here are divided into 45 groups. 8 of these groups were taught to virtual assistants and the flow was designed. 

In this way, it was established that the number of calls redirected to the customer representative decreased 

with the help of virtual assistant. 

Keywords: Virtual assistant, chatbot, artificial intelligence, telecommunication 

Jel Codes  : L96, M15, O32. 
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486-OSMANLI MALİYESİNDE VARİDATIN TAHSİL YÖNTEMİ OLARAK FİSKÂL 

PULLAR (1873-1882 DÖNEMİ) 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALP
99

 

 
Özet 

Bir devlet otoritesi, devlet otoritesine bağlı bir idarî birim veya belediye gibi yerel yönetim birimleri 

tarafından çıkartılan "Vergi, resim, harç ve benzeri bir malî yükümlülüğün ödendiğini veya önceden 
ödenmiş olduğunu belgeyen" ve çoğunlukla zamklı olan pullara fiskâl pul (fiscal stamps/ revenue stamps/ 

tax stamps) ya da damga pulu adı verilir. Fiskâl pul en basit tanımıyla verginin ödendiğini göstermek için 

bir objeye konan küçük yapışkan kâğıt parçasıdır. Osmanlı maliyesinde bilinen ilk örneği 1830 olmak üzere 
1861 yılından itibaren verginin tahsilatında bir yöntem olarak fiskal pullar kullanılmıştır. Fiskal pullar iki 

tiptir. Birinci grupta yer alanlar matbu fiskal (impressed duties) olarak adlandırılır. Matbu fiskaller evrak 

üzerine vurulan ya da evrak üzerine baskı yapılan ve malî niteliği olan her türlü damgaya ya da damgalı 

kâğıda verilen addır. İkinci grup ise bilinen şekliyle pul uygulamasıdır. Osmanlı devletinde başlangıcından 
1873 yılına değin yaygın bir şekilde matbu fiskaller kullanılmıştır. 1873 ve 1875 Pul Kanunları ile matbu 

fiskaller ağırlığını kaybetmiş ve fiskal pullar önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 1873 ve 1875 Pul 

Kanunları ve bu kanunlarla yürürlüğe giren fiskal pullar ile hangi vergilerin toplandığı görsellerden de 

yararlanarak incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Maliye Tarihi, Osmanlı Maliyesi, Fiskal Pullar, Filateli 

Jel Kodları  : E69, H29, H71, K34. 
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490-SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU 

ÖĞRENME YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Huriye Sevinç PEKER
100

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, sağlık bilimleri yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 

yeterlik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Veriler, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı bahar 

döneminde İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; sosyal hizmetler, sağlık 

yönetimi, hemşirelik, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğrenim gören 352 
üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının 

birinci bölümünde demografik değişkenler, ikinci bölümünde ise 51 madde ve 6 alt boyuttan oluşan yaşam 

boyu öğrenmeye yeterlikleri ölçeği yer almaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların sosyo-
ekonomik özellikleri incelendiğinde; çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun cinsiyet değişkenine 

göre kadın (253), sınıf düzeyi değişkenine göre 1.sınıf (216), öğretim türü değişkenine göre 1.öğretim (351), 

bölüm değişkenine göre hemşirelik (89) mezun olunan lise türü değişkenine göre anadolu lisesi (149), yaş 
değişkenine göre 22-23 yaş (111), akademik ortalama değişkenine göre 2.51-3.00 (125), ikamet edilen yer 

değişkenine göre ise büyükşehir (176) olduğu görülmüştür. Verilerin analizi istatiksel paket programı 

kullanılarak yapılmıştır.Araştırma sonuçları kongrede ifade edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Sağlık Bilmleri, Yeterlikler. 
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496-GENÇ İŞSIZLIĞI VE MESLEK LISELERI: MESLEK SEÇIMI- MESLEKI 

DONANIM VE GELECEK  

Seyit TEKİN
101

 

Dr. Öğr. Ü. Mustafa KOÇANCI
102

 

 

Özet 

İşsizlik sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de en önemli sorunlarından biri olarak 

görülmektedir. İşsizlik, başta ekonomik olmak üzere, toplumsal ve psikolojik anlamda da ağır etkileri olan 
bir sorundur. Bu sorun, elbette toplumun geneli için büyük bir tehlike arz etse de bazı dezavantajlı kesimler 

için bu tehlikenin boyutu daha da artmakta ve sonuçları daha ağır olabilmektedir. Özellikle genç nüfus diye 

adlandırılan 15-24 yaş aralığındaki kişiler işsizliğin yıkıcı etkilerinden daha fazla etkilenmektedir. Genç 
işsizler olarak adlandırabileceğimiz bu grubun işsizliği Türkiye’de genel işsizlik oranından oldukça 

yüksekte seyretmektedir.  

Türkiye’de de genç işsizliğine ilişkin çözüm arayışları devam etmektedir. Genel olarak ekonomik büyüme 

ve kalkınma politikaları ile çözüme ulaştırılacak bir sorun olarak görülen genç işsizliği ile mücadelede 

ekonomik büyümenin tek başına yeterli olmayacağı yapılan çalışmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Ekonomik 
büyümenin mutlak bir istihdam artışını sağlamıyor olması genç işsizliği ile mücadelede eğitim başta olmak 

üzere pek çok alanda politika geliştirilmesi anlamına gelmektedir ve mesleki eğitim, politika düzenleme 

alanlarının başında gelmektedir.  

Yukarıda özetlenen yaklaşım bağlamında gerçekleştirilen saha çalışmasında öğrencilerin meslek seçimi, 
meslek hakkındaki bilgileri ve mesleğe devam etme ve öğrencilere gelecekleri hakkında düşüncelerine 

ilişkin bilgiler toplanmış. Araştırmanın evreni Antalya’nın Kepez ilçesindeki meslek liselerinin son 

sınıfında okuyan öğrencilerdir. Buna göre 1245 mevcutlu araştırma evreninden %95 güven aralığı ve %5 

hata payı içerisinde 294 örneklem belirlenmiş ve veriler yüzyüze görüşme tekniği ile uygulanan anket ile 

toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin seçtikleri meslek hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ve genel 

olarak meslek lisesini aile zoru, okul puanı ve yükseköğretime geçiş için seçtikleri, ayrıca öğrencilerin 

genelinin seçtikleri meslekte devam etmek istemedikleri ve mesleklerini kısa sürede değiştirmek istedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır.  Bu bağlamda, meslek liselerini ara eleman sorunun ilk etabı olarak düşünülmesi 

durumunda ara eleman adaylarının mesleklerini seçerken gelecek ve kariyer planları dışında kalan dışsal 

faktörlerden etkilenerek bu okulları seçtiği gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç İşsizliği, Ara Eleman, Mesleki Eğitim, Meslek Seçim 

Jel Codes: N30- J60 
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504-PERFORMANS ESASLI BÜTÇE UYGULAYICILARININ BÜTÇE SİSTEMİ İLE 

İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

Birol KOVANCILAR103 

Gül KAYALIDERE104 

Koray KAYALIDERE105 

Pelin MASTAR ÖZCAN106 

 

Özet 
Kamu Mali Yönetimi Kontrol ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle beraber kamu idarelerinde yeni 
bütçe sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi, 

hesapverebilir, saydam ve çok yıllı yapıyı öngören özellikleri ile önceki bütçe sisteminden ayrışmış ve 

uygulamaya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Kurumların her birini stratejik plan yapmaya, vizyon/misyon 

belirlemeye yönelterek mali sistemin sürdürülebilir bir yapıda olmasını sağlamaya çalışan bu yeni sistemin 
teknik olarak uygulayıcılar açısından içselleştirilmesi de önem kazanmıştır. Çünkü, kamu kaynaklarının 

kullanımı noktasında karar alıcı/uygulayıcı olarak rol oynayan yöneticiler bütçe sistemi hakkında bilgi 

sahibi değillerse etkinsizlik ortaya çıkabilecektir. Bu bağlamda çalışmada, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi'nde yönetici kademesinde görevli kişilerle bir anket çalışması geçekleştirilmiştir. Bütçe 

sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin öncelikle demografik 

bilgileri ortaya koyulmuş sonrasında sorulara vermiş oldukları cevapların standart sapmaları doğrultusunda 
bilgi düzeylerinin yeterli olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ölçeğin güvenilirliği test 

edilmiştir. Sonuç olarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetim kademesinde çalışan personelin stratejik 

planlamaya dayalı performans esaslı bütçe sistemi ile ilgili genel olarak bilgi sahibi olduğu ancak sistemin 

içerdiği temel kavramlar açısından bilgi düzeyinin arttırılması gereği vurgulanabilir.     
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507-ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN KADIN İSTİHDAMI 

Gözde TOPRAKCI ALP
107

 

 
Özet 

Dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramının potansiyel etkileri günümüzde 

tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri üretim teknolojileri ve bilgi kaynakları ile hızlı ve 
esnek üretim yapısı benimsenmeye başlanmıştır. Bu durum işgücü piyasasında da kendisini göstermiştir. 

İşgücü piyasasında yapay zeka ve artan otomasyon sistemlerinin yarattığı fırsatlara ve tehditlere adapte 

olmak kadınlar ve erkekler için eşit olamamaktadır. Bu noktada dördüncü sanayi devriminde kadın 
istihdamının geliştirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Çalışma hayatında yaşanan dijital dönüşümlerin 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yarattığı risk aşikardır. Bu çalışma dördüncü sanayi 

devriminin istihdam üzerindeki etkilerini değerlendirerek, özellikle işin geleceğinde kadın emeğinin 

konumunu tartışacak ve Türkiye için ne gibi önlemler alınabileceği hususuna değinecektir. Dolayısıyla bu 
çalışmanın amacı kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesinden hareketle sanayi 4.0 döneminde Türkiye’de 

kadın istihdamını hem avantaj hem de dezavantaj açısından değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler : Sanayi 4.0, İstihdam, Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet. 

Jel Kodları  : J210. 

 

WOMEN EMPLOYMENT FROM INDUSTRY 4.0 PERSPECTIVE 

Abstract 

The potential effects of the concept of Industry 4.0, also known as the fourth industrial revolution, are now 
being discussed. Rapid and flexible production structure has been adopted with advanced production 

technologies and information resources. This situation has also manifested itself in the labor market. 

Adapting to the opportunities and threats posed by artificial intelligence and increased automation systems 
in the labor market cannot be equal for men and women. At this point, it is very important to develop 

women's employment in the fourth industrial revolution. The risks of digital transformation in terms of 

creating gender equality in working life are evident in Turkey. This study evaluates the effects of the fourth 
industrial revolution on employment, will focus on the position of women's labor in the future and discuss 

measures for Turkey. Therefore, this study aims to move from the principle of positive discrimination for 

women, women's employment in Turkey in industry 4.0 era is to evaluate in terms of both advantages and 

disadvantages. 

Key Words : Industry 4.0, Employment, Women Employment, Gender.  

Jel Cods     : J210. 
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512-GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN ÖZ YETERLİLİK İNANCI VE GİRİŞİMCİLİK 

EĞİLİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Tansoy YILDIRIM
108
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110
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111

 

 
Özet 

Girişimcilik, ülke ekonomisinin büyümesi ve yenilikçi gücüne ulaşabilmesi konusunda en büyük katkı 
sağlayıcıdır. Toplumsal ve bireysel refahı sağlamada ve bireylerin yaşam standardını yükseltmede, sosyal 

ve ekonomik refahı sağlamada en önemli araçtır. Friedman’a göre ilham veren genç nesiller yeni şirketler 

kurmalı ki uzun vadede ülke için iş imkanı yaratılsın (2008: 37-38). Teknolojinin hızla gelişmesiyle ve 
bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla ekonomik gelişmede önemi artan girişimcilik bilincinin yaygınlaşmasında 

ise, eğitim ön plandadır. Günümüz modern iktisadi yaklaşımlarının işaret ettiği ve kısa vadede kalkınmanın 

anahtarı olan girişimcilik becerilerinin bireylere erken yaşta kazandırılması noktasında eğitim en önemli 
faktördür. 21. Yüzyıl eğitimi rekabetin temelidir, sadece basit bir girdi değil, ekonominin motorudur. 

Toplumun yeni dinamikleri, eleştirel düşünen ve güçlü yetenekleriyle giderek zorlaşan iş pazarında hayatta 

kalabilecek bireyleri talep etmektedir. Girişimcilik eğitimi farklı sosyoekonomik sınıflardan gelen 

öğrencilere çerçevenin dışında düşünmeyi, alışılmadık yeteneklerini ve güçlü yanlarını güçlendirmeyi 
sağlayabilmektedir. Dahası, öğrencilere hayat boyu yanlarında taşıyacakları güçlü bir özgüvenin temellerini 

atmalarında da yardımcı olmaktadır. Böylelikle, girişimcilik eğitimi, gençlerin anlaşılmasında ve onların 

girişimsel tutumlarını arttırmada önemli faktörlerden biridir. Bu bilgiler ışığında, çalışmanın amacı 
girişimcilik eğitiminin öğrencilerin özyeterlilik algısı ve girişimcilik eğilimleri üzerinde etkisini 

incelemektir. Bu amaca yönelik olarak öz yeterlilik algısı, girişimcilik niyeti ve girişimcilik eğitimi alma 

durumuna ilişkin literatürden elde edilen ölçekler kullanılarak anket formu yapılandırılmıştır. Bu anket 
formu aracılığıyla bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden veri toplanmıştır. Çalışmanın 

sonunda elde edilen bulgular literatürde var olan sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca bulgular tartışılacak 

ve araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler :Girişimcilik Eğitimi, Öz Yeterlilik İnancı. 

Jel Kodları  :M19. 

 

THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON SELF-EFFICIENCY BELIEF AND 

ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 

Entrepreneurship is the biggest contributor to the growth and innovation of the country's economy. It is the 

most important tool for ensuring social and individual welfare and increasing the living standards of 
individuals and providing social and economic welfare. According to Friedman, young generations that 

inspire should start new companies so that in the long run job opportunities will be created for the country 
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(2008: 37-38). Education is at the forefront in the expansion of entrepreneurial awareness, which is 

becoming more and more important in economic development with the rapid development of technology 
and easy access to information. Education is the most important factor in gaining the entrepreneurship skills 

to individuals at an early age, which is pointed out by today's modern economic approaches and which is 

the key to development in the short term. 21st century education is the basis of competition, not just a simple 
input, but an engine of the economy. New dynamics of society demand individuals who can survive in the 

labor market, which is becoming increasingly difficult with its critical thinking and strong skills. 

Entrepreneurship education can enable students from different socioeconomic classes to think outside the 

framework, to strengthen their unusual abilities and strengths. Moreover, it helps students lay the 
foundations of a strong self-esteem to carry with them throughout their lives. Thus, entrepreneurship 

education is one of the important factors in understanding young people and increasing their entrepreneurial 

attitudes. In the light of this information, the aim of the study is to investigate the effect of entrepreneurship 
education on students' self-efficacy perception and entrepreneurship tendencies. For this purpose, a 

questionnaire was constructed by using the scales obtained from the literature on self-efficacy perception, 

entrepreneurial intention and entrepreneurship training. Data was collected from the students at a public 
university. The findings obtained at the end of the study will be compared with the results in the literature. 

In addition, findings will be discussed and recommendations for researchers and practitioners will be 

presented. 

Key words :Girişimcilik Eğitimi, Öz Yeterlilik İnancı. 

Jel codes :M19. 
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521-KARAMAN’IN İL OLMA SÜRECİNİN TBMM TUTANAKLARI ÜZERİNDEN 

İÇERİK ANALİZİ 

Rasim AKPINAR112 

Ahmet UÇAR113 

İsmail BAŞARAN114 
 

Özet 

Türkiye’de il olma süreci Anayasanın “idarenin kuruluşu” başlığında Madde 126’da “Türkiye, merkezi 
idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 

illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır” demek suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasaya uygun 

olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 1’de “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya 
durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara 

bölünmüştür” demek suretiyle il olma kriterlerinin genel çerçevesi belirlenmiştir. İl İdaresi Kanunu Madde 

2’de il olabilmenin ancak kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile mümkün olabileceği hüküm altına 

alınmıştır. Bu yasal düzenlemelere karşın Türkiye’de bir yerleşimin idarî statüsünün değişikliği konusunda 
somut, ölçülebilir kriterlerin bulunmadığı; il yapım çalışmalarının detaylı sosyal, ekonomik ve demografik 

araştırmalara çok fazla dayandırılmadığı konusunda da eleştiriler bulunmaktadır. Türkiye’de, son 15 yıllık 

süreçte, illerin sayısında hızlı bir artış görülmüştür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 74 olan il sayısı 1933’de 
57’ye düşmüş, 1957’de 67’ye çıkmış, 1989’dan sonra ise kademeli olarak artarak, bugün 81’e ulaşmıştır. 

Türkiye’de kentlerin idarî statüsünün değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Karaman, 15.06.1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı “4 İl ve 5 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun” ile il statüsüne kavuşmuştur. Kanun genel gerekçesinde Karaman’ın il olma 

gerekçesi şu şekilde ortaya konulmuştur: “Konya İline bağlı Karaman İlçesi ekonomik ve turistik yönden 

önem arz eden tarihî geçmişi ile özel bir yeri olan bir yerleşim merkezidir. Bu özellikleri ile çevresinin 

cazibe merkezi haline gelmiş olup, gün geçtikçe gelişmektedir. Konya İlinin çok geniş bir alana sahip 
olması, özellikle bölgedeki coğrafî yapıdan doğan güçlükler kamu hizmetlerinin götürülmesinde zaman 

kaybına sebep olduğu gibi, maliyeti de artırmaktadır. Karaman İlçesinin il haline getirilmesiyle; Konya 

İlinin yükü hafifleyecek, kamu hizmetleri daha etkin ve verimli yapılabilecek, Ermenek İlçesinin İline uzak 
oluşundan doğan dezavantajları ortadan kalkacak, bölgenin her yönüyle gelişmesi ve mevcut potansiyelin 

daha iyi değerlendirilmesi sağlanacaktır.” Bu çalışmanın temel amacı TBMM tutanaklarını içerik analizine 

tabi tutarak Karaman’ın il oluş sürecinde sunulan temel argümanların ortaya çıkartılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: İdari statü, İl, TBMM Tutanakları, İçerik Analizi, Karaman. 

 
THE CONTENT ANALYSIS OF KARAMAN'S PROVINCE FORMATION PROCESS 

THROUGH PARLIAMENTARY MINUTES 

Abstract 

The process of becoming a province is regulated in Turkey's Constitution under the Article 126 in the title  

of "the establishment of the administration " with these statements;"Turkey, in terms of central 

administrative structure, geography condition, according to their economic conditions and public services 
to the provinces; provinces are also divided into other stages. Also in accordance with the Constitution, in 

Article 1 of Provincial Administration Law No. 5442, it is stated that: "Turkey, in terms of the geographical 

situation of the central government agencies is divided into the provinces according to their economic 
conditions and public services; The provinces are divided into districts and districts are divided into sub-
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districts. In Article 2 of the Provincial Administration Law, it is stipulated that being a province can only be 

possible by laws and decrees of law. Despite these regulatory changes of concrete on the administrative 
status of a settlement in Turkey, where there are no measurable criteria; There are also criticisms that 

provincial construction studies are not based on detailed social, economic and demographic researches. In 

Turkey, the recent 15-year period, has seen a rapid increase in the number of provinces. The number of 
provinces in the first years of the Republic decreased to 57 in 1933, increased to 67 in 1957, gradually 

increasing after 1989, today has reached 81. By changing the administrative status of urban studies in 

Turkey's Interior Ministry it is carried out by the General Directorate of Provincial Administration. Karaman 

has become a province with the Law No. 3578 “4 Cities and 5 Districts “, which was adopted on 15.06.1989. 
The reason for being the province of Karaman in the general justification of the law is as follows: “Karaman 

District of Konya Province is a settlement which has a special place with its historical and economic history. 

It has become the center of attraction of its surroundings with its features and it is developing day by day. 
The fact that the province of Konya has a very wide area, especially the difficulties arising from the 

geographical structure in the region, causes time loss in the transportation of public services and increases 

the cost. By converting the district  of Karaman into a province; Konya of that relieves, public services can 
be made more effective and efficient. The disadvantages arising from the fact that Ermenek district is far 

from the province will be eliminated, development in all aspects of the region and a better assessment of the 

existing potential will be provided.”   The main purpose of this study is to reveal the basic arguments 

presented in Karaman's province formation process by subjecting the Parliemantary documents to content 

analysis. 

Keywords: Administrative Status, Province, Turkish Grand National Assembly Minutes, Content Analysis, 

Karaman. 
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522-VERGİ HUKUKUNDA YORUM 

Abdullah KAPLAN
115

 

Ramazan ARMAĞAN
116

 

Merve Tuba RÜZGAR
117

 

 

Özet 

Vergi hukuku, devlet ile kişiler arasında, devletin egemenlik gücüne dayanarak yapılan işlemleri içeren 
kamu hukukunun bir alt dalıdır. Kendine özgü kuralları ve sistemiyle vergi hukuku, kamu hukuku içinde 

özel ve detaylı bir alanı oluşturmaktadır. Hukuki cebir altında alınan vergiler; günümüzde kamu gelirleri 

içerisinde en büyük paya sahip olmakla birlikte; mükellefler açısından ise toplam varlıklarında belirli bir 
azalmanın göstergesi konumundadır. Vergi kanunlarının doğru uygulanması gerek devlet gerekse 

mükellefler açısından büyük önem taşımaktadır. Dolaysıyla, vergi kanunları uygulanırken kanunun gerçek 

amacının tam olarak ortaya konulması gerekmektedir. Vergi kanunlarının, çeşitli yöntem ve teknikler 
kullanmak suretiyle varılması gereken sonuca ulaşılmasını sağlayan çabalara, vergi hukukunda yorum 

denilmektedir. Bu çalışma kapsamında; teorik açıdan yorum konusu genel olarak vurgulandıktan sonra, 

vergi hukukunda yorum özelinde literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Yorum, Yorum Çeşitleri, Yorum Teknikleri, Vergi Hukukunda Yorum 

JEL Kodu: K30, K34 

 

INTERPRETATION IN TAX LAW 

Abstract 

Tax law is a sub-branch of public law involving transactions between the state and persons based on the 

sovereign power of the state. Tax law, with its unique rules and system, constitutes a special and detailed 
field within public law. Taxes under legal algebra; Although it has the largest share in public revenues today; 

for taxpayers, it is an indicator of a certain decrease in total assets. Proper implementation of tax laws is of 

great importance for both the state and taxpayers. Therefore, the real purpose of the law must be fully 

demonstrated when applying tax laws. Efforts to ensure that tax laws reach the required result by using 
various methods and techniques are called interpretations in tax law. This scope of work; After the 

theoretical point of interpretation is emphasized in general, it is aimed to contribute to the literature 

especially in the interpretation of tax law. 

Key Words: Tax Law, Interpretation, Types of Interpretation, Interpretation Techniques, Interpretation in 

Tax Law 

JEL Codes: K30, K34 
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524- İSLAM TEOLOJISINDE ÖZGÜR İRADENIN İMKÂNI 

 Prof. Dr. İsmail ŞIK118  

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ119 

 

ÖZET 

İslam düşünce tarihinde insanın fiillerinde hür olup olmadığı farklı boyutlarla ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Ortaya konan çözüm önerilerini insanın özgürlüğü anlamına tefviz, iradesizlik anlamına cebr kavramları 
çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu iki kavram üzerinden insan hürriyeti ve sorumluluk açısından dört 

ana başlık altında konuyu değerlendirmekte fayda vardır. 

Cebr, insanın fiillerinde herhangi bir özgürlüğünün bulunmadığı fiilin her ne kadar onun üzerinde 

gerçekleşse de asıl failin, fiilin yaratıcısı olan Allah olduğu şeklinde bir yaklaşımdır. Bu iman-inkâr, hidâyet-

dalâlet, itaat-isyan gibi fiillerin sahibi, mesulü insan iken tercih edip yapanı Allah'tır. Dolayısıyla tüm 
fiillerin faili ve yaratıcısı Cebrî anlayışta Allah dışında hiç kimsenin fiili ve ameli yoktur. Fiiller insanlara 

ancak mecaz yoluyla nispet edilebilir. Nitekim onlara göre “güneş doğdu” veya “dünya döndü” dendiğinde 

güneşin veya dünyanın irade ve istitaaları olmamasına rağmen burada fail gibi tanımlanmaları mecazidir.  

Cebir anlayışına insan cansız varlıklardan farklı değildir. Kudreti, meyli, kast ve ihtiyarı söz konusu değildir. 
Bundan dolayı canlı-cansız tüm varlıkların hareketleri aynıdır. Bütün fiillerin Allah tarafından yapıldığı 

sonucuna götürür. Âlemde var olan kötülükler nasıl izah edilecektir sorusuna verilen cevabı oldukça 

manidardır. Allah asla kötülük işlemeyeceğine, âlemde var olanları o yarattığına göre âlemde kötülük 

mevcut değildir. Cebri yaklaşımda kulun fiili Allah’ın belirlediği kadere bağlı olduğundan insan için emir 
ve nehyi tercih etmesi e bundan dolayı sorumlu olması söz konusu değildir. Allah’ın mülkünde ancak O’nun 

dilediği olur prensibi gereği dileyen yapan Allah’tır. Bu görüş erken dönem temsilcileri Cehm b safvan Cad 

b Dirhem’dir. 

İnsanın fiillerinde kulun iradesinin olmaması her şeyin Allah tarafından belirlenip yapılması insan 
sorumluluğunu temellendirmede ciddi problemler ortaya çıkaracaktır. İnsanın zulüm ve günahı tercih 

etmeksizin işlemeye mecbur olması bunlardan dolayı çekeceği ceza veya mükâfatın kendi tercihleri dışında 

olması adalet sorununu ortaya çıkmaktadır.   

Tefviz, insanın dileyerek ve isteyerek fiile yönelmesi ve kendi başına var etmesi olarak izah edilebilir. Tam 

bir tefviz Allah’ın kulun fiillerine hiçbir şekilde karışmamasıdır. “Mutlak tefviz”  olarak da isimlendirilen 
bu yaklaşıma göre insanların fiillerini yaratan Allah değil, insanların sadece kendileridir. Fiillerini yaratacak 

güç insan var edildiğinde Allah tarafından insana bahşedilmiştir. Fiili yapma ve seçme tamamen insana ait 

olduğundan insan adalet gereği fiillerinde Allah’a karşı sorumludur. Bu düşüncenin erken dönem 

temsilcileri  Ma’bed el-Cühenî (ö. 83/702) ve Gaylan ed-Dımeşkî (ö. 120/738) dir. 

Tevfiz anlayışı cebri ve kaderi reddetmek olarak şöhret kazanmıştır. Onlara göre insanda bir irade kudreti 

vardır ve onun bütün fiilleri, Allah’ın iradesinden ayrı olarak sırf kendi iradesiyle meydana gelmektedir.  

Kaderiyye’nin fikirleri ile ekolleşen zamanla Mu’tezile tarafından geliştirilen bu düşünce insan hürriyet ve 

sorumluluğunu merkeze alır. Adalet anlayışıyla sistematize edilen  bu yaklaşıma göre  insan fiilleri üzerinde 
asla belirleme veya zorlama anlamına ilahî bir müdahale söz konusu değildir. İlahi belirleme ve tayinle 

gerçekleşen davranıştan insanın mesul tutulması Allah’ın adaleti ile de bağdaşmaz. Adalet dışı davranış 

zulümdür ancak Allah adil olduğuna ve zulüm işlemeyeceğine göre insanın seçip yapması en doğru olandır. 
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526-  HARICÎ DÜŞÜNCENIN GENEL ÖZELLIKLERI VE TOPLUMSAL 

YANSIMALARI 

 Prof. Dr. İsmail ŞIK120  

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ121 

 

ÖZET 

İslam düşüncesinin erken dönem yerli kültürel kotlarla oluşan bir refleksi olarak görebileceğimiz Harici 
düşüncenin kendine ait bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar harici paradigmayı 

oluşturan ana etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Din anlayışları merkezinde siyasi bir tutum 

geliştirmeleri, siyasi tutumları merkezinden bir dini bir yorum geliştiren Şia’dan veya ılımlı tutum ve 

yaklaşımlarıyla dini ve siyasi tavır geliştiren Ehl-i Sünnet’ten ayrışmaktadırlar. 

Başta anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği saymaları, 

ameli imandan bir parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham etmeleri, büyük günah 

işlediğinden dolayı imanının yitirildiğini düşünmeleri, karizmatik cemaat anlayışını benimsemeleri, 

kurtuluşa ermenin bireysel davranışın değil toplumsal icmanın esas alınması önemlidir. Onlar Kur’an’a 
dayanan bir İslâm ümmetinin kurulması hususundaki ısrarcılardır. Kur’ân ayetlerinin zahirine sarılmaları, 

metinlerin yorumlanarak güncel yorumuna izin vermemişlerdir. Âyetlerin zahirinden mutlak manalar 

çıkarmak, tarihi arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin Kur’ân’ı anlama 
metodu olmuştur. Tekfir kültünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada 

duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî zihniyetin temelindeki dinamik ve imanın bir 

gereğidir. 
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526-OKUL YÖNETİCİLERİNE UYGULANAN ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME 

UYGULAMASI HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN 

GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ 

Dilşad PAKSOY122 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerine uygulanan zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgu bilim 
deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş’ın 

Türkoğlu İlçesinde bulunan okullarda okul yöneticileri ve öğretmenler oluştururken çalışma grubunu bu 

yöneticiler ve öğretmenler arasından seçkisiz yöntemle seçilmiş 5 okul müdürü, 6 müdür yardımcısı ve 7 
öğretmen olmak üzere 18 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş, toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma 

soruları çerçevesinde beş tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci temasında zorunlu yer değiştirme 
uygulaması gerekliliği hakkında katılımcı görüşleri; ikinci temasında zorunlu yer değiştirmenin kurum ve 

kişiler açısından sağladığı faydalar hakkında katılımcı görüşleri; üçüncü temasında zorunlu yer değiştirme 

uygulamasının kurum ve kişiler açısından dezavantajları hakkında katılımcı görüşleri; dördüncü temasında 

zorunlu yer değiştirme uygulamasının neden devam etmesi gerektiği hakkında katılımcı görüşleri ve beşinci 
temasında zorunlu yer değiştirme uygulamasına yönelik süreci olumluya çevirecek öneriler hakkında 

katılımcı görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda zorunlu yer değiştirme uygulamasının gerekli olduğu 

ortaya çıkmıştır. Okul yöneticileri ve öğretmenler zorunlu yer değiştirme uygulamasının kurum açısından 
sağladığı katkıları; kurumdaki iyi örneklerin başka kurumlara da geçtiğini, kurumun eksikliklerini görme 

açısından faydalı olduğunu ve kurumdaki dinamizme katkı sağladığını belirtmişlerdir. Zorunlu yer 

değiştirme uygulamasının kişiler açısından sağladığı katkıları; kişilerdeki sıradanlaşmayı önlediğini, yeni 

kuruma yeni bir heyecanla başlandığını ve farklı kişilerle etkileşim sağlandığını belirtmişlerdir. Zorunlu yer 
değiştirme uygulamasının kurum açısından dezavantajları olarak; okula alışma ve uyum sürecinin 

yaşanacağını bu süreçte uygulamaların aksayabileceğini ve okulda kurum kültürünü oluşturmaya yönelik 

çalışmaların işleyişini değiştireceğini belirtmişlerdir. Zorunlu yer değiştirme uygulamasının kişiler 
açısından dezavantajları olarak; alışılmış düzenin bozulacağından, zorunlu olmasının kişilerde yaratacağı 

olumsuz tutumla çalışma motivasyonunun azalacağını ve sosyal ortamlarının değişeceğini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların birçoğu da zorunlu yer değiştirme uygulamasının kurum ve kişiler açısından herhangi bir 
dezavantajının olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcılar zorunlu yer değiştirme uygulamasının kuruma ve 

kişilere yenilik katacağını düşünerek devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmanın bir diğer 

sonucuna göre bu süreci olumluya çevirecek önerilerini; özlük haklarını güçlendirilmesi yönünde, yer 

değiştirme yapılmadan performansa bakılması gerektiği, yöneticilere gittikleri yerlere göre maddi destek 
sağlanması gerektiği, uygulamanın 5+5 şeklinde ilk 20 yıl geçerli olması gerektiği önerilerini 

belirtmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı ise mevcut uygulamanın olduğu şekilde devam etmesi gerektiğini, 

bir katılımcı ise uygulamanın tamamen kalkması gerektiğini belirtmiştir. Araştırma sonucunda okul 
yöneticilerine yönelik zorunlu yer değiştirme uygulamasının gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada 

zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir. 

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda, zorunlu yer değiştirme uygulamasının iş doyumu, okul kültürü 

gibi farklı değişkenlerle ilişkisi araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu yer değiştirme uygulaması, Okul yöneticileri, Öğretmenler  
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527-ERDEMLİ BİR MAL OLARAK KAN BAĞİŞİ YAPAN GERÇEK KİŞİLERE VERGİ 

İNDİRİMİ SAĞLANMASI 

Doç. Dr. Alparslan UĞUR
123

 

 

Özet 

Musgrave’e göre halkın sağlığı açısından gerekli olduğu halde, yeterli eğitim ve bilgi düzeyinin olmadığı, 

talebi yetersiz olan mal ve hizmetler erdemli mallardır. Kan bağışı bütün toplumlar açısından fayda sağlayan 
fakat birçok kişinin farklı nedenlerle yapmadığı/eksik yaptığı erdemli mallar arasında yer almaktadır. 

Günümüzde kan, elde edilmesinde başka hiçbir alternatifin olmadığı kaynağı sadece insan olan çok önemli 

bir tedavi aracıdır. Teknoloji ne kadar ilerlese de kanın yerine ikame edilecek başka bir madde 
bulunamamıştır. Kan ihtiyacı birçok ameliyat ve tedavide kullanılmaktadır. Kan bağışı yapılması gerek 

ihtiyacın karşılanması gerekse de TÜRKÖK programı kapsamında kök hücre donörü bulunması konusunda 

elzemdir. 2018 yılı rakamlarına göre ülkemizdeki toplam 2.571.482 kan bağışçısının %57’si gönüllü 

bağışçıdır ve bu da toplam nüfusun yaklaşık %1,8’ine tekabül etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 
nüfusun yaklaşık %5’i düzeylerindedir. Bütün ülkelerde kan bağışının özendirilmesi konusunda devletler 

önemli görevler üstlenmektedir. Çalışma kan bağışının artırılması konusunda alternatif bir öneri 

getirmektedir. Buna göre çalışmanın amacı, ülkemizde senede 3 kez kan bağışı yapan gerçek kişilere toplam 
kazançlarının %5’ini gider olarak düşülmesini ve bu sayede de kan bağışının teşvik edilmesini 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Teşvik, Vergi İndirimi 
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529-TÜRKİYE’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE PLASTİK POŞET 

VERGİSİ UYGULAMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Şaban Ertekin
124

 

Dr. Öğretim Üyesi Şahin Bulut
125

 

 

Özet 

21. yüzyılda sanayileşme, fosil yakıtların yaygın kullanımı ve nüfus artışı gibi etmenler ekolojik dengenin 
bozulmasına, insan ve çevre sağlığı için arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsan 

ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen sonuçların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için ulusal 

veya uluslararası ölçekte kamusal nitelikli veya piyasa temelli politikalar geliştirilmiştir. Çevre kirliliği ile 
mücadelede kullanılan kamusal araçların başında çevre vergileri gelmektedir. Plastik poşet vergileride 

kullanıldıklarında veya atık olarak doğrudan doğaya bırakıldıklarında toprak ve denizlerin kirlenmesine 

sebep olan plastik poşetlerin tüketiminin minimize edilmesi için uygulamaya konulan çevresel vergilerden 

birisidir. Plastik poşetlerin kullanımını azaltmak ve plastik poşetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek 
için, Türkiye'de 10 Aralık 2018 tarihli ve 7153 sayılı Çevre Kanununda “Geri Dönüşüm Katılım Payı” 

ismiyle değişiklik yapılmıştır. Söz konusu düzenlemenin Türkiye’de plastik poşet tüketimini azaltacağı 

düşünülmektedir. Danimarka, İrlanda ve Kanada gibi kimi ülkelerde plastik poşet vergisi başarı ile 
uygulanmış ve önemli çevresel sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’de de plastik poşet tüketiminin  

kullanımının azaltılacağı  Bu çalışmada doğada çok uzun yıllar çözünenememesi nedeniyle çevre kirliliğine 

ve kanserojen etkiye sahip plastik poşetlerin Türkiye’deki tüketiminin azaltılması için yürülüğe konulan  
geri kazanım katılım payının tahsil, beyan, ödeme ve mükellefiyetine ilişkin usul ve esaslar tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler : Plastik Poşet Vergisi, Çevre Kirliliği, Kamu Gelirleri 

Jel Kodları  : H23, R11, H27. 

 

PLASTIC BAG TAX PRACTICE IN COMBATING ENVIRONMENTAL POLLUTION IN 

TURKEY 

Abstract 

Factors such as industrialization, widespread use of fossil fuels and population growth in the 21st century 
have led to the disruption of ecological balance and undesirable consequences for human and environmental 

health. Public or market-based policies have been developed at national or international scale to eliminate 

or minimize the consequences that adversely affect human and environmental health. Environmental taxes 

are the leading public instruments used in the fight against environmental pollution. Plastic bag taxes are 
also one of the environmental taxes imposed to minimize the consumption of plastic bags that cause 

pollution of soil and seas when they are used or left directly to nature as waste. In order to reduce the use 

of plastic bags and minimize the environmental impact of plastic bags,  amendment to the 7153 numbered 
Law on Environment dated December 10, 2018 with the name "Recycling Participation share/fee" was put 

into effect in Turkey. This regulation is expected to reduce plastic bag consumption in Turkey. In some 

countries, such as Denmark, Ireland and Canada, plastic bag tax has been applied successfully and 

significant environmental results have been achieved. In this study, the procedures and principles regarding 
the collection, declaration, payment and liability of the recycling participation share/fee introduced to reduce 

the consumption of plastic bags, which are insoluble in nature for many years, cause environmental pollution 

and have a carcinogenic effect, will be discussed. 
Key words: Plastic Bag Tax, Environmental Pollution, Public Incomes. 

Jel Codes  : H23, R11, H27. 
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530-EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİ UZLAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK 

TACEDDDİN ES-SÜBKÎ VE KASİDE-İ NUNİYYESİ 

Arş. Gör. Dr. Ömer SADIKER
126

 

 

Özet 

Ehl-i Sünnet Eşʻariyye ve Hanefiyye olmak üzere ana konularda benzer ancak teferruata yönelik tali 

meselelerde farklı görüşler ileri süren iki mezheptir. Ayrı sosyokültürel ortamda kurulan ve gelişen grupların 
aynı düşünce tarzına sahip olması beklenemez. Kaldı ki eksik ya da yanlış bulunan bir konunun diğer bir 

mezhebin mensubu tarafından düzeltilmesi ya da geliştirilmesi ilmin tekâmülü adına ayrı bir katkıdır. Bütün 

bunlara rağmen mezhep mensupları bu ayrışmaları nesir ya da nazım halinde farlı şekilde dile getirmişlerdir. 
Genelde ayrışmaların konu edildiği metinlerin aksine ortak paydaya vurgu yapılan metinler de 

bulunmaktadır. Bu metinlerden biri de hicri sekizinci eserde yaşayan Taceddin es-Sübkidir.  

Fakih kişiliğinin yanında kadılık görevi de üstlenen Taceddin es-Sübkî es-Seyfü’l-Meşhûr ve Kaside-i 

Nuniyye adlı eserlerinde kelam konularıyla da yakından ilgilenmiştir. Selçuklular döneminde Hanefîlerle 

Eşʻarîler ve Hanbeliler’le Eşʻariler arasında cereyan eden tartışmalara değinen Sübkî Eşʻariliğin haklı 
yönüne değinmekle beraber Hanefilerle arasında ciddi bir ayrımın olmadığı, ayrışmanın lafzi ve şekilden 

ibaret olduğuna dikkat çeker. Bu konunun ele alındığı Kaside-i Nuniyye nazım halinde olması özellikle da 

önem arz etmektedir.   

Biz de bu çalışmamızda kasidenin konuyla doğrudan ilgili beyitlerini, ayrışma konularını ve uzlaşmaya 

yapılan vurgular üzerinde duracağız. 
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531-HANEFÎ FAKÎHİ HASÎRÎ VE EL-HÂVÎ Fİ’L-FETÂVA ADLI ESERİNİN SON 

KISMININ MUHTEVASI: TANITIM VE DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Dr. Ömer SADIKER
127

 

 

Özet 

Kaynaklarda hayatına dair geniş bir malumat bulunmayan, Hasîrî nisbesiyle bilinen fakihin tam ismi Ebû 

Bekr Muhammed b. İbrahim b. Enûş el-Hasîrî el-Buhâri el-Hanefî’dir. Eserlerden elde edildiği kadarıyla 
Irak, Horasan ve Hicaz’a ilim tahsili maksadıyla seyahatler yapan Hasîrî hicri 500 tarihinde Buhara’da vefat 

etmiştir. Kaynaklarda şu an için ulaşılabildiği kadarıyla kendisine iki eser nispet edilmektedir. Birincisi 

füru-i fıkha dair meseleleri ihtiva eden Hanefî mezhebinde muteber el-Hâvî fi’l-Fetâvâ’dır. İkincisi de 

Fatiha-i Şerife’nin tefsirini yaptığı küçük bir risaledir.  

Çalışmamızda fıkha dair eserinin sonuna ilave edilen kısımların muhtevası belirtilip değerlendirilecektir. 

Zira bu kısımda bidat mezheplere ilaveten selef akidesini ifade eden siyasi alanda da karşılık bulmuş Ebû 

Bekr el-Iyâzî’nin on maddelik Ehl-i Sünnet beyannamesi de bulunmaktadır. Bu beyanname bazı 

çalışmaların ana konusu olmuştur. Ehl-i Sünnet’in karşısında bidat olarak ifade edilen mezhepler 
Maveraünnehir’de o dönemin mücadele edilen grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 

çalışmamızda eserde belirtilen bidat fırkalar ve onların bidate neden olan görüşlerine ilaveten bu mücadeleyi 

gerektiren dini ve sosyokültürel saikler üzerinde durulacaktır. Yine eserde önemli anekdotlar olarak 
değerlendirilebilecek Hanefî mezhebinin kurucuları Ebû Hanîfe, Muhammed eş-Şeybânî ve Ebû Yusuf’un 

yaşamından örneklere yer verilecektir. Böylece sadece yazma halinde bulunan eserin içeriği ilgililere takdim 

olunacaktır.  
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534-ÖĞRETMENLERİN ALMIŞ OLDUKLARI EĞİTİMLERİN program 

okuryazarlıkları AÇISINDAN değerlendirİLmeSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Veda Yar Yıldırım 

Sınıf Öğretmeni Gizem Gündoğan 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin hizmet öncesi yetişme sürecinde programa dair almış oldukları 

dersleri, hizmet içinde programa ilişkin almış oldukları hizmetiçi eğitimleri ve mesleki çalışmalar 
döneminde programa dair yaptıkları çalışmaları incelemektir. Araştırmada nitel bir yöntem olarak olgubilim 

deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Verilerin elde 

edilmesinde doküman incelemesi için Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları, MEB Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2001-2018 yılları arasındaki hizmet içi eğitim faaliyet 

planları, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 Mesleki Çalışmalar 

Programları kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda;  yirmi dört farklı lisans programı incelendiğinde hizmet öncesi eğitimde programa dair en fazla 
dersi sınıf öğretmenlerinin aldığı, en az dersi ise Japonca öğretmenlerinin aldığı, 2001-2018 yılları arasında 

hizmet içi eğitim planlarında programa dair en fazla eğitimin 2001 yılında, en az eğitimin ise 2012 yılında 

alındığı, mesleki çalışmaların geneline bakıldığında programa dair en fazla çalışmanın ortaöğretimde en az 

ise ilkokullarda yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim Programları, Okuryazarlık, Program Okuryazarlığı. 

Jel Kodları  :A2. 

 

EVALUATION OF TEACHERS 'TRAININGS IN TERMS OF CURRICULUM LITERACY 

Abstract 

The aim of this research is to examine the lessons that teachers have taken during the pre-service training 

process, the in-service trainings they have taken about the curriculum in-service and the studies they have 
done about the curriculum during the professional studies. Phenomenology was used as a qualitative method 

in the study. The data of the study was collected in 2018-2019 academic year. In order to obtain the data, 

the revised Teacher Training Curriculums, the in-service training activity plans of the General Directorate 

of Teacher Training and Development between 2001-2018 and the 2015-2019 Vocational Studies 
Curriculum of the General Directorate of Teacher Training and Development were used for document 

analysis. Descriptive analysis was used to analyze the collected data. As a result of the research; When 

twenty-four different undergraduate curriculums were examined, it was observed that in pre-service 
education, the most courses were taken by the class teachers, the least courses were taken by the Japanese 

teachers. In general, it is seen that the most studies related to the curriculum are carried out in secondary 

education and at least in primary schools. 

Keywords: Curriculum, Literacy, Curriculum literacy. 

Jel Code: A2. 
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537-KANUNÎLİK İLKESİ AÇISINDAN İZAHA DAVET KURUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Mine Uzun Çam
128

 

Özet 

İzaha davet, idarenin verginin ziyaa uğratılmış olabileceğini çeşitli karinelerle tespit ettiği hallerde 

mükelleflerden izahat talep etmesidir. Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde düzenlenen izaha 
davetin şekil ve kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na bırakılmış; Bakanlık bu yetkisini bir genel tebliğ ile kullanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 

370’inci maddesinin ilk fıkrasından, hakkında ihbarda bulunulmamış olması şartıyla, vergi ziyaına 

sebebiyet verdiğine dair emareler bulunan fakat haklarında henüz inceleme/komisyona sevk işlemi 
yapılmamış ve kaçakçılık fiillerini işlememiş bütün mükelleflerin, vergi sınırı olmaksızın izaha davet 

kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Fakat maddenin devamında, izaha davetin kapsamını ve davet 

yapılacakları belirleme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmesi; Bakanlığın izaha davet 
edilecekleri 16 madde ile sınırlaması, Türk vergi hukuku yazınında anayasal vergilendirme ilkeleri 

açısından eleştirilmektedir. Bu çalışma, izaha davet kurumu ile ilgili yasal düzenmeleri anayasal 

vergilendirme ilkelerinden biri olan kanunîlik ilkesi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 

Anayasa Mahkemesi’nin verginin kanunîliği, idarenin kanunîliği, suç ve cezanın kanunîliği ilkelerine bakışı 
üzerinden izaha davet kurumuna ilişkin mevzuat irdelenerek kanunîlik ilkesine uygunluk/aykırılık 

değerlendirmesi yapılacaktır. Henüz yeni bir kurum olan izaha davetin kanunîlik ilkesine aykırı olabilecek 

yönlerinin tartışılması, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarından biri olarak kabul edilen bu kurumun 
sağlıklı işlemesi bakımından önem arz etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Verginin kanunîliği ilkesi, İdarenin kanunîliği ilkesi, Suç ve cezanın kanunîliği ilkesi 

JEL Kodları : K34, K41 

 

INVITATION TO EXPLANATION IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY 

Abstract 

The invitation to explanation is that the tax administration ask clarification from the taxpayers in cases 
where it is determined by various presumptions that the tax may have been lost. The authority that to 

determine the form and scope of the invitation to explanation that referred to in the article 370 of The Tax 

Procedure Law the disclosure and the procedures and principles of implementation are left to The Ministry 

of Treasury and Finance; The Ministry has exercised this authority in a general communique. From the first 
paragraph of Article 370 of The Tax Procedure Law it is understood that all taxpayers who they have 

evidence loss of tax but have not yet been referred to the tax inspection/commission and do not commit 

smuggling acts are subject to invitation to explanation. However, in the continuation of the article, 
authorised to The Ministry of Treasury and Finance that the context of the invitation and the authority to 

determine the invitees; The Ministry limitation to extent of the invitation only with 16 articles that is 

criticized in the Turkish tax law literature terms of constitutional taxation principles. This study aims to 
examine the legal arrangements regarding the invitation to explanation in terms of the principle of legality, 

which is one of the constitutional taxation principles. In this study, the legislation related to the invitation 

to explanation will be examined through the view of The Constitutional Court on the principle of legality of 

taxation, the principle of legality of the administration, the principle of legality of the crime and punishment. 
Discussion of the aspects of the invitation to explanation, which is a new institution, may be contrary to the 

principle of legality, is important for the healthy functioning of this institution which is accepted as one of 

the solution ways of tax disputes. 
Keywords : The principle of legality of taxation, The principle of legality of the administration, The 

principle of legality of the crime and punishment. 

JEL Codes :  K34, K41 
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541-FOUCAULTCU BİR OKUMA İLE İKTİDAR VE CİNSİYET: “ERIL VE DIŞIL 

NORMLAR”  

Deniz YİĞİT
129

 

Buğra ÖZER
130

 

Aslıhan ÖZEL ÖZER
131

 

 

Özet 

Siyasal katılım yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gelir gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu 

faktörlerin içinde özellikle geçmişten bugüne tartışılan cinsiyet, özel bir öneme ve yere sahiptir. Bu 

çalışmanın amacı erkek egemen bir cinsiyet düzeninin hakim olduğu toplumlarda, cinsiyet rejiminin somut 
ilişkiler içinde nasıl göründüğü ve iktidar mekanizmalarıyla, kadınlarla erkeklerin bu mekanizmalar içindeki 

yerleri analiz edilmektedir.  Michel Foucault’nun iktidar çözümlemesi ile eril ve dişil ayrımının yapaylığının 

açığa çıkması bakımından önemli saptamalar yapılmıştır. Böylesine bir kapsamda ilgili analizlerin  
göstergelerini de ipucu olarak kullanarak çalışmada yer alan iktidar ve cinsiyete dair söylemlerin nasıl 

geliştirdiklerini ve ortaya koyduklarını irdelemeye çalışacak ve ilgili kavramlarla ilintilendirip tartışacaktır. 

Çünkü iktidar olgusu, toplumsal yaşamdaki en temel süreçlerden, belki de en önemlilerinden biridir. Bu 
çalışma aynı zamanda, bireylerin özgürlüğünün gelişmesinin hem özel yaşamdaki hem de kamusal yaşamda 

güç ve iktidar dengesinin “eril ve dişil normların” sürekliliğinin değiştireceğini göstermeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İktidar, cinsiyet, kadın, toplumsal cinsiyet, özne 

Jel Kodları: H10, H11, H12 
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545-İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN 

TUTUMLARININ İNCELENMESİ  

Sümeyye ÖZDEMİR
132

 

Beyza Nur DEMİR
133 

 

 

Özet 

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutum düzeyleri ve bu 

tutumların çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın 
örneklemi ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar 

döneminde Kahramanmaraş İli merkez ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev 

yapmakta olan 359 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Sınıf İçi İstenmeyen 

Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde Yüzde, Frekans, Aritmetik Ortalama, Bağımsız Gruplar t-Testi, Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ve Post-Hoc analizi Tukey ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutumlarının orta düzeyde (3,02) olduğu 
ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutumları demografik 

açıdan incelendiğinde branş değişkeni ile ilgili olarak branş öğretmenlerinin (sayısal, sözel, yabancı dil) 

sınıf öğretmenlerine göre daha olumsuz tutum sergiledikleri görülürken; eğitim kademesi değişkeni 
açısından ise ortaokul ve lise öğretmenlerinin ilkokul öğretmenlerine göre daha olumsuz tutum sergiledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutumlarının 

cinsiyet, medeni durum, hizmet süresi, eğitim durumu ve mezun olunan fakülte değişkenleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : İstenmeyen Davranış, Sınıf Yönetimi, Öğretmen Tutumu 

Jel Kodları  : A1. 
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549-İKİLİ TAM SAYILI ÇOK BOYUTLU SIRT ÇANTASI PROBLEMİ İÇİN BİR 

GENETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ 

Dr. Osman PALA
134

 

 

Özet 

İkili tam sayılı Çok Boyutlu Sırt Çantası Problemi, gerçek hayatta optimum düzeyde çözüldüğü zaman 

ekonomik fayda sağlayan bir çok problemin modellenmesinde kullanılan çok temel bir optimizasyon 

problemidir. Problemde yer alan karar değişkeni ve kısıt sayısı çoğaldıkça kesin çözüm veren yöntemlerle 
çözümü çok zahmetli ve uzun vakit almaktadır. Bu durumda optimum çözümlere çok yakın sonuçları kısa 

sürede üreten sezgisel algoritmaların kullanımı çoğunlukla tercih edilen bir yaklaşımdır. Genetik Algoritma, 

sezgisel algoritmalar arasında sıklıkla kullanılan bir yöntem olup birçok problem tipinde iyi sonuçlar 
üretebilmektedir. Genetik Algoritmalarda çözüm performansını etkileyen çok sayıda adım ve süreç 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise başlangıç popülasyonunu oluşturma şeklidir. Klasik yaklaşımda 

rassal olarak oluşturulan başlangıç popülasyonu ile optimuma ulaşmada sıkıntı yaşanabilmektedir. Bu 
durumu aşabilmek için başlangıç popülasyonu oluşturma sürecinde iyileştirme algoritmaları ile belirli 

ölçüde iyileştirmeler yapılabilmektedir. Öte yandan, yapılan iyileştirme fazla olduğunda çeşitlilik azalarak 

algoritmanın yerel optimumlara takılma ihtimali artmaktadır. Çalışmada önerilen yerel arama algoritması 

ile Genetik Algoritma başlangıç popülasyonunda, iyileştirme ve çeşitliliği bir arada bulundurarak yeni bir 
melez Genetik Algoritma yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen yöntemin performansı klasik yaklaşımlarla 

literatürde yer alan test problemleri üzerinden kıyaslanmıştır. Sonuçlara bakıldığında önerilen metodun 

performansının daha iyi olduğu gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Sırt Çantası Problemi, Genetik Algoritma, Yerel Arama. 

Jel Kodları  : C610. 

 
A GENETIC ALGORITHM PROPOSAL FOR BINARY INTEGER MULTIDIMENSIONAL 

KNAPSACK PROBLEM 

Abstract 
The binary integer Multidimensional Knapsack Problem is a very basic optimization problem used in 

modeling many problems that provide economic benefits when solved optimally in real life. As the number 

of decision variables and constraints in the problem increases, the solution is very difficult and takes a long 
time. In this case, it is often preferred to use heuristic algorithms that produce very close results to optimal 

solutions in a short time. Genetic Algorithm is a frequently used method among heuristic algorithms and 

can produce good results in many types of problems. Genetic Algorithms have many steps and processes 

that affect the solution performance. One of them is forming style for the initial population. In the classical 
approach, there may be difficulties in reaching the optimum with the randomly formed initial population. In 

order to overcome this situation, some improvements can be made with improvement algorithms in the 

forming process of initial population. On the other hand, when the improvement is high, the variability 
decreases, increasing the likelihood of the algorithm being inserted into local optimums. In the study, a new 

hybrid Genetic Algorithm approach was developed by combining improvement and diversity in the initial 

population of the Genetic Algorithm with the proposed local search algorithm.. The performance of the 

proposed method is compared with the classical approaches over the test problems in the literature. When 
the results are examined, it is observed that the performance of the proposed method is better. 

Keywords    : Knapsack Problem, Genetic Algorithm, Local Search. 

Jel Codes     : C610. 
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554-KUTULAMA PROBLEMİ İÇİN BİR İYİLEŞTİRİLMİŞ GENETİK ALGORİTMA 

ÖNERİSİ 

Dr. Osman PALA
135

 

 

Özet 

Kutulama problemi üzerinde çokça çalışılan önemli bir optimizasyon problemidir. Problem gerçek hayatta 

lojistik, stoklama ve yer tahsisi konularında firmaların karşına çıkmaktadır. Problemin np-zor olması 
nedeniyle çözümünde optimum değere oldukça yakın sonuçlar üretebilen sezgisel algoritmalardan sıklıkla 

faydalanılmaktadır. Sezgisel algoritmaların en popülerlerinden bir tanesi ise Genetik Algoritma’dır. Genetik 

Algoritmalar üzerinde uğraşılan problem türüne kolay adapte olabilen stokastik yaklaşımlardır. Öte yandan 
çoğunlukla Genetik Algoritma’nın daha iyi sonuçlar üretmesi için üzerinde modifikasyonlar yapılması 

gerekmektedir. Çalışma kapsamında kutulama problemine özgü, çözümü kademeli iyileştiren bir 

İyileştirilmiş Genetik Algoritma önerilmiştir. Literatürden alınan test problemi üzerinde önerilen yöntem ve 

klasik Genetik Algoritma karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde önerilen yöntemin 

performansının etkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Kutulama Problemi, Genetik Algoritma, Melez Yöntemler. 

Jel Kodları  : C610. 

 

A PROPOSAL OF IMPROVED GENETIC ALGORITHM FOR BIN PACKING PROBLEM 

Abstract 

Bin Packing is an important optimization problem that has been studied extensively. The problem arises in 

real life in terms of logistics, stocking and space allocation. Since the problem is np-difficult, heuristic 

algorithms, which can produce results very close to the optimum value, are frequently used. One of the most 

popular heuristic algorithms is Genetic Algorithm. Genetic Algorithms are stochastic approaches that can 
easily adapt to the type of problem being studied. On the other hand, it is often necessary to make 

modifications to the Genetic Algorithm to produce better results. Within the scope of the study, an Imporved 

Genetic Algorithm specific to the Bin Packing problem, which gradually improves the solution, is proposed. 
The proposed method and classical Genetic Algorithm were compared on the test problem taken from the 

literature. When the results are evaluated, it is observed that the performance of the proposed method is 

effective. 

Keywords     : Bin Packing Problem, Genetic Algorithm, Hibrid Methods. 

Jel Codes : C610. 
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560-SİYASETİN DİNÎ HÜVİYET KAZANMASI: ŞİA’DA “DİNİ OTORİTE” 

Hamdi AKBAŞ
136

 

İsmail ŞIK
137

 

 

Özet 

İmameti ve velayeti itikadî bir zeminde tartışıp Hz. Peygamber’den sonra yönetimin Hz. Ali ve soyuna ait 

olduğu düşüncesine sahip grubun adı olan Şia, yöneticinin ilahî bir tayinle belirlendiğini iddia ederek Allah 

ve Resulünün otoritelerinin yanına imameti ve velayeti de dâhil etmiştir. Zira Şiî anlayış, mutlak bir Allah 

otoritesi üzerinden karizmatik olmasıyla Hz. Peygamber, Hz. Ali ve onun Fatıma’dan olan erkek evlatlarının 

otoritelerini meşru kabul etmiştir.  

Şia, imamın peygamberin vekili olduğuna inandığından imameti dinî bir otorite olarak kabul etmiştir. 

Onlara göre imamlar, Allah’ın itâati emrettiği ulü’l-emr kişiler olup onları sevmek iman, onlardan nefret 

etmek küfürle eşdeğerdir. İmamların emri Allah’ın buyruğu, nehyi de yasakları mesabesinde olduğundan 
onlara itaat Allah’a itaat, onlara karşı gelmek de O’na isyan etmek gibidir. Şiî düşüncede on iki imam inancı 

ve son imamın gaybeti sonrasında imamın otoritesinin sürdürülebilirliği için oluşturulan velayetin de 

imamın yetkileriyle donatılmış, görevlerini deruhte edecek şekilde dinî bir otorite olduğu öne sürülmüştür. 

Zira bu yetki kendisinin yokluğunda vekillik yapması için naib olan veliye/fakihe imam tarafından 
verilmiştir. Bu bağlamda Şii siyaset düşüncesinin dinî bir kimliğe bürünmesi, din-siyaset bağlamında İslam 

ümmetlerinde devlet, birey ve toplum ilişkilerinde farklı kurumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Biz 

bu çalışmamızda Şia’nın dini otorite anlayışını ele almaya çalışacağız. 
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561-KADI ABDULCABBAR VE “TESBİTU DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE” İSİMLİ ESERİ  

Hamdi AKBAŞ
138

 

İsmail ŞIK
139

 

 

Özet 

Mutezile’nin son dönem âlimlerinden Kadı Abdulcabbar’a ait, tabakat kitaplarında “Delâʾilü’n-nübüvve ya 

da Tes̱bîtü delâʾili’n-nübüvve” şeklinde geçen ve tam adı “Tes̱bîtü delâʾili nübüvveti nebiyyinâ 

Muḥammed” olan eser, Allah Resulü’nün gaybdan haber vermesi ve olağanüstü şekilde gerçekleşen 
sosyolojik gelişmelerle başarıya ulaşmasını onun nübüvvetine kanıt olduğunu dile getirmiştir. Kadı 

Abdulcabbar bu eserinde Hz. Peygamber’in nübüvvetini kanıtlama amacıyla yazılan delail eserlerinden 

farklı olarak Kur’an’ın delailü’n-nübüvveye kaynak oluşunu onun fesahat ve belagatına, gaybdan haber 
vermesine ve aklî istidlâllere rehberlik etmesine bağlamıştır. Müellifin Kur’an’ın haber vermesine, tarihsel 

ve sosyolojik olgulara dayalı gayb mûcizesini öne çıkaran bu yönteminin orijinal bir nitelik taşıdığı 

söylenebilir. 

Sistematik bir bölümleme olmasa da 58 bölümden oluşan bu eserin bazı bölümlerinde farklı birçok konuya 

temas edilirken bazılarında da tekrara düşüldüğü görülmektedir. Ayrıca Hz. İsa’nın Resulullah’tan bin yıl 
önce yaşadığı ve Hz. Peygamber’in Mekke’de on beş yıl kaldığının zikredilmesi gibi tarihî bazı bilgilerde 

de hataların olduğu tespit edilmiştir. 

Kadı Abdulcabbar, bu çalışmasında Kur’an’ın gaybdan haber veren ayetlerinin yanısıra bazen de aynı 

mahiyetteki hadislere yer vermiştir Birçok babda Hz. Peygamberin nübüvvetine delil olan mucize ve 
alametler ortaya konulmakla birlikte peygambere yapılan bazı önemli itirazlar da ele alınmıştır. Mülhidlerin 

eleştirilerine belli bir bölüm tahsis edilmemiş ancak birçok bölümde onların nübüvveti, ilahi kitapları ve 

vahyi, Hz. Peygamber ile sahabeyi tenkitlerinden söz edilmiştir. Biz bu çalışmamızla eseri ana hatlarıyla 

ilim dünyasına tanıtmayı ve eserin günümüz nübüvvet algısının şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktayız. 
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562-İSLAM TEOLOJİSİNDE ÖZGÜR İRADENİN İMKÂNI 

İsmail ŞIK
140

 

Hamdi AKBAŞ
141

 

 

Özet 

İslam düşünce tarihinde insanın fiillerinde hür olup olmadığı farklı boyutlarla ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Ortaya konan çözüm önerilerini insanın özgürlüğü anlamına tefviz, iradesizlik anlamına cebr kavramları 

çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu iki kavram üzerinden insan hürriyeti ve sorumluluk açısından dört 

ana başlık altında konuyu değerlendirmekte fayda vardır. 

Cebr, insanın fiillerinde herhangi bir özgürlüğünün bulunmadığı fiilin her ne kadar onun üzerinde 
gerçekleşse de asıl failin, fiilin yaratıcısı olan Allah olduğu şeklinde bir yaklaşımdır. Bu iman-inkâr, hidâyet-

dalâlet, itaat-isyan gibi fiillerin sahibi, mesulü insan iken tercih edip yapanı Allah'tır. Dolayısıyla tüm 

fiillerin faili ve yaratıcısı Cebrî anlayışta Allah dışında hiç kimsenin fiili ve ameli yoktur. Fiiller insanlara 
ancak mecaz yoluyla nispet edilebilir. Nitekim onlara göre “güneş doğdu” veya “dünya döndü” dendiğinde 

güneşin veya dünyanın irade ve istitaaları olmamasına rağmen burada fail gibi tanımlanmaları mecazidir.  

Cebir anlayışına insan cansız varlıklardan farklı değildir. Kudreti, meyli, kast ve ihtiyarı söz konusu değildir. 

Bundan dolayı canlı-cansız tüm varlıkların hareketleri aynıdır. Bütün fiillerin Allah tarafından yapıldığı 

sonucuna götürür. Âlemde var olan kötülükler nasıl izah edilecektir sorusuna verilen cevabı oldukça 
manidardır. Allah asla kötülük işlemeyeceğine, âlemde var olanları o yarattığına göre âlemde kötülük 

mevcut değildir. Cebri yaklaşımda kulun fiili Allah’ın belirlediği kadere bağlı olduğundan insan için emir 

ve nehyi tercih etmesi e bundan dolayı sorumlu olması söz konusu değildir. Allah’ın mülkünde ancak O’nun 
dilediği olur prensibi gereği dileyen yapan Allah’tır. Bu görüş erken dönem temsilcileri Cehm b safvan Cad 

b Dirhem’dir. 

İnsanın fiillerinde kulun iradesinin olmaması her şeyin Allah tarafından belirlenip yapılması insan 

sorumluluğunu temellendirmede ciddi problemler ortaya çıkaracaktır. İnsanın zulüm ve günahı tercih 

etmeksizin işlemeye mecbur olması bunlardan dolayı çekeceği ceza veya mükâfatın kendi tercihleri dışında 

olması adalet sorununu ortaya çıkmaktadır.   

Tefviz, insanın dileyerek ve isteyerek fiile yönelmesi ve kendi başına var etmesi olarak izah edilebilir. Tam 

bir tefviz Allah’ın kulun fiillerine hiçbir şekilde karışmamasıdır. “Mutlak tefviz”  olarak da isimlendirilen 

bu yaklaşıma göre insanların fiillerini yaratan Allah değil, insanların sadece kendileridir. Fiillerini yaratacak 
güç insan var edildiğinde Allah tarafından insana bahşedilmiştir. Fiili yapma ve seçme tamamen insana ait 

olduğundan insan adalet gereği fiillerinde Allah’a karşı sorumludur. Bu düşüncenin erken dönem 

temsilcileri  Ma’bed el-Cühenî (ö. 83/702) ve Gaylan ed-Dımeşkî (ö. 120/738) dir. 

Tevfiz anlayışı cebri ve kaderi reddetmek olarak şöhret kazanmıştır. Onlara göre insanda bir irade kudreti 

vardır ve onun bütün fiilleri, Allah’ın iradesinden ayrı olarak sırf kendi iradesiyle meydana gelmektedir.  
Kaderiyye’nin fikirleri ile ekolleşen zamanla Mu’tezile tarafından geliştirilen bu düşünce insan hürriyet ve 

sorumluluğunu merkeze alır. Adalet anlayışıyla sistematize edilen  bu yaklaşıma göre  insan fiilleri üzerinde 

asla belirleme veya zorlama anlamına ilahî bir müdahale söz konusu değildir. İlahi belirleme ve tayinle 
gerçekleşen davranıştan insanın mesul tutulması Allah’ın adaleti ile de bağdaşmaz. Adalet dışı davranış 

zulümdür ancak Allah adil olduğuna ve zulüm işlemeyeceğine göre insanın seçip yapması en doğru olandır. 
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563-HARİCÎ DÜŞÜNCENİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TOPLUMSAL 

YANSIMALARI 

İsmail ŞIK
142

 

Hamdi AKBAŞ
143

 

 

Özet 

İslam düşüncesinin erken dönem yerli kültürel kotlarla oluşan bir refleksi olarak görebileceğimiz Harici 

düşüncenin kendine ait bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar harici paradigmayı 
oluşturan ana etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Din anlayışları merkezinde siyasi bir tutum 

geliştirmeleri, siyasi tutumları merkezinden bir dini bir yorum geliştiren Şia’dan veya ılımlı tutum ve 

yaklaşımlarıyla dini ve siyasi tavır geliştiren Ehl-i Sünnet’ten ayrışmaktadırlar. 

Başta anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği saymaları, 

ameli imandan bir parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham etmeleri, büyük günah 
işlediğinden dolayı imanının yitirildiğini düşünmeleri, karizmatik cemaat anlayışını benimsemeleri, 

kurtuluşa ermenin bireysel davranışın değil toplumsal icmanın esas alınması önemlidir. Onlar Kur’an’a 

dayanan bir İslâm ümmetinin kurulması hususundaki ısrarcılardır. Kur’ân ayetlerinin zahirine sarılmaları, 
metinlerin yorumlanarak güncel yorumuna izin vermemişlerdir. Âyetlerin zahirinden mutlak manalar 

çıkarmak, tarihi arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin Kur’ân’ı anlama 

metodu olmuştur. Tekfir kültünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada 
duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî zihniyetin temelindeki dinamik ve imanın bir 

gereğidir. 
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564-TRANSFORMATION OF TURKEY’S ENVIRONMENTAL POLICIES  

IN THE EU ACCESSION PROCESS 
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145

 

 

Abstract 

Since Turkey’s negotiation process to enter the EU started in 2005, Turkey has been in a struggle to meet 
the conditions in the Acquis Communautaire in various areas. One of the most important and challenging 

areas is environmental policy. Environment and environmental issues have increasingly become more 

significant for the EU countries as well as Turkey as a candidate country. Nowadays, developed states are 
conscious of the fact that clean and unspoiled environment is vital for human health and sustainability. To 

protect and keep the environment as clean and unpolluted, human beings should prevent irresponsible use 

of natural sources and realize that these are exhaustible resources. In this context, especially in 1960s and 
later in early 1970s, environmental consciousness emerged both in Europe and in different countries of the 

world. Now in the EU as a supranational organisation and in individual EU member countries, 

environmental issues have taken its place on the top of their agenda and the EU has prepared various action 

plans to protect the environment and provide their citizens to live in a clean and unpolluted environment. 
This is quite important for human life because according to the Universal Declaration of Human Rights of 

UN in 1948, everybody has the right to live in a clean and unpolluted environment. In this sense, this human 

right is regarded crucial in the EU and member countries. In this study, firstly, environmental issues and 
policies in the EU will be studied and explained and then Turkey’s harmonization process in this area will 

be investigated and how Turkey has harmonized with EU’s environmental policies will be analysed. 

According to this analysis, some suggestions for future policies will be presented.  

Key Words: European Union, Environment, Turkey-EU Relations.  

Jel Codes :N54, Q58, Q50. 
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566-KÜÇÜK VE MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI: KÜMİ FRS 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma İZMİRLİ ATA 
146

 

 

Özet 

Ülke ekonomilerinde sahip oldukları önem her geçen gün artan Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler tanımına 

son yıllarda mikro ölçekli işletmeler de eklenmiştir. Sağladıkları istihdam, yarattıkları katma değer ve sayı 
bakımından büyüklükleri nedeniyle dikkati çeken bu işletmelerin küresel alanda faaliyet gösterebilmeleri, 

ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayabilmeleri ve gelecekte sermaye piyasalarına dahil olabilmeleri için 

temel koşul finansal tablolarının güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasıdır. Bu amaçla dünyada ve beraberinde 
ülkemizde hem muhasebe uygulamalarının hem de finansal raporlamanın standart hale getirilmesi için 

çalışmalar başlatılmış ve Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları hazırlanmıştır. 

Ülkemizde de öncelikle Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

uluslararası standartlara uyumlu olarak yayınlanmıştır. Sonrasında ise 01.01.2013 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere KOBİ’ler için Finansal Raporlama Standartları yayınlanmış yine 01.01.2018 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları 

yayınlanmıştır. 01.01.2021 yılından itibaren uygulanması planlanan Küçük ve Mikro Ölçekli işletmeler için 
Finansal Raporlama Standardı oluşturulmaya başlanmıştır. 12 Temmuz 2019 tarihinde taslak halinde 

kamuoyuna sunulan standartlar ile Küçük ve mikro ölçekli işletmelerin uluslararası standartlarda finansal 

raporlar hazırlamaları amaçlanmaktadır. Çalışmamızda KÜMİ FRS taslağının neyi amaçladığı, hangi 
işletmeleri kapsadığı ve halihazırda var olan uygulamalardan hangi noktalarda farklılaştığı ortaya konarak 

finansal tablolara etkilerine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Küçük ve Mikro ölçekli işletme, finansal raporlama standartları, muhasebe 

Jel Kodları  : M41, M40, L25 

 
FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MICRO SIZE ENTERPRISES: 

SMSE FRS 

Abstract 

Micro-scale enterprises have been added to the definition of Small and Medium Sized Enterprises which 

are increasing in importance in national economies. These enterprises attract attention due to the 

employment they provide, the added value they create and their numerical size. The basic condition for 

these enterprises to operate in the global arena, to provide the financing they need and to be included in the 
capital markets in the future, is to have reliable and comparable financial statements. For this purpose, 

studies have been initiated to standardize both accounting practices and financial reporting in the world and 

in our country and International Accounting and Financial Reporting Standards have been prepared. In our 
country, primarily Turkey Accounting Standards and Financial Reporting Standards have been published in 

accordance with international standards. Subsequently, Financial Reporting Standards for SMEs have been 

published to be implemented as of 01.01.2013 and Financial Reporting Standards for Large and Medium 
Sized Enterprises as of 01.01.2018 have been published. The Financial Reporting Standard for Small and 

Micro Enterprises, which is planned to be implemented as of 01.01.2021, has started to be established. With 

the standards presented to the public in draft form on July 12, 2019, it is aimed for small and micro 

enterprises to prepare financial reports in international standards. In this study, the purpose of the KUMI 
FRS draft, the scope of the businesses and the existing applications and differentiated from the existing 

points of the effects of the financial statements will be discussed. 

Keywords: Small and micro enterprises, financial reporting standards, accounting 
Jel Codes: M41, M40, L25 
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567-KUADRATİK ATAMA PROBLEMİ İÇİN YEREL ARAMA İLE 

GÜÇLENDİRİLMİŞ KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI 

ÖNERİSİ 

Dr. Osman PALA
147

 

 

Özet 

Kuadratik atama problemi değişik sektörlerde farklı versiyonlarıyla karşılaşılan bir optimizasyon 

problemidir. Birbirleriyle aralarında iş yüküne sahip işlem merkezlerinin, aralarında bilinen uzaklıklar olan 

yerlere atanmasına dayanan, iş yükü ile uzaklığın birlikte ele alındığı ve kuadratik formda fonksiyonlara 
sahip bir problemdir. Problemin bu yapısından ötürü klasik çözüm yöntemleri ile çözümü oldukça zor 

olmakta ve çoğunlukla sezgisel algoritmalar ile kısa sürelerde yaklaşık en iyi çözümler elde 

edilebilmektedir. Tam sayılı karar değişkenlerine sahip problemde, olası çözümler permütasyon dizilimi ile 
ifade edilebilmektedir. Sezgisel algoritmalardan bu duruma en uygun olanlardan bir tanesi ise Karınca 

Kolonisi Optimizasyon Algoritması’dır. Algoritmanın problemde daha etkin çözümler üretebilmesi için ek 

olarak yerel arama stratejileri kullanılabilmektedir. Çalışmada, kuadratik atama problemine özgü komşuluk 
oluşturma için kullanılan karşılıklı yer değiştirme, tersine döndürme ve araya sokma metotlarını kullanan 

yerel arama ile güçlendirilmiş Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması önerilmiştir. Literatürde yer alan 

test problemlerinin çözümünde önerilen algoritma ile klasik Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, önerilen yöntemin etkin olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler : Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, Kuadratik Atama Problemi, Yerel 

Arama. 

Jel Kodları  : C610. 

 
PROPOSAL OF LOCAL SEARCH-ENHANCED ANT COLONY OPTIMIZATION 

ALGORITHM FOR QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM 

Abstract 

Quadratic assignment problem is an optimization problem encountered with different versions in different 

sectors. The problem, which is based on the assignment of the processing centers which have workloads 
between each other to locations with a certain distance between each other and where workloads and 

distances have to be handled together, has functions in quadratic form. Because of this nature of the problem, 

it is very difficult to solve with classical solution methods and possible best solutions can be obtained in 
short periods with heuristic algorithms. In the problem with integer decision variables, possible solutions 

can be expressed by permutation sequence. One of the most suitable heuristic algorithms is the Ant Colony 

Optimization Algorithm. In addition, local search strategies can be used for the algorithm to produce more 

effective solutions to the problem. In this study, Ant Colony Optimization Algorithm, which is reinforced 
with local search, which uses the methods of swapping, reversion and insertion methods used for 

neighborhood formation specific to quadratic assignment problem is proposed. The proposed algorithm for 

solving the test problems in the literature was compared with the classical Ant Colony Optimization 
Algorithm. The results indicate that the proposed method is effective. 

Keywords  : Ant Colony Optimization Algorithm, Quadratic Assignment Problem, Local Search. 
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568-YENİLENEBİLİR ENERJİ ODAKLI VERGİ UYGULAMALARI: TÜRKİYE 

AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME  

Dr. Öğr. Üyesi Pelin MASTAR ÖZCAN 

Doç. Dr. Gül KAYALIDERE 

 

Özet 

Dünyada enerji ihtiyacı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu ihtiyaç 1973 yılında meydana gelen Petrol 

Krizi ile özellikle petrol ithalatçısı ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler tarafından iyi bir şekilde 
anlaşılmaya başlanmıştır. Artan nüfus ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak enerji ihtiyacının da artacağı 

kaçınılmaz bir gerçektir. Fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması hatta gelecekte tükenecek olması 

ve çevre sorunlarına yol açması yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları; enerjide dışa bağımlılığı azaltması, enerji tüketiminin küresel bir kamusal mal olan çevre 

üzerindeki olumsuz etkisini minimum düzeye indirmesi ve enerji kaynaklarının çeşitlenmesini sağlayarak 

sürdürülebilir bir enerji politikasının oluşması bakımından ülke ekonomileri açısından önemli bir yere 

sahiptir. Türkiye coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanma imkânına sahip iken bu kaynaklardan yararlanma imkânı düşük seviyededir. 2023 hedefleri 

kapsamında Türkiye’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması 

amaçlanmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için maliye politikası aracı olan vergilerden de yenilenebilir enerji 
üretim ve tüketiminin teşviki için yararlanılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de genel teşvik 

politikası içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik vergi teşviklerinin ele alınmış ve mevcut 

uygulamalar açısından değerlendirmelere yer yerilmiştir. Araştırmanın sonucunda sadece yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelik ayrı bir vergi teşvik sisteminin düzenlemesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Mevcut vergi teşvik sistemi içerisinde yer alan konuya ilişkin uygulamalar yetersiz kaldığı ifade edilebilir.  

Key Words: Yenilenebilir Enerji, Vergi Teşvik Sistemi, Vergi Politikası 
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575-21. YY’DA DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN İHRACAT YAKINSAMASI 

Arş. Gör. Dr. Halil ŞİMDİ
148

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayberk ŞEKER
149 

 

Arş. Gör. Dr. Tuğçe DANACI ÜNAL
150

 

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR
151

 

 

Özet 

Doğu Avrupa ülkelerinin sosyalizmden kapitalizme geçişi ve dünya kapitalist sistemine entegrasyonu onları 
yeni ekonomik küresel sistemlere ve neoliberal politikalara entegre olmaya yönlendirmiştir. Bu nedenle, bu 

çalışma Doğu Avrupa ülkelerinin kişi başına düşen ihracat miktarı yakınsamasını analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışmada Avrupa'daki tüm ülkeler dahil edilmiş ve  Phillips ve Sul (2007) tarafından 
geliştirilen “Log-t” yakınsama testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda kişi başına düşen ihracat 

miktarlarında üç yakınsama grubu olduğu bulunmuş ve Bosna-Hersek ile Bulgaristan dışındaki Doğu 

Avrupa ülkelerinin çoğunun kişi başına ihracat miktarına göre birbirine yakınsadığı ortaya çıkmıştır. 
Böylece, Doğu Avrupa ülkelerinin kişi başına düşen ihracat miktarı açısından ayrışmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : İhracat, Doğu Avrupa Ülkeleri, Yakınsama Modeli. 

Jel Kodları  : F10, O52. 

 

EXPORT CONVERGENCE OF EAST EUROPEAN COUNTRIES AT 21ST CENTURY 

Abstract 

The transition of East European countries from socialism to capitalism and their integration into the world 

capitalist system lead them to integrate new global economic systems and new neoliberal policies. For this 

reason, this paper aims to analyze the export per capita convergence of East European countries. In this 

study “Log-t” convergence test developed by Phillips and Sul (2007) is used by including all countires in 
Europe. Results show that there are three export per capita convergence clubs and most of the East European 

countries except Bosnia-Herzegovina and Bulgaria, converge to another one according to export per capita. 

Thus, it is revealed that East European countries do not diverge in terms of export per capita.  

Keywords : Export, East European Countries, Convergence Model. 

Jel Codes : F10, O52. 
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582-AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI UYGULAMASI 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY152 

 

Özet 

Vergilendirmede mükelleflerin zamanında ve tam olarak beyanda bulunmaları önemlidir. Çünkü tahakkuk 

etmiş bir verginin tam, doğru ve zamanında ödenmesi idari açıdan olduğu kadar, mükellef açısından da 

önemli sonuçlar doğurur. Tahakkuk eden bir verginin zamanında ödenmemesi ya da tahsil edilememesi, 
vergisini zamanında ödeyen ve ödemeyen mükellefler arasında, ödeyenler aleyhine haksız bir rekabet 

oluşturur ve mükellef haklarını zedeler. Bütün bu olumsuzlukların önlenebilmesi için kanun koyucu, 

verginin zamanında ödenebilmesini temin amacıyla, gecikme zammı, teminat isteme, mal bildirimi, ihtiyati 
tahakkuk, ihtiyati haciz, tasarrufların iptali gibi güvence önlemlerine gidebileceği gibi, kamu alacaklarında 

rüçhan hakkı uygulamasına da gidebilir. Kelime anlamı itibarıyla öncelik, üstünlük, imtiyaz hakkı anlamına 

gelen rüçhan hakkı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (A.A.T.U.H.K.) 

21’inci maddesinde “Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı” olarak düzenlenmiştir. Buna göre üçüncü 
şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce amme alacağı için de haciz konursa bu alacak 

da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim edilir. Rüçhan hakkının uygulanabilmesi 

için, haczin üçüncü şahıslarca yapılması, hacze iştirakin üçüncü şahıslardan sonra yapılması, hacizli 
malların paraya çevrilmemiş olması ve hacze iştirak edecek amme alacaklarının A.A.T.U.H.K. kapsamında 

olması gerekmektedir. Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme 

alacağının sırası önemlidir. Amme alacaklarında geçerli olan rüçhan hakkı kamu alacakları dışında kalan ve 
üçüncü şahıslara ait olan alacakların söz konusu olması durumunda amme alacağını korumak amacıyla 

düzenlenmiştir. Daha doğrusu üçüncü şahıslara ait alacakların varlığı halinde amme alacağına üstünlük 

tanıyan, öncelik veren bir koruma müessesesidir. Kamuya olan borcun aksamadan ödenmesi olan bu hak, 

aslında kamu alacağını diğer alacakların karşısında üstün tutmuş ve bazı durumlarda kamu alacağının tahsili 
konusunda tahsil dairesine öncelik tanımaktadır. Bu çalışmada A.A.T.U.H.K. çerçevesinde rüçhan hakkının 

işleyişi örneklemelerle açıklanacak, müessesenin uygulanmasının kamu alacağının tahsilindeki önemi 

üzerinde durularak, uygulamanın sonuçları irdelenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rüçhan Hakkı, Kamu Alacağı, Garameten Taksim, Rehinli Alacak, Özel Alacak.  

Jel Kodları           : H20, K30, K34. 

 
PREEMPTIVE RIGHT EXERCISE IN PUBLIC RECEIVABLES 

R. A. Dr. Hakan BAY153 

Abstract 

It is material that taxpayers declare taxes promptly and completely because full, accurate and prompt 

payment of accrued taxes bears important consequences with respect to both the administration and 

taxpayers. Failure of payment or collection of accrued taxes duly causes unfair competition against the 
benefit of those who remitted their payments and it damages taxpayer rights, considering taxpayers who 

paid their taxes duly and taxpayers who did not do so. To eliminate all of these problems, legislators may 
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take security measures including imposing late fee, demanding security, declaration of wealth, cautionary 

accruement, cautionary attachment, possession cancellation in order to ensure prompt tax payment and at 
the same time they may resort to preemptive right exercising in public receivables. The word preemptive 

right means priority, superiority and royalty and it is embodied as “preemptive right in public receivables” 

in Article 21 of 6183 Law on Collection Procedure of Assets (L.C.P.A). According to this Article, if levy is 
attached for public receivables before the assets sequestered by third entities are realized and if this 

receivable also takes part in the attachment and sale price is distributed averagely among them. For exercise 

of preemptive right, it is necessary that third parties carry out the attachment and attachment participation 

takes place after third parties and seized properties shall not be realized and public receivables, which are 
to take part in the attachment, must be in the scope of L.C.P.A. The order of public receivables is crucial in 

case of debtor bankruptcy, disclaimer of inheritance and distribution of estate. Preemptive right, which is 

proper in public receivables, has been embodied to protect public receivables when receivables excluded 
from public receivables and receivables belonging to third parties are concerned. As a matter of fact, in case 

there are receivables owned by third parties, this is a protective establishment granting priority and 

superiority to public receivables. This right, which is concerned with the payment of a debt to public, 
prioritizes public receivables in front of other receivables and gives priority to the collection department for 

collection of public receivables in some cases. In this study, exercise of preemptive rights was discussed in 

the framework of L.C.P.A the significance of the establishment’s practice in collection of public receivables 

was analyzed and the outcomes of the practice were scrutinized.  

Keywords: Preemptive Right, Public Receivable, Distribution Average, Pledged Receivable, Private 

Receivable.   
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583-VERGİ USUL KANUNUNDA MÜCBİR SEBEP HALLERİ VE HUKUKİ 

SONUÇLARI 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY154 

 

Özet 

Mükelleflerin vergisel ödevlerini tam ve zamanında yerine getirmeleri esastır fakat mükelleflerin gerek şekli 
ve gerekse maddi vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmelerini engelleyen ve sorumluluğu mükellefe 

ait olmayan yangın, yer sarsıntısı, deprem gibi doğal afetler nedeniyle zorunlu gecikmeler meydana 

gelebilmektedir. Bu durumda idare tarafından bu engelleyici nedenlere ve işin niteliğine göre işin bir 

kısmına ya da tamamına ait süre uzatılabilir. İşte bu süre uzatımına neden olan söz konusu bu durumlar 
“mücbir sebep” olarak adlandırılır. Kelime anlamı itibarıyla mücbir sebep, önüne geçilmesi imkansız dışsal 

olaylardır. Yükümlülük ve borcun yerine getirilmesine engel olan bu olaylar, borçlunun iradesi dışında 

meydana gelir ve Vergi Usul Kanunu’muzun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede mücbir sebep 
halleri sayılarak örneklemeler yapılmış ve “gibi haller” denilerek madde kapsamı ekonomik durum ve 

şartlara göre genişletilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesindeki hükümlerin uygulanabilmesi 

için mücbir sebebin malum olması ve ilgililer tarafından ispat edilmesi gerekir. Mücbir sebep hallerinden 
herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda tarh 

zamanaşımı işlemeyen süreler kadar durur. Mücbir sebep halleri idare ve mükellefi bağlar. Bu sebepler 

mükellef yönünden “mükellef hakkı” durumundadır. Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasında 

haklarını bilmeleri gerekli ve önemlidir. Mükellef hakları konumunda bulunan bu nedenlerin bilinmesi ve 
bu nedenlerden yararlanılması mükellefi cezai uygulamalardan koruyacaktır.Bu çalışmada, özellikle süreler 

bakımından önem arz eden mücbir sebep hallerini inceledikten sonra; uygulanma şartları ve vergi 

hukukundaki sonuçları üzerinde durularak, idare ve mükellef açısından önemi ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mücbir Sebep, Mecburi Gaybubet, Doğal Afetler, Süreler, Zorlayıcı Sebepler. 

Jel Kodları              : H20, K30, K34. 

 

CASES OF FORCE MAJEURE IN TAX PROCEDURE LAW AND ITS LEGAL CONSEQUENCES 

 

R. A. Dr. Hakan BAY155 

Abstract 

It is essential that taxpayers fulfill their tax duties completely and duly however obligatory delays may occur 

due to natural disasters including fire, earth tremors and earthquakes not ingenerated by taxpayers, 
preventing them to fulfill their both formal and material tax duties promptly. In this case, the administration 

may grant time extension for a part of the work or the entire work based on these impeding conditions and 

 
154 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, İzmir, Türkiye, 0 505 5252325, 

hakan.bay@deu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-9159-3259. 

 
 
155 Department of Public Finance, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dokuz Eylul University, Izmir, 

Turkey, 0 505 5252325, hakan.bay@deu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-9159-3259. 

 
 



104 

 

character of the work. The said circumstances causing time extension are called “force majeure”. The word 

force majeure means ungovernable exogenous incidents. These incidents, hindering fulfillment of an 
obligation and debt clearing, develop involuntarily and not depending on the debtor and are embodied in 

Article 13 of Turkish Tax Procedure Law. In this Article, force majeure cases are listed, examples are 

provided and by uttering the word “such cases”, the scope of the Article has been expanded according to 
the economic situation and circumstances. However, it is required that force majeure is presaged and proven 

by the concerned parties for the enforcement of clauses of Article 13 of Tax Procedure Law. If any force 

majeure case develops, these periods shall not lapse until this circumstance disappears. In this case, the 

prescription shall cease as much as the time that not elapsed. Force majeure cases bind the administration 
and taxpayers. These causes are considered as “taxpayer rights” with respect to taxpayers. It is essential and 

crucial that taxpayers are aware of their rights for the practice of tax procedure law. Recognizing these 

causes, which are in the position of taxpayer rights, and benefiting from these causes could shield taxpayers 
against criminal liabilities. In this study, cases of force majeure which are particularly significant in terms 

of periods were scrutinized and subsequently the practice conditions and its results in tax procedure law 

were discussed and their importance for the administration and taxpayers was put forward.   

Keywords: Force Majeure, Involuntary Absence, Natural Disasters, Periods, Act of God.  

JEL Classification Codes: H20, K30, K34. 
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584-KARANLIK HAVUZLARIN (DARK POOLS) TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Selçuk KENDİRLİ
156

 

Semanur COŞKUN
157

 

Fatih CİNGÖZ
158

 

Mustafa NAL
159

 

   

Özet 

Karanlık havuzlar, finansal piyasalarda çoğunluk olarak büyük hacimli işlem yapan yatırımcı profilinin 
piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmemek maksadı ile tercih ettikleri alternatif bir alım satım 

sistemidir.İsminden de anlaşılacağı üzere karanlık havuzlar geleneksel borsa sisteminin aksine şeffaflığa 

sahip değildir.1980’li yılların sonunda ortaya çıkmış olan ‘karanlık havuz’ sistemi dünyada ilk olarak ABD 
gibi gelişmiş ülkeler tarafından kullanılmıştır. Finansal piyasalarda yaşanan küreselleşmeyleivme kazanan 

uygulama, gelişmekte olan ülkelerde de yeni bir finansal yapı olarak yerini almıştır. Ülkemizde ise karanlık 

havuz sistemi, Borsa İstanbul (BIST) tarafından 2010 yılında belirli kısıtlamalar dahilinde çeşitli piyasalarda 
uygulanmaya başlanmıştır. Karanlık havuz sistemi piyasadaki oyuncularının çoğunluğu tarafından destek 

görmedi ve birkaç test döneminin ardından yatırımcıların oylamasına sunularak 2018 yılında bu uygulama 

kaldırıldı. Karanlık havuzlar ile ilgili, literatür incelendiğinde çok az çalışma yapıldığı ve BIST ile ilgili 

sosyal bilimler alanında çalışma yapılmadığı saptanmaktadır. Bu çalışma, Borsa İstanbul’da 3 Nisan 2017 
ve 30 Nisan 2018 arasında uygulanan iki test döneminin piyasaya etkisini inceleyerek literatüre katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. Belirtilen test dönemlerinde belirli aralıklarla taraf bilgisi açılıp kapatılan 

BIST30 içerisinde yer alan paylara ait günlük veriler kullanılarak volatilite ve işlem hacmi yapıları State-

Space formunda modellenmiş, uygulanan bu model Kalman filtresi kullanılarak tahminlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: BIST, Karanlık Havuz (Dark Pool), Finansal Piyasalar 

Jel Kodu:D82, E44, G14 
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585-IMF POLİTİKALARI’NIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ 

BAŞARISI(Z)LIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Uğur Çiçek
160

 

Semanur Coşkun
161

 

 

Özet 

II. Dünya Savaşı sonrasında, yeni dünya için politik ve iktisadi sistemlerde devrim niteliğinde köklü bir yeni 

sistem kurulmuştur. Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun kuruluş gayesi, ülkelerin borç ödemelerini 

dengelemek şartı ile giderlerini ve beklentilerini karşılamak  maksadıyla kurulmuş olan bir yapıdır. 1944 

senesinde Uluslararası Para Siteminin genel çerçevesini oluşturan Bretton Woods anlaşması gereğince 
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu, gelişme yolunda olan ülkeler açısında mühim bir finansman kaynağı 

olmaktadır. IMF, öncelikli olarak ödemeler dengesinde karşılaşılan açıkları finanse etme misyonunu görev 

olarak üstlenmektedir. Ayrıca mali krize girmiş olan ülkelere kısa vadeli borç imkanı da temin etmektedir. 
IMF’ye Türkiye’nin de dahil olduğu 180’den fazla üye olan ülke bulunmaktadır. Dünya genelinde gelişme 

yolunda olan ülkelerin hepsi IMF’ye, ödemeler bilanço açığını gidermek ve ülkesine ek kaynak sağlamak 

amaçlı başvurmuşlardır. Türkiye IMF’ye üyeliğinden sonra sık sık devalüasyonlara başvurmuştur. IMF’nin 
tavsiyeleri yönünde bir kısım iktisadi politikalar uygulamıştır. Bunlar sıkı ve maliye politikaları kapsamında 

uygulanan istikrar sağlayıcı programlardır. Ancak Türkiye, borç probleminin çözüme kavuşturulması 

yönünde IMF ile stand-by anlaşması imzalayarak uygulamakta olduğu istikrar programlarında istenilen 

hedefi sağlamamıştır. Fakat krizlerden sıyrılmak ve kaynak temini yönünden IMF ile mutabakattan başka 
seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bu çalışmada ise, IMF politikalarının gelişmekte olan ülkelerdeki başarılı 

ve başarısız etkileri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: IMF, İktisadi Politikalar, Ödemeler Bilançosu 

Jel Kodları :E02, E05, H5 
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586-SAHTE FATURA GERÇEĞİNİN TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet 

Vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğini ortaya koyabilmek açısından belge ve kayıt düzeni 

büyük bir öneme sahiptir. Vergiyi doğuran olayın vergi kanunlarında belirtilen belgelerle ortaya konması 

“belge düzenini” ifade eder. Mükelleflerin belge düzenine uygun hareket etmeleri ve gereken tüm belgeleri 
tam ve doğru olarak muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge düzenine uyan mükelleflerin aynı 

zamanda kanuni olarak tutmak zorunda oldukları belgeleri vergi mevzuatında belirtilen usul ve esaslara 

uygun bir şekilde ve süresi içerisinde defterlere kaydederek “kayıt düzenine” de uymaların gerekmektedir.  

Vergi sistemimizde belge ve kayıt düzeninin yerleştirilebilmesinde mükellefin ödevlerini tam olarak 
yapması ve vergi bilinci ile hareket etmesi önemlidir. Belge düzeni ile mükelleflerin ya da mükellefle hukuki 

ilişki içinde bulunan kişilerin vergisel işlemlerinin tespiti, mali durumlarının belirlenmesi ve gerekirse 

inceleme kapsamına alınmak suretiyle eksikliklerin tespiti amaçlanır. Belgelerin vergilendirme işlemlerinde 

delil olma özelliği de önem taşımaktadır. Belgeler “ilk görünüş karinesi” olarak aksi iddia edilene kadar 
mükellef lehine bir karine oluşturabilmektedir. Bir vergi sisteminde belge ve kayıt düzeni ne kadar iyi ve 

sağlıklı olursa, kayıtdışılık o ölçüde önlenir. Belge düzeninin sağlıklı olması defter ve belgelerin ve aynı 

zamanda mükelleflerin beyanlarının doğruluğuyla ilgilidir. Belge düzenine ve dolayısıyla vergi 
matrahlarına en büyük darbeyi ise hiç şüphesiz sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiili vurmaktadır. 

Halk arasında naylon fatura olarak adlandırılan sahte fatura, yasadışı bir işlem olup, ödenecek matrahların 

haksız bir şekilde aşındırılmasından kara para aklanmasına kadar pek çok olumsuzluklara yol 
açabilmektedir. Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması uygulamada çeşitli sorunlar ortaya çıkarmakta, 

iyi işleyen belge ve kayıt düzenini zedelemektedir. 

Bu çalışmada sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiilleri incelenerek bu fiillere uygulanacak cezalar 

üzerinde durulacaktır. Ayrıca sahte fatura ticaretinin Türk Vergi Sistemi üzerinde oluşturduğu etkiler 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Naylon Fatura, Sahte Fatura, Belge Düzeni, Yanıltıcı Fatura, Kayıt Düzeni 

 

EVALUATION OF TRUTH OF SPURIOUS BILL IN TERMS OF TURKISH TAX LAW 

Abstract 

A document and record order is of great importance in order to prove that the event that caused the tax has 

occurred in taxation. The presentation of the event giving taxable event with the documents specified in the 
tax laws refers to "document layout". Taxpayers are required to act in accordance with the document layout 

and to keep and present all required documents in full and correct manner. Taxpayers who comply with the 

document order should also comply with the  "record layout" by registering the documents they have to 

keep legally in the books in accordance with the procedures and principles specified in the tax legislation 

and within the time limit. 

It is important for the taxpayer to complete his duties and act with tax awareness in the placement of 

documents and registration order in our tax system. It is aimed to determine the tax transactions of the 

taxpayers or persons who have legal relations with the taxpayer, to determine their financial situation and 
to determine the deficiencies by including them in the scope of the examination. Documents feature is also 

important evidence in the taxation process. The documents may constitute a presumption in favor of the 
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taxpayer until the contrary is claimed as the “presumption of appearance“. The better and healthier the 

document and registration system in a tax system, the more informal is prevented. The soundness of the 
document order is related to the accuracy of the books and documents as well as the declarations of the 

taxpayers. The biggest blow to the document order and thus the tax bases is undoubtedly the fact that issuing 

and using false invoices. Spurious bill, which is called nylon bill among the public, is an illegal transaction 
and can cause many adversities from unjustified erosion of the payables to money laundering. The use and 

issuance of counterfeit documents poses various problems in practice, damaging well-functioning 

documents and records. 

In this study, the verbs of issuing and using spurious bill will be examined and the penalties to be applied 

to these acts will be emphasized. In addition, the effects of spurious bill trade on the Turkish Tax System 

were evaluated. 

Keywords: Nylon Bill, Spurious Bill, Document Order, Misleading Bill, Record Order 
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587-MİT, TARİH VE KUTSAL METİNLERDE BUZAĞI-İNEK FİGÜRÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Döner
162

 

 

Özet 

İslam, Sâmî kültürün bir parçası ve ortak bir yaşam alanına sahip olması sebebiyle genel olarak kültür ve 

gelenek açısından Yahudilik ve Hıristiyanlıkla irtibatlıdır. Kur’an’ı Kerim’de Tevrat ve İncil’e yapılan 

atıflar bulunmakla birlikte, bu metinlerde geçen bazı rivayet ve kıssalar arasında birçok benzerlik ve 

farklılığın olduğu da görülmektedir. Ayrıca buradaki kıssaların büyük bir çoğunluğunun özellikle 
İsrailoğulları ve Yahudilerle ilgili olması sebebiyle de bu irtibatın boyutları hakkında ciddi anlamda fikir 

verir mahiyettedir.  

İsrailoğullarının Mısır’dan çıkış tecrübesi sonrası, Hz. Musa’nın Sina Dağına çıkmasını müteakip, Tevrat’a 

göre Hz. Harun’un, Kur’an’ı Kerim’e göre Sâmirî’nin öncülüğünde bir altın buzağı heykeli yaparak ona 
tapındıkları görülmektedir. Çalışmamız Orta ve Yakın Doğu, Hindistan, Mısır ve Anadolu’da inek, öküz, 

buzağı gibi hayvanlara yüklenilen mitik anlamların, Yahudi geleneğinde yer alan altın buzağı miti ve Kur’an 

ayetlerinde geçen buzağı-inek anlatımlarının karşılaştırmalı bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır. 
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588- İSRÂİLİYYÂT-MİTOLOJİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Döner
163

 

 

Özet 

Kur’an’da ve hadis literatüründe “ilim” kelimesi genelde dinî bilgi, özelde haber, eser veya hadis manasında 

kullanılmış, buna mukabil modern dönemde bilgi bambaşka bir muhteva kazanmıştır. Modern dönemdeki 

rasyonel, bilimsel ve empirik bilgilerle ilgili kabuller esas alındığında İsrâiliyyât türü rivayetlerin büyük 

kısmı değersiz addedilebilir ve hatta hurafeler manzumesi olarak görülebilir. Nitekim M. Hüseyin ez-
Zehebî, Hz. Âdem’in bulutlara değecek kadar uzun boylu olduğuna ilişkin rivayeti İslam dininin masallar 

ve akıl dışı saçmalıklar dini olarak algılanmasına yol açtığı gerekçesiyle “bozuk akılların hayali üretimi 

olarak değerlendirmiştir. Çoğunlukla efsaneler ve hurafelerden oluştuğu ön kabulüyle İsrâiliyyâtın bilgi ve 
hakikat değerinden yoksun olduğunu savlayan bu modern bakış açısı, bu bağlamdaki bilgi-değer ilişkisini 

modern bilimci anlayış çerçevesinde anakronistik tarzda kavramsallaştırma, bilgiyi özellikle insanın içine 

doğduğu dünyadan ve o dünyadaki varoluş koşullarından bağımsız bir şekilde algılama eğilimindedir. Ne 
var ki modern bilim ve felsefenin bugün seküler bilgi temelli bir dünya yarattığı şeklinde bir kabulün 

varlığını ifade eden kimseler de mevcuttur. Mit; değerler paradigmasında dünyayı algılama, şekillendirme, 

sembolleştirme, kısaca ifade etmek gerekirse hayatın ve olayların genelleştirilmiş modelidir. Anlam 

paradigmasına göre mit, bir düşünce tarzı, bir şuur ve bilinç nevidir. Bu bağlamda mit, dünya hakkındaki 
gerçekliktir ve diyalektik mantığın sonucu olarak meydana gelir. İnsanlığın başından beridir bir anlama ve 

anlamlandırma biçimi olan mitin, ilerlemeci bir tarihin içerisinde yer alan çeşitli topluluk ve dini grupların 

başta hayatın ve dahi kutsala dair olanın bir şekilde aktarım biçimi olan İsrâiliyyâtla olan ilişkisi ele 

alınmaya çalışılacaktır. 
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591-OTEL VE TUR REZERVASYON WEB SİTELERİNİN AHP, GRİ İLİŞKİSEL 

ANALİZ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Arzu ORGAN
164

 

Doktora Öğrencisi Cansu TOSUN GAVCAR
165

 

 

Özet 

Günümüzde internet kullanımın artmasıyla birlikte, tüketicilerin online ortamda ürün veya hizmet satın alma 

davranışı popülerliği hızla devam etmektedir. Elbette turizm alanında da bu durum gerçekleşmektedir. 
Tüketicilerin çoğu otel, tur, ulaşım vb. satın alma işlemlerini gerçekleştirmek için seyahat acentalarının web 

sitelerini tercih etmektedir. Ülkemizde çok sayıda otel ve tur rezervasyon web sitesi mevcuttur. Tüketicilerin 

alternatifler arasında karar vermesi oldukça güçtür. Bu noktada çalışmamızda en iyi otel ve tur rezervasyon 
web sitesi alternatifinin belirlenmesi amacıyla, çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi 

Prosesi, Gri İlişkisel Analiz ve WASPAS yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada kriterlerin ağırlıkları 

Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi ile belirlenmiştir. Sonrasında bu kriterlerin ağırlıklarına göre, otel ve tur 

rezervasyon web siteleri Gri İlişkisel Analiz ve WASPAS yöntemleri ile değerlendirilmiştir. En fazla öneme 
sahip olan kriter "şikayet sayısı", daha sonra sırasıyla, ödeme yöntemi, anlaşmalı banka sayısı, ürün 

çeşitliliği olarak belirlenmiştir. Sonuçta, Otel ve tur rezervasyon web sitesi değerlendirilerek, Gri İlişkisel 

Analiz sonuçları ve WASPAS yöntemi sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Analitik Hiyerarşi Prosesi, Gri İlişkisel Analiz, WASPAS. 
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EVALUATION OF HOTEL AND TOUR RESERVATION WEBSITES BY AHP, GRAY 

RELATED ANALYSIS AND WASPAS METHODS 

Abstract 
Nowadays, with the increase of internet usage, the popularity of consumers buying products or services in 

the online environment is rapidly continuing. This case also applies to tourism. Most of the consumers prefer 

the websites of the travel agencies to perform their purchases which are hotel, tour, transportation etc. Many 
hotels and tour booking websites are available in our country. It is very difficult for consumers to decide 

between alternatives. At this point, , AHP, Gray Relational Analysis and WASPAS of multi-criteria decision 

making methods were used in order to determine the best hotel and tour booking website alternative. In this 
study, the weights of the criteria were determined by AHP method. After that, hotels and tour booking 

websites were evaluated according to the weight of these criteria. The most important criteria is the number 

of complaints. As a result, the hotel and tour booking website were evaluated and the results of Gray 

Relational Analysis and WASPAS method were compared.. 

Anahtar Kelimeler :Analytic Hierarchy Process, Gray Relational Analysis, WASPAS. 
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592-SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: UFRS 17 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma İZMİRLİ ATA
166

 

 

Özet 

Ülkemizde ve Dünyada önemli bir pazar payına ve yatırımcı kitlesine sahip olan sigorta şirketleri için sigorta 

muhasebesi anlamında ihtiyaç duyulan değişiklikler uzun yıllardır yapılmamıştır. Özellikle ülkemizde de 
son yıllarda hız kazanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının oluşturulması aşamasında UFRS 

4'ün, sigorta şirketlerine kendi ulusal muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmelerini 

muhasebeleştirme imkanı sunması nedeniyle çok sayıda farklı yöntemin kullanımı görülmüştür. Bu farklı 
yöntemlerin kullanılması ise yatırımcıların işletmelerin performanslarını yanlış anlamalarına ve yanlış 

karşılaştırmalar yapmalarına neden olmuştur. Finansal tablo kullanıcılarının sigorta şirketlerinin risklerini, 

finansal performanslarının ve karlılıklarını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla Mayıs 2019’da 

UFRS 17 “Sigorta Sözleşmeleri” Standardı Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
yayımlanmıştır. Çalışmamızda yakın zamanda yayımlanan bu standardın sigorta şirketlerinin muhasebe 

uygulamalarını nasıl etkileyeceği, getireceği yenilikleri ve zorlukların neler olacağı varolan uygulamalar 

göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Varolan uygulamalar ile yeni uyulamalar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasıyla literatüre katkı sağlanmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Sigorta şirketleri, Muhasebe, UFRS 
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EVALUATION OF INSURANCE CONTRACTS IN TERMS OF INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS: IFRS 17 

Abstract 

For insurance companies that have an important number of investors and market share in our country and 

in the world, the changes needed in terms of insurance accounting have not been made for many years. 
Especially in our country, in the process of establishing International Financial Reporting Standards which 

has gained momentum in recent years, many different methods have been used since IFRS 4 provides 

insurance companies with the opportunity to account for insurance contracts using their own national 

accounting standards.  
The use of these different methods has caused investors to misunderstand the performances of enterprises 

and make wrong comparisons. IFRS 17 “Insurance Contracts” was issued by the International Accounting 

Standards Board in May 2019 in order to provide a better understanding of the risks, financial performance 
and profitability of insurance companies for users of financial statements. In this study, how this standard, 

which was published recently, will affect the accounting practices of insurance companies, the innovations 

they will bring and what the difficulties will be evaluated will be evaluated by considering the existing 
applications. It is aimed to contribute to the literature by revealing the similarities and differences between 

existing applications and new applications. 

Key Words: Insurance Companies, Muhasebe, UFRS 
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593-DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA SİSTEMATİK YANILGILAR: 

ÇIPLAMA ETKİSİ ÖRNEĞİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yiğit
167 

 

Özet 

Davranışsal İktisat alanındaki araştırmalar, bilindiği üzere, insanların rasyonel davranışı hangi durumlarda 

sistematik şekilde ihlal ettiklerine odaklanmaktadır. Özellikle son birkaç on yılda ortaya çıkan literatür 
insanlara ait pek çok yanılgıyı tanımlamıştır. Bu yanılgılar genellikle mental kısayollar ya da sezgiseller 

(kestirimler) olarak adlandırılmaktadır. Yanlı Olasılık Değerlendirme, Referans Noktası, Düzeltme ve 

Çıpalama, Temsil Kısayolu, Ulaşılabilirlik gibi tanımlanmış pek çok mental kısayol bulunmaktadır. Örneğin 
aynı bilginin insanlara farklı sunulmasıyla kararın değişmemesi beklenir. Ancak Çerçeveleme Etkisi bunun 

böyle olmadığını, aynı bilginin pozitif ve negatif yönleri vurgulanarak sunulduğunda kararların da 

değiştiğini göstermiştir. Düzeltme ve Çıpalama Etkisi ise insanların herhangi bir konuda tahminde 

bulunurken, bu tahminin başlangıçta verilen, konuyla ilgisiz bir değerden bile etkilenebildiğini göstermiştir. 
Bu çalışma da Çıpalama Etkisinin varlığını sınamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Yalvaç Büyükkutlu 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitim gören 110  öğrencilerinden anket aracılığı ile veri 

toplanmıştır. Öğrencilere Bireysel Emeklilik Sistemi, Özel Sağlık Sigortası ve aylık otomobil kredisi için 
ödemeye razı olacakları azami miktarlar sorulmuştur. Ancak kontrol grubuna herhangi bir çıpa verilmezken 

deney grubuna sorularda zikredilen ödeme tercihleri için çıpalar verilmiştir. Buna göre her soru, ilgili 

konudaki Türkiye’de ortalama aylık ödeme miktarları bilgisini vermektedir. Örneğin “Türkiye’de otomobil 
kredileri için bankalara aylık ortalama 2.600 TL ödeme yapılmaktadır, siz bankadan kredi çekerek bir 

otomobil alacak olsanız, aylık ortalama en fazla ne kadar ödeme yapmayı düşünürsünüz?” şeklinde sorulan 

soruda “2.600 TL” ifadesinin çıpa etkisi yaratması beklenmektedir. Kontrol grubuna aynı sorular çıpayı 

içeren ifadeler verilmeden sorulmuştur.  Yapılan bağımsız örneklem testinin (Mann-Whitney U) sonuçlarına 
göre kontrol grubu ve deney grubunun verdikleri cevaplar özel sağlık sigortası ve otomobil kredisi ile ilgili 

sorularda farklılaşırken Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili soruda farklılaşmamıştır. Ayrıca katılımcılara 

bir akıllı bileklik görseli gösterilmiş ve ürün ile ilgili özet bilgiler verildikten sonra ilgili ürünün fiyatının en 
fazla ne kadar olabileceği sorulmuştur. Ancak deney grubuna bu soru sorulmadan önce rastgele bir çıpa 

oluşturmak üzere telefon numaralarının son üç hanesini yazmaları istenmiştir. Ürüne biçilen fiyatlar 

arasında istatistiksel olarak olmasa da mutlak anlamda ciddi sayılabilecek bir fark oluşmuştur (Kontrol 

grubu x̄ = 1039,06 TL, deney grubu x̄ = 1350,25 TL). Çalışma Çıpalama Etkisinin varlığını bir kez daha 

ortaya koyarken gelecek çalışmalar için de fikir vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Mental Kısayollar, Çıpalama Etkisi.  

JEL Kodları: D12, D81 

 

SYSTEMATIC FALLACIES IN THE CONTEXT OF BEHAVIOURAL ECONOMICS: 

THE CASE OF ANHCORING EFFECT 
Abstract 

The studies on Behavioural Economics, as known, focuses on which situations people violate rational 

behavior systematically. Especially the literature that has emerged over the last few decades has described 
a lot of fallacies people have. These fallacies are generally named as mental shortcuts or heuristics. There 

are a lot of described mental shortcuts like Probability Judgement, Reference Point, Adjustment and 

Anchoring, Representativeness and Availability. For example, giving the same information to people 
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differently is not expected to change their minds. But the Framing Effect has shown that that is not the 

situation and when the same information is given by emphasizing positive and negative sides decisions also 
changed. On the other hand, Adjustment and Anchoring Effect has shown that people's estimations about 

anything can be affected by any given number, even if that number is irrelevant to the topic. This study aims 

to test the existence of the Anchoring Effect. For this purpose, data were collected through a survey from 
110 students studying at Yalvaç Büyükkutlu School of Applied Sciences. Maximum amounts that they 

consent to pay for Private Pension System, Private Health Insurance and monthly car loans have been asked 

to students. However, while no anchor was given to the control, the experimental group was given anchors 

for the payment preferences mentioned in the questions. Accordingly, each question gives the average 
monthly payment information on related subjects in Turkey. For example, the expression of “2600 TL” is 

expected to act as an anchor in the question that was given as “Monthly 2600 TL is paid as average to the 

banks for car loans in Turkey. If you want to buy a car through bank credit, how much maximum do you 
want to pay for it monthly?”. The same questions were asked to the control group without giving anchors. 

According to the independent samples test (Mann-Whitney U), while the given answers for Private Health 

Insurance and monthly car loans differentiated between control and experimental group, the answers for 
Private Pension System didn’t differentiate. Also, a smart wristband image was shown to the participants 

and after giving brief information about the product, they were asked how much the price of the related 

product could be maximum. However, the experimental group was asked to write the last three digits of the 

telephone numbers to generate a random anchor before asking this question. Although there is no statistical 
difference between the prices assigned to the product, there is an absolute significant difference (control 

group x̄ = 1039,06 TL, experimental group x̄ = 1350,25 TL). The study once again reveals the existence of 

the anchoring effect and provides insight for future studies.   

Keywords: Behavioural Economics, Mental Shortcuts, Anchoring Effect.  

JEL Code: D12, D81  
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595-YEREL YÖNETİMLERİN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE KATILIMCI 

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “BALIKESİR’E 

DEĞER, BİRLİKTE GELECEK” PROJESİ 

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
168

 

Mürsel SABANCI
 169

 

Ali ERFİDAN
170

 

Murat ERDEM
171

 

 

Özet 

Kalkınmanın yerelden başlayacağı fikrinin önem kazandığı günümüz dünyasında, yerel yönetimlerin ülke 
yönetiminde ve kalkınmasında doğrudan pay sahibi olduğu görülmektedir. Bu durum belediyelerin 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hizmet önceliklerini, performans araçlarını ortaya koymak, 

kaynaklarını etkin, verimli kullanmak ve şehrin geleceğini belirlemek için Stratejik Plan hazırlamalarını 
gerekli ve önemli kılmıştır. Bununla birlikte yerel yönetimlerde son yıllarda katılımcı demokrasi, yönetişim 

ve sürdürülebilir kalkınma kavramları özellikle ön plana çıkmış, toplum ve paydaşlar tarafından 

benimsenmiştir. Bu kavramları esas alan belediyeler, şehrin tamamını kapsayan katılımcı bir yönetim 
yaklaşımı ile şehri bir mutabakat ve birleşmiş bir irade altında toplayarak hizmetlerini tüm paydaşlarla 

önceliklendirmeyi hedef edinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama 

Sürecinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katılımcı demokrasiyi esas alarak uygulamaya koyduğu 

“Balıkesir’e Değer, Birlikte Gelecek” projesini tüm boyutlarıyla incelemek, proje kapsamında yapılan 
çalıştay, istişare ve koordinasyon toplantıları, anketler, şehir şurası gibi faaliyetlerin sonuçlarına yer vermek 

ve bu yolla yerel yönetimlere, ilgili alan mensuplarına öneriler sunmaktır. Çalışmada Örnek Olay İnceleme, 

Doküman Analizi ve Yapılandırılmamış Gözlem gibi Nitel Araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. 
Çalışma sonucunda paydaşların beklentilerinin ve önceliklerinin yönetimle genel olarak örtüştüğü fakat yer 

yer farklılaştığı, belediyenin bu durumu dikkate aldığı ve hizmet önceliklerini, bütçesini buna göre 

planladığı görülmüştür. Stratejik plan hazırlanırken Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, Türkiye Cumhuriyeti 11. Kalkınma Planı ve BM İklim Eylem Zirvesi Taahhütleriyle 
entegrasyonuna ve ilişkilerine hassasiyet gösterildiği de tespitler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra 

projenin, Türkiye’de yerel yönetimlerin stratejik planlama sürecine, tüm paydaşların bu seviyede katılım 

sağladığı ilk örnek uygulama özelliği taşıdığı görülmüş, çalışma sonunda projenin tüm değerlendirmeleri 

hem akademik çerçevede hem de yerel yöneticilerin bakış açılarıyla aktarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Yerel Yönetimler, Belediye, Stratejik Plan, Katılımcı Demokrasi, Balıkesir 

Jel Kodları   : H7. 

 
THE IMPORTANCE OF PARTICIPANT DEMOCRACY IN STRATEGIC PLANNING OF 

LOCAL GOVERNMENTS: BALIKESIR METROPOLITAN MUNICIPALITY “BALIKESIR’E 

DEGER, BIRLIKTE GELECEK” PROJECT 

Abstract 

In today's world, where the idea that development starts from the local gains importance, it is seen that local 

governments have a direct share in country administration and development. This made it necessary and 
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important for the municipalities to prepare the Strategic Plan in order to put forward their objectives, basic 

principles and policies, service priorities, performance tools, use their resources effectively and efficiently 
and determine the future of the city. However, in recent years, the concepts of participatory democracy, 

governance and sustainable development have come to the forefront in local governments and have been 

adopted by the society and stakeholders. Based on these concepts, municipalities aim to prioritize their 
services with all stakeholders by gathering the city under a consensus and united will with a participatory 

management approach covering the whole city. The aim of this study is to examine all aspects of the 

“Balıkesir’e Değer, Birlikte Gelecek” project implemented by Balıkesir Metropolitan Municipality on the 

basis of participatory democracy during the 2020-2024 Strategic Plan Preparation Process, to include the 
results of activities such as workshops, consultation and coordination meetings, surveys, city shura and and 

in this way to make recommendations to local authorities and relevant field members. Qualitative research 

methods such as Case Study, Document Analysis and Unstructured Observation were used in the study. As 
a result of the study, it was seen that the expectations and priorities of the stakeholders overlapped with the 

management in general but differentiated in some places, the municipality took this situation into 

consideration and planned the service priorities and budget accordingly. It is also found that sensitivity to 
integration and relations is shown in United Nations 2030 Sustainable Development Goals, 11. 

Development Plan of the Republic of Turkey and UN Climate Action Summit Commitments. In addition to 

this project, all stakeholders in the strategic planning process of local governments in Turkey have been 

seen carrying the first sample application feature that allows participation at this level. At the end of the 
study, all evaluations of the project were tried to be conveyed both in the academic framework and from the 

perspectives of local administrators. 

Keywords: Local Governments, Municipality, Strategic Plan, Participatory Democracy, Balıkesir 

Jel Codes   : H7. 
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596-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT MARKA İMAJINA YÖNELİK 

ALGILARI: GÖRDES İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Öğr.Gör.Dr.Esra Güven
172

 

Öğr.Gör.Bahadır Bilge Aycan
173

 

 

Özet 

Ülke ekonomilerinin gelişiminin bölgesel kalkınma faaliyetleriyle yakından ilişkili olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bölgesel kalkınma çalışmaları denildiğinde de mikro düzeyde kentlerin kalkınma faaliyetleri ve 
kent pazarlaması ön plana çıkmaktadır. Günümüzde kentsel gelişmenin sağlanabilmesi için kent imajlarının 

geliştirilmesi ve bu sayede ziyaretçi ve yatırım çekme çabaları büyük önem taşımaktadır.  Kent imajı ve 

pazarlaması büyük ölçüde yapı, iletişim ve imaj yönetimine bağlıdır. Kent pazarlama faaliyetlerinin amacı 
kent imajını ve bunun karşılığında da kent markasını geliştirmektir. Kent markası bir yandan kentin 

ekonomik gelişimini gerçekleştirebilmesi için bir temel oluştururken diğer yandan kent sakinlerinin 

kendilerini kentleriyle özdeşleştirmelerini sağlamaktadır. Bu açıdan bireylerin algıları ve zihinlerindeki 

imajın temellerini oluşturan kent imajı ve pazarlaması bir ürün ve marka pazarlamasıyla büyük ölçüde 
benzerlik gösteren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünün tüketici gözündeki imajı ve 

konumlandırılması markanın değerini ve bilinirliğini etkilediği gibi, kentlerin de imajları ve kent sakinleri 

gözündeki konumlandırılış biçimleri de kent markasını yaratmakta ve bu markaya değer katmaktadır. 
Kentin markalaşması ve değerinin artması da doğrudan kent ekonomisine katkı sağlamakta ve gelişmenin 

önünü açmaktadır. Bu çalışma öncelikle kent imajı ve markalaşması kavramlarını kısaca ortaya koymayı 

planlamaktadır. Daha sonra Gördes ilçesinin imajına yönelik somut ve soyut unsurlar ortaya konulacak ve 

üniversite öğrencilerinin Gördes’in kent imajına yönelik algısı tespit edilecektir. Çalışmada üniversite 
öğrencilerinin kent imajı algılarının belirlenmesi için anket çalışması yoluyla gerekli araştırma ve 

değerlendirmeler yapılarak mevcut kent imajına ilişkin tespitler ortaya konulacaktır. Aynı zamanda mevcut 

kent imajının geliştirilmesine yönelik önerilerin sunulması da amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın diğer bir 

amacı ise etkili bir kent markalama stratejisi için genel bir çerçeve oluşturabilmektir.  

Anahtar Kelimeler : Kent imajı, kent markası, kent pazarlaması.  

Jel Kodları  : M39, M31, M37. 

 

  

 
172 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0236 547 18 98, esra.guven@cbu.edu.tr  
173 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0236 547 18 98, bahadiraycan@gmail.com 



118 

 

601-OSMANLI ZAMANINDAN GÜNÜMÜZE AŞAR VERGİSİNİN UYGULAMASINDA 

TOPLUMSAL TEPKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE-AFGANİSTAN ÖRNEĞİ 

Mohamad Dayyan Ayoubi174 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı Türkiye – Afganistan’da Öşrün çeşitleri, uygulanması ve halkın tepkisinin ve 

Afganistan’da şimdide bulunan öşrün mevcut durumu, nasıl uygulanılması incelemektir. Araştırma yöntemi 
olarak, anketler, Afganistan Bakanlıkların hazırladıkları raporlar, kitaplar ve akademik incelemeler 

üzerinden literatür taraması yapılması olarak belirlenmiştir. Türkiye 1925 yılından önce öşür vergisi 

uygulanan devletlerin öncülerdendi, ama 1925 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sorası, modern vergi 
meydana gelmesi nedeniyle öşür vergisi çeşitli modern vergilere yer verdi, yani artık öşür vergisi Türkiye 

Cumhuriyeti’nde tarihe gelmiştir. Ama aşar vergisi uygulayan ülke bulunmaktadır. Afganistan gibi bir 

ülkede hala aşar vergisi uygulanmaktadır. Bu vergi ne için hala uygulanmakta ve nasıl uygulanması 

hakkında detaylı bilgiler toplanması konunun önemi daha iyi bir şekilde belirlenmektedir.Bildirinin ilk 
kısmında Öşrün hükmü ve kavramları yer almaktadır. Ardından Osmanlı Devleti’nde Öşür vergisi ortaya 

konulmuş, Afganistan’da öşür vergisinin mevcut durumu incelenmektedir. Sonrası Osmanlı Devleti’nde ve 

Afganistan’da şuanki uygulanan Öşür vergisinin farklılıkları ve benzerlikleri üzerine araştırmaktadır. Son 
olarak Afganistan’da Öşür vergisi hala yaygın olarak uygulanmasının nedenleri üzerine değerlendirmeler 

yapılmıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devletinden kalan öşür vergisi miras olarak hala Afganistan halkın 

arasında ülke çapında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aşar, Vergi, Osmanlı, Afganistan 

 

Abstract  

This study aims tithe varieties implementation, between Turkey – Afghanistan, and the success of the public 

response in the current situation in Afghanistan now is to examine how to apply. As a research method, 
surveys, reports prepared by the government, books and academic studies were determined as a literature 

review. Turkey was one of the pioneers of the states applied to tithe before 1925, after the establishment of the 

republic, because modern tax occurs, tithe change in to a variety of modern tax, and so now tithe has come to date in 

Turkey. But the tithe related tax is still in the implementing country. In a country like Afghanistan, the tithe 
is still applied. This tax is still applied for what it is, and the importance of collecting detailed information 

about how it is applied is better determined. In the first part of the paper, the provisions and concepts of 

tithe are included. Then, the tithe tax was introduced in the Ottoman Empire and the current situation of the 
tithe tax in Afghanistan is examined. Afterwards, investigates the differences and similarities of the current 

tithe tax in the Ottoman Empire and Afghanistan. Finally, the reasons for the widespread application of the 

tithe tax in Afghanistan have been evaluated. As a result, the tithe inherited from the Ottoman Empire is 

still widely practiced throughout the country among the people of Afghanistan. 

Keywords: Tithe, Tax, Ottoman, Afghanistan 
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602-TÜRKIYE’DE DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELIK SOSYAL 

HARCAMALARIN DEĞERLENDIRILMESI 

Özgür Emre KOÇ175 

Semanur COŞKUN176 

 

Özet 

Kapitalizm sonucu oluşmuş olan gelir adaletsizliğini gidermek ve ihtiyaç sahibi yoksul bireylerin yaşam 
standartlarını asgari bir düzeye getirmek için “Sosyal Refah Devleti”  kavramı ön plana çıkmıştır. Sosyal 

refah devleti, sosyal refahın en üst düzeye getirilmesi için, devletin iktisadi, siyasi ve sosyal yaşama 

kapsamlı ve aktif bir biçimde müdahalesine izin veren bir modeldir. Sosyal refah devletinin başlangıç 
noktası, 19.yüzyılın ortasında İngiltere’de eğitim için düzenlenmiş olan yasal düzenlemeler kabul 

edilmektedir. II. Dünya Savaşının ardından ülkelerin yeniden toparlanma sürecinde halkın çoğunluğunun 

yoksul durumda olması sosyal harcamalara olan önemi arttırmıştır. Günümüzde sosyal refah devletinin 
sahip olduğu en önemli enstrümanları arasında sosyal harcamalar gelmektedir. Sosyal harcamalar, toplumda 

ihtiyaç sahibi bireylerin ve dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yönelik 

yapılan harcamalardır.  Toplumsal yaşam açısından büyük önem arz eden sosyal harcamaların doğrudan 

olarak etkisi gözlemlenmese dahi dezavantajlı gruplar da dahil tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir. 
Bununla beraber yapılmış olan çeşitli çalışmalarda yoksulluk düzeyi ile sosyal harcamalar arasında ters 

yönlü bir ilişki olduğu saptanmaktadır. Ülkemizde yoksullukla ile mücadele bağlamında yapılmış olan 

sosyal harcamaların yoksulluk seviyesini ne yönde etkilediği ise bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Çalışmamızda öncelikle sosyal refah devleti kavramı tanımlanıp özellikleri açıklanacaktır, 

devamında sosyal refah devletinin üstlendiği fonksiyonların bir gereği olan sosyal harcamalar detaylı bir 

biçimde incelenecektir. Son olarak ülkemizde yapılmış olan sosyal harcamaların etkisini 

değerlendirebilmek için, seçilmiş sosyal harcama kalemleri ile gini katsayı verileri karşılaştırılarak 

dezavantajlı gruplara olan etkisi değerlendirilecektir. 
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606-ANADOLU KONUT MİMARİSİ, KULA- MANİSA GELENEKSEL EVLERİNDE 

BOZULMALAR VE RESTORASYON HATALARI  

ANATOLIAN HOUSING ARCHITECTURE, DESTRUCTIONS AND RESTORATION ERRORS 

IN KULA-MANISA TRADITIONAL HOUSES 

Doç. Dr. Özlem ATALAN 

 

Özet/Abstract 

Anadolu konut mirası, yerleşme tarihi içinde Çatalhöyük’ten başlayıp 20. yüzyıl başlarına kadar kendi 
gelişmesini sürdürmüştür. Büyük ebatlı, geleneksel Kula evleri açık-kapalı sofalı tasarımları ve yöreye özgü 

taş mimarisi ile dikkat çekmektedir. Kula evlerinin cepheleri, Osmanlı kentlerine özgü organik sokak örgüsü 

ile şekillenir. Cumbalı, çıkmalı geniş cepheler ile sokaklara doğru yönlenir. 

Kula geleneksel konutları, 17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar tarihi kent dokusu içinde 

inşa edilmiştir. Ancak, günümüze genellikle, 18. yüzyılın sonlarından, 20. başlarına kadarki sürece ait konut 
mimarisi ulaşabilmiştir. Bu yapıların pek çoğunda zamanın verdiği tahribatlar gözlenmektedir. Yapılan bu 

çalışma; Kula geleneksel konutlarının strüktürel ve estetik yönden analizi içermektedir. Bununla birlikte 

yapılan onarım ve restorasyonlarda gözlemlenen restorasyon yanlışları araştırılmıştır. 
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608-GERİ DÖNÜŞÜMDE YABANCI OLMAK: BURDUR ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Cem Ergun
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178
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179

 

Mine Koçyiğit
180

 

Özet 

Atık ya da gündelik dildeki ifadesiyle çöp kavramı her ne kadar insanlık tarihi kadar eski bir olgu olsa da 

son dönemde geri dönüştürülebilirlik-yeniden kazanılabilirlik söylemleri üzerinden ve ekonomik, çevresel, 

yönetsel açılardan dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu çerçevede atık-çöp yönetimi üzerine çalışmalara 
ağırlık verilirken özellikle ekonomik ve ekolojik olarak geri dönüşüm olgusu ön plana çıkartılmaya 

başlanmıştır. Ülkemizde geri dönüşüm sürecinin en önemli aktörlerinin, hemen her kentte karşılaşılan atık-

çöp toplayıcıları 

olduğu ifade edilebilir. Yollardaki çöp konteynırlarından geri dönüştürülebilir malzemeleri toplayarak gelir 
elde etmeye çalışan toplayıcılar oldukça zor koşullarda, sağlık ve hijyenden yoksun, düzensiz gelir ve 

çalışma saatlerine sahip koşullarda çalışmaktadırlar. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin yaşamlarını 

idame ettirmek için yöneldiği geri dönüşüm işçiliği genellikle göç etmiş, eski hükümlü, yoksul, marjinal vb. 

grupların bünyesindeki bireylerin yoğun olduğu bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Mekansal olarak 
büyük ve yoğun nüfusun olduğu kentlerde bu sav doğrulanabilir. Ancak küçük ölçekli ve az nüfusa sahip 

Burdur gibi kentlerde, geri dönüştürülebilir atığın az olması ve dolayısıyla elde edilen gelirin düşüklüğünden 

dolayı sektörde oldukça az sayıda bireyin yer aldığı gözlenmiştir. Bu çalışmada Burdur ilinde geri dönüşüm 
sektöründe yer alan toplayıcıların iş ve yaşam koşulları saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle Burdur’da geri 

dönüşüm işini yapan firma sahibi ile görüşülmüş ve onun aracılığıyla toplayıcılık yapan kesime ulaşılması 

hedeflenmiştir. Bu noktada karşımıza firma adına toplayıcılık yapan Afgan kökenli kişiler çıkmıştır. 
Çalışma kapsamında farklı zamanlarda ülkemize gelmiş ve Burdur’da geri dönüşüm işçiliği yapmakta olan 

Afgan kökenli 11 kişi ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çöp, Atık, Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm İşçiliği. 

Jel Kodu: R1 

BEING STRANGER IN RECYCLING: THE CASE OF BURDUR 

Abstract 

Garbage or the concept of trash in everyday life, no matter how old phenomenon it is as human history 
reaches remarkable dimensions through the discourse of recyclability and recoverability and economic, 

environmental and administrative aspects in the last decades. Within the framework of this study, 

emphasized on garbage-trash management has been brought to the forefront as recycling phenomenon 

especially economically and ecologically. The most important actors of recycling process in our country 
can be expressed as garbage-trash collectors encountered almost in every city. Collectors who try to earn 

income by collecting recyclable materials from garbage containers on the roads work under the hard 

conditions which are lack of health and hygiene, irregular income and working hours. Society’s recycled 

177 MAKÜ, FEF Sosyoloji Bölümü, 0 248 233 30 81, cergun@mehmetakif.edu.tr 
178 MAKÜ, FEF Sosyoloji Bölümü Öğrencisi 
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workmanship directed by disadvantaged part of the society to sustain their lives as emigrants, ex-convicts, 

poor, marginal, etc. individuals within the groups evaluated as a sector which is intensive. This argument 
can be verified in cities with the population spatially large and dense. However, it is small and has a small 

population such as Burdur, there is little recyclable waste and therefore low income obtained, it is observed 

that there is a small number of individuals in the sector. In this study, the living and working conditions of 
the collectors who partaking in the recycling industry in Burdur city are tried to be determined. Firstly, in 

Burdur, the contact with the owner of the company which deals with recycling has managed and it is aimed 

to reach to the part of people who do collecting through her/him. Herein the Afghan-origin people who do 

collecting for the company come across us.  Deep contacts are occurred with these 11 Afghan-origin people 

who come in different times for work and do recycling workmanship in Burdur. 

Keywords: Garbage, waste, recycle, recycling work 

Jel Code: R1 
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611-SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK TİPLERİ İLE YAŞAM 

BOYU ÖĞRENME YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ181 

Yunus Emre KELEŞ 182  

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK  183 

 

 

 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kişilik tipleri (A ve B tipi) ile yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarının 

çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mezun olunan lise türü, ikamet edilen yer, anne eğitim durumu, baba eğitim 

durumu, aile geliri )göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama türünde bir araştırma olup, 

çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018–2019 eğitim-öğretim 

yılında Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 1, 2, 3 

ve 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik değişkenlerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci 

bölümde 20 maddeden oluşan "A ve B Tipi Kişilik Yapısı Ölçeği", üçüncü bölümde ise 51 madde ve 6 alt 

boyuttan oluşan "Yaşam boyu Öğrenme Yeterlikler Ölçeği (YBÖYÖ)" yer almaktadır. Toplanan verilerin 

istatiksel paket programında analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaşam boyu öğrenme 

yeterlik algıları ile ikamet edilen yer, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, baba eğitim durumu ve kişilik tipi 

değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken; cinsiyet, mezun olunan lise türü, anne eğitim 

durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının kişilik tiplerinin ise sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyet, mezun olunan lise 

türü, ikamet edilen yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile geliri değişkenlerine göre ise anlamlı 

bir farklılık göstermediği saptanmıştır.  
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612-SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ184 

Gamze GEDİK 185

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK 186

ÖZET 

Bireyler öğrenme ihtiyaçlarını okul ile sınırlı tutmayıp bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabilme yolunda 

ilerlemektedir. Bu bağlamda kişilerin başarılı ve etkili yaşam boyu öğrenen olmaları için yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerini belirlemek gerekli görülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada, sınıf 

öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modeli 

kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

Manisa İli Demirci ilçesinde devlet okullarına bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan toplam 130 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ile demografik 

değişkenlerin yer aldığı iki böümden oluşan veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan 

verilerin analizi istatiksel paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin yaşam 

boyu öğrenme eğilimlerine ilişkin betimsel istatistikler; gruplar normal dağılım göstermediği için bağımsız 

iki kategorilerde Mann Whitney U ve bağımsız üç veya daha fazla kategorilerde non-parametrik 

analizlerden Kruskal Wallis H testti kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sınıf öğretmenlerinin 

yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin iyi düzeyde olduğu şeklinde ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

cinsiyet, yaş, meslekte çalışma süresi, mezun olunan üniversite, hizmet içi eğitim durumu, kişisel ve mesleki 

gelişim ile ilgili faaliyetlere katılma ve sosyal paylaşım ağlarını kullanma değişkenlerine göre anlamlı 

farklılık olmadığı ancak meslekte çalışma süresi değişkeni için sebat ve motivasyon alt boyutlarında anlamlı 

farklılık belirlendiği yönünde olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Yaşam boyu öğrenme, sınıf öğretmenleri, öğrenme. 
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613-ÖĞRETMEN SINIF LİDERLİĞİNE YÖNELİK ORTAÖĞRETİM 

ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ 
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187

 

Hamza OLÇUN
188

 

Özet 

Eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği yer şeklinde ifade edilen sınıfta, öğretmenin sınıf liderlik rolü 

oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen sınıf liderliğine yönelik ortaöğretim öğrencilerinin 

algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştımanın çalışma grubunu, Manisa ili Yunusemre 
ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Tarama modelinde 

gerçekleştirilecek olan çalışmada veriler, “Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği (ÖSLÖ)”  kullanılarak 

gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının 

birinci bölümünde demografik değişkenler, ikinci bölümünde ise 25 maddeden oluşan  Öğretmen Sınıf 
Liderliği Ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizi istatiksel paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmada cinsiyet değişkeni göre, ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliği algıları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu 
farklılık, sınıf düzeyleri arasında 9. sınıf öğrencileri lehinedir. Ayrıca, ortaöğretim öğrencilerinin yaş 

değişkeni göre öğretmen sınıf liderliği algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Sınıf Liderliği, Öğretmen Liderliği, Sınıf 

Jel Kodları : I 2 

187 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0505 827 07 15, gselcuk@hotmail.com 
188 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0553 491 81 84, hamzaolcun@gmail.com 



126 

614-UNDERSTANDING OTTOMAN LEGACY TO TODAY’S TURKEY HISTORICAL 

IN CULTURAL TOURISM AND INSTITUTIONAL ASPECTS 

Hakkı ÇİFTÇİ
189

 

Abstract 

The Republic of Turkey was established on the principles which are quite different from the past. Because 

their Western education led them to internalize modernist values, and because of the collusion between the 

Ottoman dynasty and the European powers at the end of World War I, the Republicans positioned country 
squarely against the Ottoman. Whereas the Ottoman Empire was a multicultural society in which 

communities were organized on the basis of religion (İnalcık, 1997), the emerging Turkish nationalist 

movement had come to identify primarily with the Turkish-speaking population of Muslim origin (Kirişçi, 

2000). Establishing a secular democracy, the elites of the Republican did away with both the Ottoman 
dynasty and the Islamic caliphate. Beginning in the 1920s, a series of legal and institutional reforms were 

promulgated which aimed at modernizing Turkish society from the top down (Zurcher, 1993). In the content 

of the study, we first elaborate on the concepts of culture, institution, and legacy. The next section features 
the cultural and institutional aspects that left as a significant legacy from the Ottoman Empire to today’s 

Turkey. Finally, we draw conclusions about the implications of the legacy for the Turkish society.    In this 

study, we have argued that although the foundations that Turkish Republic are built on significantly different 
from those of the Ottoman Empire, there is a salient legacy transmitted from the Ottoman Empire to the 

Republic. We have examined this legacy in cultural and institutional aspects. Based on a comprehensive 

literature review, we recognized several cultural and institutional aspects that are prominently influential in 

today’s Turkey as a legacy from the Ottoman Empire. 

Keywords: Ottoman Empire, Modern Turkish Republic, cultural, political and institutional aspects, cultural 

and institutional values, secular democracy, historical in cultural tourism , institutions, and legacy 

JEL Classification: N00 
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616-ECONOMIC PRECONDITIONS OF REVOLUTIONS IN KYRGYZSTAN 
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191 
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192

 

 

Abstract 

Officials often refer to revolutions of 2005 and 2010 as causes of many shortcomings in the economy and 

other spheres of social life in the Kyrgyz Republic. However, an accurate analysis of statistical data shows 

that the opposite situation is more likely: revolutions were largely caused by weak economic development. 

The economic achievements of countries are usually determined by the growth rates of Gross Domestic 
Product. For some countries this index is very volatile. In particular, for Kyrgyzstan in recent years, it is 

heavily influenced by the production of the Kumtor gold mine. Therefore, in order to have a more objective 

measurement we use cumulative indicators. In this paper, we establish a link between the indicators 
characterizing the changes in Gross Domestic Product and some significant political and social events in 

the countries of the Commonwealth of Independent States. Furthermore, we discuss the problems occurring 

in the economy of the Kyrgyz Republic. In particular, we show that the modest economic progress achieved 

by the Kyrgyz Republic is largely due to the poor performance of the country's banking sector. 

Key Words: Economic development of Kyrgyz Republic, Growth of GDP, Banking sector. 

Jel Code : O1. 

KIRGIZİSTAN DEVRİMLERİNİN EKONOMİK ÖNLEMLERİ 

Özet 

Yetkililer, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki ekonomi ve diğer sosyal yaşam alanlarındaki birçok eksiklerini 2005 
ve 2010 devrimlerininin nedeni olarak adlandırıyorlar. Ama istatistiksel verilerin doğru bir analizi, tam 

tersini göstermektedir: büyük ölçüde, devrimler zayıf ekonomik gelişmeden kaynaklanmıştır. 

Ülkelerin ekonomik başarıları, genellikle, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) büyüme oranları ile 
belirlenir. Bazı ülkeler için bu endeks çok değişkendir. Kırgızistan için, özellikle son yıllarda, onun 

GSYH’sı Kumtor altın madeni üretiminden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu nedenle, daha objektif bir ölçüm 

elde etmek için kümülatif göstergeler kullanılması daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu makalede, Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla'daki değişiklikleri karakterize eden göstergeler ile Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerindeki bazı önemli siyasi ve sosyal olaylar arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Ayrıca, Kırgızistan 

Cumhuriyeti ekonomisinde ortaya çıkan sorunları tartışıyoruz. Özellikle, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde 

kaydedilen ekonomik ilerlemenin ılımlığı, büyük ölçüde, ülkenin bankacılık sektörünün zayıf 

performansından kaynaklandığını ispatlanıyor. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişimi, GSYİH'nın büyümesi, Bankacılık sektörü. 
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622-1582’DE SELDİREK PİYADE ÇİFTLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz
193

 

 

Özet 

Osmanlı Devletinin Saruhan Sancağındaki piyade teşkilatı yapılanması içinde bağımsız bir ünite olarak 

karşımıza çıkan Seldirek piyade çiftlikleri, hassa ve hassa olmayan şeklinde iki bölümde deftere 

kaydedilmiştir. Hassa-i Miri olarak deftere kaydedilen Seldirek piyade çiftlikleri 6 adet köye yayılmış olup 

toplam sayıları da 11’dir. Buralardaki yaya ve yamak sayısının 74 adedi bulduğu, gaib’e rastlanmadığı, 
bunun yanında 14 adet mürde olduğu da defter kayıtlarından tespit edilmektedir. Piyade çiftliklerinin toplam 

1131 dönüm arazisi ve 4150 akçe de hâsılı olduğu anlaşılmaktadır. Hassa olmayan Seldirek piyade 

çiftliklerinde Hızır adında birinin ser piyade olduğu görülmektedir. Piyade çiftlikleri 8 adet köye dağılmış 
olup sayıları 22’yi bulmaktadır. Buralarda 124 yaya ve yamak yanında 45 adet de mürde kaydı defterde yer 

almaktadır. 1582’de Seldirek piyade çiftliklerinin toplamda 2012 dönüm araziye ve 6700 akçelik hâsıla 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı Devletinin askeri yapısı içinde özellikle kuruluş döneminde piyade 
çiftliklerinin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Sonrasında piyade çiftliklerindeki piyadeler geri hizmete 

alınmaya başlamış ve XVI. Yüzyılların sonlarında piyade çiftlikleri timar sistemine dâhil edilerek 

varlıklarını tamamlamıştır. Seldirek piyade çiftlikleri de bundan nasibini almıştır.  Çalışmamızda 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde 600 numara ile kayıtlı 1582 tarihli defter kullanılmıştır. 
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625-ARAZİ BANKACILIĞI SİSTEMİ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME 

Doç.dr. Haşim Akça
194 
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Özet 

Arazi Bankacılığı sistemi ilk olarak 19.yy’ın sonlarına doğru Hollanda’da kullanılmaya başlamış ve devam 

eden süreçte birçok batı Avrupa ülkesi tarafından tarımsal sorunların çözümünde kullanılmıştır. Bazı 

ülkelerde kamu tarafından bazı ülkelerde ise özel sektör aracılığıyla yürütülen arazi bankacılığı sistemi, 

işlenmeyen, hukuksal açıdan sorunlu ve verimliliği düşük olan tarım arazilerinin sorunlarına yönelik bir 
sistemdir. Özellikle arazilerin kullanım şeklini planlama, arazi piyasasındaki sorunları giderme ve kalkınma 

için rehberlik sunma gibi amaçları olan bu sistemin uygulanması olumlu sonuçlar vermektedir. Türkiye’de 

özellikle tarımsal arazilerin küçük ölçekli aile işletmeleri tarafından işlenmesi ve hukuksal açıdan maliklerin 
sayısındaki fazlalığın oluşturduğu dağınık yapı, kaynakların etkin kullanılması ve verimliliğin arttırılmasına 

engel olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada arazi bankacılığı sisteminin teorik ve tarihsel temelleri 

incelenerek Türkiye ekonomisi için önemli bir problem olan tarımsal üretim ve etkinliği arttırmak adına 

önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Arazi Bankacılığı Sistemi, Tarım, Türkiye Ekonomisi 
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A THEORETICAL REVIEW ON LAND BANKING SYSTEM 

Abstract 

Land Banking system was first introduced in the Netherlands towards the end of the 19th century and has 

been used in many western ongoing processes of solving agricultural issues by European countries. The 
land banking system, which is carried out by the public sector in some countries and through the private 

sector in other countries, is a system for the problems of agricultural lands which are not cultivated, legally 

problematic and have low productivity. In particular, the implementation of this system, which aims to plan 

the use of land, solve problems in the land market and provide guidance for development, has positive 
results. In Turkey, especially the processing of agricultural land by small-scale family enterprises and the 

scattered structure formed by the excess in the number of legal owners prevents the efficient use of resources 

and the increase of productivity. Therefore, in this study, theoretical and historical foundations of land 
banking system will be examined and suggestions will be made in order to increase agricultural production 

and efficiency, which is an important problem for the Turkish economy. 

Key Words: Land Banking System, Agriculture, Turkish Economy. 

Jel Codes : Q15, K11, A1. 
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626-ILICA KAZASI YERLEŞMELERİ (XVI. YÜZYIL) 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ
196

 

 

Özet 

Batı Anadolu’da yer alan Saruhan Sancağının bulunduğu bölge, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev 

sahipliği yapmış ve adını aldığı Saruhanoğulları beyliği ile Türk egemenliğine girmiş, ardından da Osmanlı 

devletinin kontrolünde uzun yıllar sancak olarak varlığını sürdürmüştür. Ilıca kazası da bu sancağın 

kazalarından birini oluşturmaktadır.  Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi ile Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime arşivinde yer alan tahrir defterlerinin verileri doğrultusunda XVI. 

yüzyılda Ilıca kazasında bulunan yerleşim birimleri üzerinde durulmuştur. Öncelikle kazanın merkezi 

konumunda olan Ulgamlu şehri, ardından da kırsal bölgede mevcudiyetlerini tespit ettiğimiz köyler, 
yüzyılın ilk ve ikinci yarısındaki nüfus özellikleri ile birlikte ele alınmıştır. Ilıca Kazasının merkezini 

oluşturan Ulgamlu şehri, günümüzde Urganlı adıyla Turgutlu ilçesine bağlı bir belde olarak varlığını devam 

ettirmektedir. Ancak birçok yerde örneklerini gördüğümüz üzere kaza veya ilçe statüsünü kaybetmiştir. 

1531 yılında yaklaşık olarak 343 kişilik nüfusa sahip olan şehirde, 1575’te yaklaşık nüfus 472’ye 
yükselmiştir ki bu da %37,60 oranında bir artışa işaret etmektedir. Yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Ulgamlı 

şehrinde mahalle varlığına da rastlanılmamaktadır. Yüzyılın ilk yarısında 25 adet köyün bulunduğu kazada 

bu rakam yüzyılın ikinci yarısında 21 adede gerilemiştir. Aynı gerileme kaza nüfusunda da bulunmaktadır. 
Nitekim 1531 yılında yaklaşık 1530 kişilik nüfusa sahip olan kırsal bölgede, 1575’te nüfus yaklaşık 502 

adet ile %32,81 oranında azalarak 1028 olarak gerçekleşmiştir. Köy sayısının kuraklık, doğal afet gibi 

sebeplere bağlı olarak azaldığı düşünülebilir. Şehir merkezindeki nüfus artışının da, en azından bir kısmının 

kırsal bölgeden buraya göç hareketi olduğunu da akla getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Osmanlı, Ilıca, Şehir. 

Jel Kodları  : A1. 
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628- TÜRKİYE’DE DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI, TÜRLERİ VE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARININ BU BAĞIMLILIK İLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Mehmet Bilge
197

 

 

Özet 

Bağımlılık kavramı geçmişten günümüze insanlığın sürekli olarak içinde bulunduğu bir toplum sorunudur. 

Bağımlılık denilince akıllara ilk olarak madde bağımlılığı gelse de özellikle 2000’li yıllardan sonra tüm 

Dünya’da artarak devam eden davranış bağımlılığı da bağımlılık kavramı içerisinde yer almaktadır. 

Davranış bağımlılığı bakıldığında kişinin bir davranışı belirli periyotlarla gerçekleştirmesi, bu davranışı 
gerçekleştiremediği durumda kişide huzursuz ruh hali ile agresif tavırların ortaya çıkarak, eğitim, iş, aile ve 

sosyal yaşamda bozulmaların görüldüğü bir bağımlılık türüdür. Kumar, internet, alışveriş, cinsel…vb. 

birçok etkinlik bu bağımlılık türüne dahildir. Tanımdan da yola çıkacak olunursa insan üzerinde bıraktığı 
etkiler itibari ile madde bağımlılığı ile çok benzeşmekte, fakat bağımlılık düzeyi ilerdiğinde olumsuz etkileri 

daha geç farkedilmektedir. Bu noktada ülkemizde de davranış bağımlılığı üzerine daha yeni koruyucu 

önleyici çalışmalar başlatılması, bu bağımlılıkla mücadelede ne kadar geç kalındığının bir göstergesidir. 
Çalışmanın amacı davanış bağımlılığı ve türlerini ortaya koyarak, Türkiye’de yapılan ve yapılması gereken 

müdahaleleri irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler : Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3. 

Jel Kodları  : I1. 
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629-ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İŞ TATMİNİNE OLAN ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Huriyet BİLGE 

 

Özet 

Çalışmada, İstanbul’da özel sektörde faaliyet gösteren bir işletme çalışanlarının demografik 

özellikleri ile örgütsel sinizm alt boyutları ve iş tatminiyle arasındaki ilişkiler ele alınıp 

incelenmiştir. İşletme çalışanlarının demografik değişkenleri bağımsız değişken ve örgütsel sinizm 

alt boyutları ve iş tatmini boyutu ise bağımlı değişken olarak araştırmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS  for Windows 21.0 Paket Programı kullanılarak Güvenirlilik 

ve Faktör Analizi Testleri, t-Testi, Tek Yönlü ANOVA ve Korelasyon analizi ile incelenmiştir. 

Analiz sonucunda, örgüt çalışanlarının yaşları arttıkça, örgütsel sinizmin sadece bilişsel boyut 

üzerinde fark oluşturduğu ve yine çalışanların sağlıklı olanlarının, bedensel/ruhsal bir hastalığa 

sahip olanlara göre işlerinden daha fazla tatmin oldukları belirlenmiştir. Korelasyon analizi 

sonucunda ise, örgütsel sinizm boyutları kendi aralarında doğrusal ve pozitif yönde orta düzey ve 

iş tatmini ile örgütsel sinizm alt boyutları arasında doğrusal ve negatif yönde orta düzeye yakın bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, İş Tatmini ve Faktör Analizi   

 

THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL CYNİCİSM LEVELS ON JOB SATİSFACTİON 

Abstract 

İn this study, the relationship between demographic characteristic and organizational cynicism sub-

dimensions and job satisfaction of the employees who work at a private company in İstanbul, are 

examined. The dermographic variables of business employees are independant variables, and 

organizational cynicism’s sub-dimensions and job satisfaction’s dimensions are dependant 

variables. The variables in the study are analysed by relyibility and factor analysis test, t-test, one 

way Analysis of Variance (ANOVA), correlation analysis using SPSS for Windows 21.0 package 

programme. 

As a result of the analysis, as the employee’s age is increased, organizational cynicism only made 

a difference on the cognity dimention and again unless the employees had a desease, they had more 

job satisfaction than those who had a physical/ mental illness. As a result of cerralation analysis it 

was determined that organizational cynicism dimensions had a linear and positive intermediate 

level of that between them, also there was a close linear and negative relationship between job 

satisfaction and subdimensions of organizational cynicism. 

Key Words: Cynicism, Organizational Cynicism, Job Satisfaction and Factor Analysis. 
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636-İŞE İADE DAVALARININ VERGİSEL VE SGK BOYUTU ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Aslıhan Özel Özer198 

Kayhan Özel199 

 

Özet 

İş Hukukumuzda ilk kez 15.03.20013 tarihinde 4773 sayılı Kanunla 10 işçi; 4857 sayılı Kanunla da  
10.06.2003 tarihinden itibaren 30 işçi çalıştıran işyerlerinde iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak 

amacıyla iş güvencesine ilişkin esaslar yürürlüğe konulmuş ve yine 4857 sayılı Kanunun 18. Maddesine 

göre işverenin işçinin iş akdini  feshinde ya işçinin yeterliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, 
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu hükme 

bağlanmıştır. Kanunu’nun 20. Maddesinde ise geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden 

yapılan fesiihlern geçersiz kabul edileceği ve bu  esaslara aykırı bir fesihte, anılan Kanunun 21. Maddesine 
göre Mahkemenin yapılan feshin geçersizliğine karar verebileceği ve işverenin de işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmak zorunda kalacağı belirtilmiştir. 

Başvurusu üzerine işçiyi işe başlatmayan işveren Mahkemenin kararında belirtilecek en az 4, en çok 8 aylık 

ücret tutarında “işe başlatmama tazminatı” ödeyecektir.  Bu ödeme, son giydirilmiş ücretin brüt tutarı esas 

alınarak yapılacaktır. Uzun süren tartışmalardan sonra varılan sonuca göre bu ödeme “tazminat” 
sayıldığından ve en son ……. Sayılı kanunla da vurgulandığı üzere gelir vergisine tabi olmayıp damga 

vergisine tabi olacaktır. Bu ödemeden SGK priminin de kesilmeyeceği tabiidir. 

Diğer yandan 21. Maddenin amir hükmüne göre, kararın kesinleşmesine kadar işçinin çalıştırılmadığı süre 

için de, en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının kendisine ödenmesine hükmedilir. İşte 

vergi ve SGK açısından sorun yaratan husus bu “boşta geçen süre” ücretidir. 

İşçi ister işe başlatılsın, isterse başlatılmasın, bu ücretin kendisine ödenmesi zorunlu olduğundan, niteliği 
itibariyle “ücret” olan bu ödemeden vergi ve SGK kesintisinin yapılarak ilgili idareye ödeneceği tabiidir. 

Çalışmamızda bu kesintilerin tahakkuk ve ödenmesine ilişkin hususlar incelenerek genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İşe iade davası, SGK, Vergi 

Jel Kodları: K19, K29, K39 

  

 
198 Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Programı, Ahmetli Manisa, aslihanozel@yahoo.com  
199 Emekli İş Müfettişi, Avukat 

mailto:aslihanozel@yahoo.com


134 

 

 

639-SEÇİLİ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞI VE ÇÖZÜM 

ARAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Blm. Uzm. Bahar örs
200

 

Doç. Dr. Serkan cura
201 

 

 

Özet 

Orta Gelir Tuzağı kavramı; ülkelerin düşük gelir grubundan orta gelir grubuna geçiş sağladıktan sonra, 

yüksek gelir grubundaki ülkeler sınıfına geçememelerini ifade etmektedir. Ülkeler, orta gelir grubuna 
geçtikten sonra yüksek büyüme oranlarının sürdürülebilirliğini sağlayamamaları nedeniyle orta gelir 

tuzağına yakalanmışlardır. Bu ülkelerin orta gelir tuzağından çıkabilmeye yönelik politikalar üretmeleri 

gerekmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde orta gelir tuzağının kavramsal çerçevesi 
ele alınarak orta gelir tuzağı türlerine, ayrıca literatürde yer alan ulusal ve uluslararası çalışmalara yer 

verilmiştir. İkinci bölümde; tuzağa yakalanmamış olan Güney Kore ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu, 

Arjantin, Meksika, Brezilya ülke ekonomileri orta gelir grubu içerisinde ele alınacaktır. İkinci bölümün 
sonunda, Türkiye’nin orta gelir tuzağı riski ile karşı karşıya kalmasının nedenleri uzun vadeli büyüme 

performansları ele alınarak ortaya koyulmuştur. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin yüksek gelir grubuna 

sıçramasını sağlayacak yapısal reformlar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, orta 

gelir tuzağının temel sebeplerinin ve çıkış stratejilerinin neler olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. 
Ülkelerin büyümelerini hangi koşullar altında sürdürebileceği konusu ise, çalışmanın kapsamını 

belirlemektedir.  

Anahtar Kelimeler : Ekonomik Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye 

Ekonomisi. 

Jel Kodları  : E01, E60, E62. 
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640-TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KAMU MALİ DİSİPLİNİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ    

Doç. Dr. Serkan Cura
202

 

Araş. Gör. Osman Gülden
203 

 

 

Özet 

Doğrudan yabancı yatırımlar,  özellikle gelişmekte olan ekonomiler için büyüme ve kalkınma hamlelerinin 

gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Ulusal ekonomi içerisinde ekonomik büyüme 
ve kalkınma için gerekli yatırımların yapılmasının yanısıra yabancı piyasalardan yaratılacak kaynaklar da 

iktisadi büyümeyi hızlandırmaktadır. Özellikle bu yatırımlar, ülke ekonomisinin gelişiminde lokomotif rol 

üstlenen kamu sektörünün de büyüklüğünü etkilemekte ve yükünü azaltmaktadır. Çalışmada, son 20 yılda 
Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların gelişimi ve mali disiplin ekseninde kamu sektörü üzerindeki etkisi 

incelenmektedir. Bu doğrultuda 2000-2019 dönem aralığındaki veriler kullanılarak Türkiye’de gerçekleşen 

doğrudan yabancı yatırımların miktarları ve bu yatırımların Türkiye’nin kamu borç stoku ve genel yönetim 

bütçe açığı üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Yapılan analizde doğrudan yabancı yatırım büyüklükleri 
ile kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı,  genel yönetim bütçe açığının gayri safi yurtiçi 

hasılaya oranı, büyüme oranı ve kişi başına düşen milli gelir rakamları gösterge olarak karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmada son olarak Türkiye’de kamu sektörünün mali disiplini tesis eederken, doğrudan yabancı yatırım 

büyüklüklerinden ne derecede etkilendiği değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Doğrudan Yabancı Yatırım, Mali Disiplin, Ekonomik Büyüme 

Jel Kodları  : E22, E62, F43 
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641-KAMU BORÇLANMASI VE RİCARDOCU DENKLİK TEORİSİ 

Doç. Dr. Serkan Cura
204

 

Öğr. Grv. Hilal Cura
205 

 

 

Özet 

Kamu kesiminin belli bir mali yıl içerisindeki gelirlerinin o yıl içerisindeki giderlerini karşılayamaması 

sonucunda açık vermesi hemen hemen ilgili bütün kesimlerce “arzu edilmeyen” bir durum olarak kabul 

edilmesine karşın, gerek ülkemizde gerekse diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bütçe açıkları 

iktisadi yaşamın bir parçası olarak süre gelmektedir. Bütçe açıklarında meydana gelen artış, artan kamu 
harcamalarının vergiler yerine borçlanma ile karşılanması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise, 

GSYİH’ya göre kamu borçları payının artması süreklilik kazanmaya başlamaktadır. Kamu açıklarının 

büyük boyutlarda gerçekleşmesi ve kronik bir özellik taşıması ülkenin genel ekonomik yaşamında neden 
olduğu olumsuzluklar dolayısıyla istenilmeyen bir durum olarak kabul edilmektedir. Kamu açıklarının esas 

olarak yatırım harcamalarından daha büyük bölümü özünde üretken olmayan kamunun tüketim 

harcamalarından kaynaklanıyor olması (cari ve transfer harcamaları) bu endişenin temel kaynağıdır. Bütçe 

açıklarının vergiler yerine borçlanma ile karşılanması sonucunda karşılaşılacak olan ekonomik ve mali 
istikrarsızlıklara rağmen, söz konusu bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı tercihinin bir ekonomide 

gerçek faaliyet düzeyi ile ilişkisi olmadığını ileri süren ve pek çok araştırmaya konu olan “Ricardo Eşitlik 

Teoremi” güncel tartışmalarda hala yerini korumaktadır. Bu kapsamda hazırlanan çalışma teorik olarak 

Ricardocu Denklik Teorisi’ni değerlendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Kamu Borçlanması, Bütçe Açığı, David Ricardo 

Jel Kodları  : B12, H62, H63. 
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643-ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ALMANCA DERSLERİNDE OKUTULMAKTA 

OLAN  “WIE BITTE”  ADLI DERS KİTABININ DİNLEME BECERİSİ YÖNÜNDEN 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK
206

 

Öğretmen Leyla KAYA
 207

 

 

Özet 

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile orta 

öğretim kurumlarında Almanca ders kitabı olarak kabul edilen “Wie bitte A1.1”  adlı ders kitabı dinleme 

becerisi yönünden incelenmiştir. 

İlgili kitaba ait dinleme metinlerinin incelenmesinde Almancanın yabancı dil olarak öğretilmesi alanında 

ciddi çalışmaları bulunan Prof. Dr. Dietmar Rösler’in öncülüğünde geliştirilen kriterler kullanılmıştır. İlgili 
maddelerde yer alan; ses ve kayıt kalitesi, konuşmaların gerçekliği, hedef kitle, aksan ve konuşma hızı gibi 

hassasiyetlere adı geçen ders kitabında yer alan dinleme metinlerinde dikkat edilip edilmediği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle, öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen dinleme becerisine ait metinlerin, 

söz konusu kriterlere uyup uymadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Yabancı Dil, Dinleme Becerisi, Almanca Ders Kitabı 

Jel Kodları  : Z000 
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644-TÜRKİYE’DE İÇ VE DIŞ BORÇLANMADA MEVCUT DURUM  

Doç.Dr. Volkan Yurdadoğ
208

 

Arş. Gör. Murat Albayrak
209

 

 

Özet 

Borçlanma olgusunun kökeni çok eski tarihlere dayanmakla birlikte 20. yüzyılın sonlarına doğru 

yaygınlaşan küreselleşme hareketleriyle birlikte hız kazanmıştır. Gelişmiş ülkelere iktisadi ve mali alanlarda 

yakınlaşma hedefinde olan ülkeler finansman ihtiyacı içinde gerek iç borçlanma gerekse dış borçlanmaya 

başvurmakla birlikte daha çok dış borçlanmaya yönelmek zorunda kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde de 
borçlanma oranları yüksek olmakla birlikte, Türkiye’nin de arasında bulunduğu bu ülkelerde orijinal günah 

göstergelerinden biri olan yerli para cinsinden dış borçlanmaya neredeyse hiç başvurulamaması kırılganlık 

açısından dikkat edilmesi gereken bir durum olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir borçlanma 
yolunda Türkiye’nin iç borçlanma ve dış borçlanmadaki mevcut durumunu ele almak ve  dış borçları 

olabildiğince geniş ve güncel kriterlerle yorumlayarak önerilerde bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler :İç Borç, Dış Borç, Orjinal Günah. 

Jel Kodları  :H63. 

 

CURRENT SITUATION IN TURKEY'S INTERNAL AND EXTERNAL DEBT 

Abstract 

Although the origin of the debt phenomenon dates back to very old dates, 

it has accelerated with the globalization movements that spread towards the end of the 20th century. The 

countries that are aiming to get closer to the developed countries in economic and financial fields have resort 
to both internal and external debt due to the need for financing, but were forced to focus more on external 

debt. Although the debt rates in developed countries are high, as a developing country, Turkey has almost 

no resort to external debt in domestic currency, which is one of the original sin indicators and should be 

considered in terms of fragility. The aim of this study is to evaluate Turkey's current situation in internal 
and external debt at the point of sustainable debt and to make suggestions by interpreting foreign debt with 

very broad and current criteria. 

Keywords: Internal Debt, External Debt, Original Sin. 

Jel Codes : H63 
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647-TÜRK VE ALMAN SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILAN YERLİ ASKERİ 

ARAÇLARIN ADLANDIRILMASINDA ESİNLENİLEN UNSURLAR 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK 
210

 - Gülşen YILMAZ 
211

  

 

ELEMENTS INSPIRED IN THE NAMING OF DOMESTIC MILITARY EQUIPMENT USED IN 

THE TURKISH AND GERMAN DEFENSE INDUSTRIES 

 

Özet 

Ülkeler, özellikle karşılaştıkları tehditleri bertaraf etme ve olası saldırılarda kendilerini savunma amacıyla 
silahlanma yoluna gitmektedirler. Bu çerçevede söz konusu askeri ekipmanları kendileri üretmekte, yetersiz 

kalınan durumlarda ise farklı ülkelerden ithal etmektedirler. Askeri teçhizatların önemli unsurlarından birisi 

ise askeri muharebe araçlarıdır. Hava, kara ve denizde kullanılmakta olan bu araçlar hem saldırı, hem 

savunma hem de lojistik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Avrupa’nın en önemli sanayi ülkesi olan Almanya, savunma sanayi alanında birçok aracı kendisi üretmekte 
ve ihraç etmektedir. Türk savunma sanayisi ise çeşitli millî şirketler aracılığıyla son yıllarda üretmiş olduğu 

yerli ve milli askeri teçhizatlarla ön plana çıkmaktadır.  

Üretilmekte olan bu yerli askeri teçhizatlara her iki ülkede verilmekte olan isimler bu çalışmanın ana 

unsurunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada T.C. Savunma Sanayi Başkanlığının web sayfasından ve Alman 
Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) yayınlamış olduğu bir  kitaptan elde edilen veriler uyarınca her iki 

ülkede üretilmekte olan hava, kara ve deniz araçlarının isimleri tespit edilecek, söz konusu isimler 

açıklanacak ve bu isimlerin kullanılmasında esinlenilen unsurlar belirlenecektir. Türkiye tarafında henüz 

proje aşamasında olup prototipi üretilen ve seri üretimi devam eden/edecek olan araçlar esas alınacaktır. 
Betimsel yöntemin kullanılacağı araştırmada böylelikle her iki ülkenin üretmiş/üretmekte olduğu askeri 

araçlara verilen isimlerde hangi unsurlardan esinlenildiği, nelerin ön plana çıktığı tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 
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648-PC-3 İNSAN PROSTAT KANSER HÜCRE HATTINDA GEN AKTARIMI İÇIN 

UYGUN ADENOVIRÜS İLIŞKILI VIRUS (ADENO-ASSOCIATED VIRÜS/AAV) 

SEROTIPININ BELIRLENMESI 
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Amaç: Rekombinant adeno-ilişkili virüs (AAV) bazlı vektörler, düşük seviyede inflamatuar cevaba neden 

olması, toksisiteye neden olmaması, enfekte ettiği hücrelerde uzun süreli transgen ekspresyonuna sahip 
olması ve farklı doku tiplerine ait çeşitli hücre tiplerini transfekte edebilmesi yönüyle çeşitli gen terapisi 

uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bununla beraber, AAV serotipleri farklı hedef hücre 

tiplerini transfekte etmede belirgin farklılıklar gösterirler. Bu nedenle bu çalışmada, insan PC-3 prostat 

kanser hücre hattında 8 farklı AAV serotipinin (AAV-2/1, -2/2, -2/4, -2/5, -2/6, -2/8, -2/9, -2/DJ) enfeksiyon 

verimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metod: Birçok çalışmada farklı AAV serotiplerinin kapsidine sahip olan AAV2 serotipinin 

transdüksiyon veriminin daha fazla olduğu görülmüştür.  Bu nedenle, bu çalışmada kullanılan farklı AAV 

serotiplerinin rep geni ve ITR (inverted terminal repat) kısmı AAV2 serotipine ait iken (-2/) kapsid 
morfolojileri,  farklı AAV serotiplerine (AAV-/1, -/2, -/4, -/5, -/6, -/8, -/9, -/DJ)  aittir. Farklı AAV 

serotiplerinin ve konsantrasyonlarının PC-3 hücreleri üzerindeki enfeksiyon verimliğinin 

değerlendirilmesinde CMV (cytomegalovirüs) promotoru kontrolünde yeşil floresan protein (eGFP) 

transgen ekspresyonu floresan mikroskobi ve flow sitometri ile analiz edilmiştir.  

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre hücreler üzerinde AAV aracılıklı yeşil floresan protein (eGFP) transgen 
aktarım oranına göre en iyi enfeksiyon değerini tüm virüs konsantrasyonlarında sırasıyla AAV-2/2>AAV-

2/1>AAV-2/6> AAV-2/DJ>AAV-2/4>AAV-2/5>AAV-2/9>AAV-2/8 şeklinde bulunmuştur. 

Sonuçlar: Sonuç olarak bu çalışmada, AAV-2/2 serotipinin en yüksek oranda hücreleri enfekte ettiği ve 

gen terapisi için PC-3 prostat kanser hücrelerinde en uygun serotip olduğu hem floresan mikroskobi hem de 

flow sitometri analizi ile belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Adeno-ilişkili vrüs (AAV), prostat kanseri, gen terapisi. 
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Aim: Recombinant adeno-associated viruses (AAV) based vectors are promising for various gene therapy 

applications due to their low inflammatory responses, lack of toxicity, long-lasting transgene expression 
and transduction of wide spectrum target cells. However, it has become apparent that there are considerable 

differences in the efficiencies of transduction of different target cell types by AAV serotypes. For this reason 

in this study, PC-3 human prostate cancer cell lines, which was targeted for viral cancer therapy with the 

help of gene therapy, was analyzed for the infection efficiencies of 8 different AAV serotypes (AAV-2/1, -

2/2, -2/4, -2/5, -2/6, -2/8, -2/9, -2/DJ). 

Material and Methods: Many studies suggest that replacement of the AAV2 capsid with the capsid from 

other AAV serotypes results in increased transduction efficiency. Thus, AAVs, which was used in this study, 

AAVs are based on AAV2 rep and ITRs, the capsid morphology is belonged to different AAV serotypes 
(AAV-/1, -/2, -/4, -/5, -/6, -/8, -/9, -/DJ). Also, in this study, all AAV serotypes expressed green fluorescent 

protein transgene (eGFP) under the control of CMV (cytomegalovirus) promoter and green fluorescent 

protein transgene (eGFP). The transduction efficiency of the AVV serotypes on PC-3 cells will be analyzed 

by fluorescent microscopy and flow cytometry depending on the level of eGFP expression.  

Results: The transduction efficiency of the AVV serotypes at all viral concentration is AAV-2/2>AAV-
2/1>AAV-2/6> AAV-2/DJ>AAV-2/4>AAV-2/5>AAV-2/9>AAV-2/8 according to the fluorescent 

microscopy and flow cytometry depending on the level of eGFP expression. 

Conclusions: As a result of this study, AAV-2/2 serotype was found optimal candidate for cell infection 

and gene therapy according to both fluorescent microscopy and flow cytometry analysis. 

Key words: Adeno-associated viruses (AAV), prostate cancer, gene therapy. 
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649-JANE AUSTEN’IN AŞK VE GURUR KİTABI ÜZERİNDEN BİR RASYONALİTE 

TARTIŞMASI 
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 212
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 213
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214

 

 

Özet 

Hakim iktisat teorisi; ne istediğini bilen,  tercihlerinde tutarlı, sınırsız bilgiye ulaşma ve bilgi işleme 

kapasitesi olan ve kendi çıkarını düşünen rasyonel birey varsayımına dayanmaktadır. Halbuki gerçek 
bireyler; aynı kazağın farklı renklerini satın alan, başkalarına yardım etme motivasyonu olan, sınırsız bilgi 

işleme kapasitesine sahip olmayan ve tercih ve kararlarında kısa yollara ve sezgilere başvuran sınırlı 

rasyonaliteye sahiptir. İktisadın yeni bir alt disiplini olan Davranışsal İktisat bireylerin sınırlı 

rasyonalitelerine dayanmakta iken, iktisatta rasyonalite tartışmaları devam etmektedir. İktisadın inter 
disipliner bir disiplin olmasından ve klasik edebi eserlerin aynı zamanda iktisadi ve felsefi metinler 

olmasından hareketle çalışmada bireyin rasyonalitesinin Jane Austen’ın Aşk ve Gurur kitabındaki 

karakterlerin davranışları üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Suk ve Chwe (2013)’ün Aşk ve 
Gurur kitabını Oyun Teorisi çerçevesinde değerlendiren çalışması, çalışmanın hareket noktasını 

oluşturmaktadır.  Bu kapsamda çalışmanın birinci kısmında iktisadın rasyonel birey yaklaşımı farklı iktisadi 

ekollerin yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında rasyonalite 
yaklaşımına alternatif yaklaşımlar ve sınırlı rasyonel birey olgusu üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın 

üçüncü kısmında ise Jane Austen’ın Aşk ve Gurur kitabındaki karakterler rasyonel insan ve alternatif 

yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışma aracılığıyla; iktisat disiplininin temel tartışma 

alanlarından biri edebi perspektiften değerlendirilmiş olmaktadır 

Anahtar Kelimeler : Rasyonel Birey, Sınırlı Rasyonalite, İktisat ve Edebiyat 

Jel Kodları  :  B30, J12, I3 

 

THE RATIONALITY DISCUSSION OVER THE JANE AUSTEN’S PRİDE AND PREJUDICE 

BOOK 

Abstract 

The modern economy depends on the rational economic man assumption who knows what he or she wants, 
is consistent in preferences, has unlimited capasity to access and process information and is self interested. 

Whereas the real men have bounded rationality so they buy the different colours of the same sweater,they 

have the motivation to help other people , they don’t have unlimitet information processing ability and they 
refer the heuristic and shortcuts on their decision making process.  While the behavioral economy as a new 

sub-discipline of economy based on the bounded rationality of human beings, the rationality discussions in 

economy has been in progress.  With reference to the inter disciplinarity of economy and to be  the  classic 

literal works also economics and philosophical text  ; the aim of this study is to evaluate the rationality over 
the behaviors of the main characters of Jane Austen’s Pride and Prejudice book. The Suk and Chwe (2013) 

‘s  study on the Game theoritical analysis of Price and Prejudice creates the starting point of this study.  

Within this scope in the first part of the study the rational economic men assumption is evaluated with 
respect to different economic school’s approach. In the second part of the study the alternative approaches 
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to rationality and bounded rational men concept are focused on.  In the third part of the study the main 

characters  of the Jane Austen’s Pride and Prejudice book are assessed according to rational econmic men 
and alternative approaches. Through this work  one of the main discussion area of economy is assessed from 

the literary perspective.   

Keywords: Rationality, Bounded Rationality, Economy and Literary  

Jel Codes:  B30, J12, I3 

 

 

 

  



144 

 

 

651-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ALANINDA KADIN 

ÇALIŞMALARI 

Doç. Dr. Beyhan AKSOY
215

 

 
Özet 

Toplumsal cinsiyet, toplumsal yaşamda cinsiyet kimliğini ve cinsiyete dayalı temsilleri inceleyen 

disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Toplumsal cinsiyet çalışmalarında biyolojik anlamda kadın ya da erkek 

olmanın ötesinde sosyal ve kültürel olarak inşa edilmiş kadınlık ve erkeklik kavramından yola çıkılmaktadır.  

Ayrımcılık, kadınların çalışma yaşamındaki sorunlar, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri toplumsal 
cinsiyet çalışmalarının bazı temel konularındandır.  Bu çalışmada Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde Kadın sorunlarının nasıl ele alındığı bibliyometrik bir 

analizle değerlendirilecektir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanındaki basılı tezler taranarak konuyla ilgili tezler kapsam, yöntem, 

kurum, yıllara göre dağılım, anahtar kelime sıklığı gibi değişkenler bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın 

toplumsal cinsiyet konusuna Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında nasıl yaklaşıldığına dair bir 

anlayış geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Çalışma İlişkileri. 

Jel Kodları: J50, J16. 

 

WOMEN'S STUDIES IN LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS 

Abstract 

Gender is an interdisciplinary field of study examining gender identity and gender based representations in 

social life. In gender studies, the concept of femininity and masculinity, which is built socially and 

culturally, goes beyond being biologically male or female.  

Gender discrimination, the problems of women in working life, the causes of these problems and their 

solutions are some of the main issues of gender studies.  In this study, master's and doctorate theses written 

in Labor Economics and Industrial Relations area are examined with bibliometric analysis and evaluated 
how women's problems are treated in this literature. For this purpose, printed theses in the field of Labor 

Economics and Industrial Relations in the Thesis Center of the Council of Higher Education were searched 

and examined in the context of variables such as scope, method, institution, distribution by years, and 

keyword frequency. 

The research aims to develop an understanding of how gender is approached in the field of Labor Economics 

and Industrial Relations. 

Keywords: Labor Relations, Management Theories 
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YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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216
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 217

 

 
Özet 

Ülkemizde 80 yılı aşkın bir geçmişi olan ve Sosyal Politika odağı ile yola çıkan Çalışma İlişkileri alanı, 

1982 yılından sonra akademik varlığını genel olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri 

içinde sürdürmüştür. Alan, siyaset bilimi, iktisat, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi çok sayıda 

disiplinle kesiştiği için alanın içinde çalışma ilişkileri olgusunun farklı perspektiflerden ele alınışı doğal 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada yukarıda sayılan alanlardan biri olan Yönetim ve Örgüt alanı, 

çalışma ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir. Çalışma, tüm yönetim kuramlarını yönetimi tek güç 

olarak gören ve kendi dışındaki toplumsal güçleri göz ardı eden tekilci bir perspektif içinde değerlendiren 
ve bu açıdan reddeden bakışa karşı çıkmaktadır. Bildirinin temel savı, yönetim kuramlarının sunduğu 

bilginin tüm paydaşların kullanımına açık ve faydalı olabileceğidir. Bu sebeple bu çalışmada, yönetim 

alanındaki yönetimci ya da bilimci perspektifteki temel kuramların, çalışma ilişkileri olgusunu anlama ve 

açıklamaya nasıl katkılarda bulunabileceğine dair bir çerçeve çizilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma İlişkileri, Yönetim Kuramları. 

Jel Kodları: J50, M54. 

 

A REVIEW OF MANAGEMENT APPROACHES IN THE CONTEXT OF LABOR RELATIONS 

Abstract 

The field of Labor Relations has a history of more than 80 years in our country and started with the focus 

of Social Policy. After 1982, the field has generally continued its academic presence in the Labor Economics 
and Industrial Relations Departments. The field intersects with many disciplines such as political science, 

economics, law, sociology, psychology and management. Therefore, working relationships in the field are 

treated from different perspectives.  In this study, Management and Organization area is evaluated in the 
context of labor relations. We oppose the view that takes all management theories as unitarist. The main 

argument of the study is that the information provided by management theories is open and may be useful 

for all shareholders. In this study, some selected theories in the managerial or scientist perspectives in the 
field of management are examined. A framework is drawn on how these theories can contribute to 

understanding and explaining the phenomenon of labor relations. 

Keywords: Labor Relations, Management Theories 
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653-CORRELATES OF FAIRNESS PERCEPTIONS AND AGGRESSION: AN 

EMPIRICAL STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS 
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218
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219

 

 

Abstract  

The purpose of this study is to test the relationships among fairness perceptions and the components of overt 

and covert aggression. The data for the current study is collected at a university in Northern Cyprus. Multiple 
regression analyses were conducted to test the relationships. Variance Inflation Factors (VIF) was also 

assessed to determine if the current studies had any potential inflated results. Results revealed that fairness 

perceptions had a direct negative impact on anger with resentment, physical aggression, and suspicion. 
However, the study could not yield direct relationship between fairness and verbal aggression. Common 

Method Bias (CMB) was also assessed using Harmans’ single factor test. The result yielded no inflation in 

the level of Common Method Bias.  

Key words: Overt Aggression, Covert Aggression, Fairness, Higher Education. 
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220

 

Y. Lisans Öğr. Mustafa Enes Yilmaz 
221

 

 
ÖZET 

 

Yetişkin bir insanın günlük yaşamının önemli bir kısmını meslek yaşantısı oluşturmaktadır. İlkokul 

kademesinde öğrencilere verilecek mesleki rehberlik çalışmaları bu yaşın mesleki gelişim 

görevlerinin yerine getirilmesini sağlayarak gelecekte başarılı bir meslek çalışanının oluşması 

açısından önem taşımaktadır (Yeşilyaprak, 2013).  Bu çalışmada bireylerin meslek edinme 

süreçlerinde ilk aşama olan çocukluk döneminin bir kesiti olan 4. sınıf çağında çocukların edinmek 

istedikleri mesleklere yönelmelerindeki bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları araştırılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ili, Merkez İlçesindeki 

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul 4. sınıfa devam eden 33 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Toplanan veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. Bulgularda öğrencilerin ilerde seçmek istedikleri temel meslekler doktor , polis , 

okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni , veteriner, bilgisayar mühendisi , asker, din kültürü ve ahlak 

bilgisi öğretmeni olarak sıralanmıştır. Öğrenciler meslek tercihinde bireysel ve toplumsal 

faktörlerin etkin olduğunu ifade ettikleri gözlenmiştir.  Öğrencilerin mesleklere yöneklik bilgi 

kaynaklarına bakıldığında ise medya ve yakın çevre kategorilerinin ortaya çıktığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı akademik başarı üzerindeki rol çatışması, rol belirsizliği, rol fazlalığı, stres ve 

motivasyonun akademik başarının geliştirilmesini bir grup  üniversite öğrencisi kullanılarak test etmektir. 

Araştırmanın evreni, KKTC’nin Başkenti Lefkoşa’da bulunan üniversitelerin Yüksek Öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma uygulanırken Lefkoşa’daki üniversitelerden 800 öğrenci güdümlü 

(amaçlı) örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Anketler öğrencilere sınıf ortamında dağıtılmıştır. Araştırma 

sonunda toplam 470 anket elde edimiştir. Dolayısı ile anketlerin geri dönüş oranı yüzde 56.5 oranında 

çıkmıştır. Hipotezleri test etmek için çoklu regresyon kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 

rol belirsizliği ve stres arasında pozitif yönlü bir ilişki anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak rol fazlalığı 

ile içsel motivasyon arasında beklenmeyen bir veri elde edilmiştir. Rol fazlalığı ile içsel motivasyon arasında 

olumlu yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. En önemli bulgu olarak içsel motivasyonun başarıyı yüksek 

derecede etkilediği gözlemlenmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: ROL ÇATIŞMASI, ROL BELİRSİZLİĞİ, ROL FAZLALIĞI, 

MOTİVASYON, STRES, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, KKTC 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate the effects of role conflict, role ambiguity, role overload, stress, 

and motivation on the academic success using a group of undergraduate university students. The population 

of the research were comprised of the universities in capital Nicosia of TRNC. A total of 800 students were 

selected using judgmental (purposive) sampling procedure. Surveys were distributed to the students in a 

classroom setting. Total of 470 questionnaires were retrieved. Eighteen of these questionnaires were 

eliminated due to missing data. This resulted in 56.5 percent response rate. Multiple regression anlysis were 

conducted to thest the hyphotesed realtionships. Results revealded that role ambiguity had a significant 

positive impact on stress. However the result of the relationship between role overload and internal 

motivation yielded an unexpected outcome. Role overload interestingly positively influenced internal 

motivation. As one of the crucial outcome  internal motivation had the highest impact on academic success. 

 

Key Words: Role Conflict, role ambugity, role overload, motivation, stress, university students, TRNC 
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225

 

 
ÖZET 

 

 

Peacock-Wiseman hipotezi olağandışı harcamalar sonucunda tahsil edilen olağandışı vergilerin 

bazılarının vergi sistemlerinde yer almaya devam edeceğini ortaya koymaktadır. Bu durumun, uzun 

dönemde kamu harcamalarının artmasına gerekçe oluşturduğu düşünülmüştür. Kamu 

harcamalarının sadece bu gerekçe ile artış göstereceği fikri eleştirilmekle birlikte tamamen yanlış 

bir değerlendirme olmadığı ampirik olarak gözlemlenmiştir.Devletlerin olağandışı harcamaları söz 

konusu olduğunda bu harcamaların finansmanı için -borçlanma gelirlerini, vergi gelirlerinin 

günümüze iskonto edilmiş hali olarak değerlendirdiğimizde-  karşımıza çıkan birincil alternatif 

vergilerdir. Vergisel araçlardan yararlanırken; yürürlükteki vergilerin oranları arttırılabileceği gibi 

yeni vergiler de ihdas edilebilir. 

 

Çalışmada 1923-2019 yılları arasında Türkiye’de; doğal afet, savaş, finansal ve mali sorunlara 

bağlı ortaya çıkan olağanüstü harcamaların finansmanına yönelik ihdas edilen vergiler ele 

alınmıştır. Türkiye’de uygulanan olağandışı vergilerin Peacock-Wiseman Hipotezi çerçevesinde 

ele alındığı çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Peacock-Wiseman Hipotezine 

ilişkin temel açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde ise Cumhuriyetten günümüze vergi tarihi 

içerisinde yer almış olan olağandışı vergi uygulamaları incelenmiştir. Bu vergilerin hangi 

dönemde, ne amaçla ve hangi süreyle uygulandığı bilgisine göre vergisel açıdan Peacock-Wiseman 

modeli değerlendirilmiştir. Şunu belirtmek gerekir ki çalışmada kamu harcamaları yönünden bir 

değerlendirme yapmak yerine olağandışı vergilerin salt kamu harcaması finansmanı amacıyla mı 

yürürlüğe konulduğu, Peacock-Wiseman Hipotezinin iddia ettiği gibi bunların uzun süre vergi 

sisteminde yer almaya devam edip etmediği; Türkiye açısından değerlendirilmiştir. Hipotezin, 

geçerli olduğu noktalar olmakla birlikte; bütüncül olarak doğru olduğu değerlendirmesinde 

bulunmamaktayız. 

 

Anahtar Kelimeler : Peacock-Wiseman hipotezi, Sıçrama hipotezi, Olağan dışı vergiler. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan Çocuk 

Eğitimi Uygulama ve  Araştırma Merkezinde (Çocuk Üniversitesi) 2018-2019 Bahar döneminde 

eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin çocuk üniversitesine yönelik görüşlerini 

belirlemektir. Araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim-öğretim faaliyetine katılan 25 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğrencilerden yansıtıcı günlük kullanılarak elde edilmiştir. 

Yansıtıcı günlükler eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamadan önce bir toplantı yapılarak 

öğrencilere dağıtılmış ve araştırmacılar tarafından günlüklerin nasıl tutulacağı öğrencilere 

açıklanmıştır. Öğrencilerden her eğitim gününün sonunda (2 ay- 8 hafta-15 modül) toplam 15 

eğitim-öğretim faaliyetine dair görüşlerini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz 

tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, eğitim-öğretim faaliyetine katılan 

öğrencilerin aldıkları eğitimden çok memnun oldukları, olumlu bir üniversite imajı oluşturdukları, 

bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında olumlu duygu kazandıkları belirlenmiştir. Bu 

uygulamaya katılan öğrenciler yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını 

ifade ettikleri için, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da dersler öğrencilerin aktif olmasını 

temel alan, öğrencilerin keyif alacağı faaliyetler şeklinde planlanması önerilebilir.  
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ÖZET 

 

Akademik makalelerin niceliksel etkileri aldıkları atıflarla ölçülmektedir. Benzer şekilde bu 

makalelerin yayınlandığı dergilerin de etkileri ve tanınırlıkları atıf sayıları ile 

değerlendirilmektedir. Atıfların niceliklerinin yanı sıra niteliklerinin de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Atıfın niteliğini ortaya koyan faktörlerden biri derginin kendine atıfıdır. Bu 

çalışmada Ulakbim TR-Dizin’e kayıtlı Eğitim Fakültesi Dergilerinin son sayılarında yer alan 

çalışmalarda derginin ne kadar kendine atıf yaptığı sorusu araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 26 

akademik derginin son sayısındaki 488 makalede yer alan kaynakçalar incelenmiştir. Yapılan 

tarama sonucunda bu makalelerin 84’ünün çalışmanın yayınlandığı dergideki çalışmalara toplamda 

100 kez atıfta bulunulduğu görülmüştür. Makalelerin %17’sinin dergisine atıfta bulunması genel 

olarak Eğitim Fakültesi dergilerinin olumsuz bir  performans sergilemediği görülmüştür. Ancak bu 

oran dergiler için tek tek incelendiğinde 8 derginin %25’i, 2 derginin ise %50’yi aştığı görülmüştür.  
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ÖZET 

 

İşsizliğin yoğun olarak yaşandığı günümüzde ülkeler işsizliğin nedenleri üzerine araştırmalar yapmakta, 

işsizliği azaltmak üzere yeni politika ve programlar geliştirmektedir. Özellikle genç işsizliğinin nedenleri 
arasında yer alan, çalışma hayatında tecrübe eksikliği, yeterli melekelerden yoksunluk ve emek piyasası ile 

iletişim sağlayamama ön plana çıkmaktadır. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmanın yollarının başında 

Aktif İstihdam Politikaları (AİP) gelmektedir. İşsizlikle mücadele etmekle sorumlu olan İŞKUR, 1999 

yılından itibaren, “Toplum Yararına Program- TYP”yi uygulamaya koyarak, özellikle işsizliğin yoğun 
olduğu dönemlerde, istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden 

uzaklaşmalarını engelleyerek, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği 

sağlamayı amaçlamaktadır. 2019 yılı itibariyle, bu programın bir alt bileşeni olan Sosyal Çalışma Programı 

(SÇP) üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği yeni bir program olarak uygulamaya konulmuştur.  

Sosyal Çalışma Programın amacı kısaca; üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal 

faydası olan işlerde çalışırken, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilmelerini sağlamaktır. 

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri aktif 
bir lisans veya ön lisans kaydının olması durumunda bu programlara başvuru yapabilir. Sosyal Çalışma 

Programının azami süresi bir yaz döneminde 3 ay olarak belirlenmiştir. İŞKUR tarafından 2019 yılında ilk 

kez uygulamaya konulan programın kontenjanı  20.000 kişi olarak belirlenmiştir. Program kapsamında bir 

katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabilmiş ve en fazla 39 iş günü çalışabilmiştir. Programa 
başvurular internet üzerinden alınmış ve kura yöntemi ile kazananlar belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, 

SÇP’ye katılan üniversite öğrencilerinin program sonunda, çalışma hayatını tanımalarına katkı sağlama, 

eğitim aldıkları alanda uygulama becerisi kazanma ve ekonomik olarak tatmin sağlamaları açısından 

değerlendirilmeleridir.  

Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler anketleri mobil ve web 

platformlarından elektronik yolla yanıtlamışlardır. Uygulamaya Antalya, Burdur, Manisa, Bartın, Karabük, 

İzmir, Isparta ve Ankara illerinde SÇP’yi tecrübe eden 403 öğrenci katılmıştır. Araştırma analizlerinde 

betimsel ve çıkarımsal teknikler birlikte kullanılmıştır. Beklenen araştırma bulgularına göre; pek çok 
talepkâr öğrenci ya SÇP kapsamının çok küçük olması ya da uygulamadan haberdar olmaması nedeniyle 

programa katılamamıştır. SÇP, öğrencilerin işgücü piyasalarını tanımalarına katkı sağlarken, doğru 

eşleşmeme nedeniyle kısıtlı düzeyde bile mesleki anlamda katkı sağlayamamaktadır. Ücret elde etme, 

programın en önemli avantajı olarak görülmektedir.  

Beklenen bu bulgulara göre SÇP’nin etkinliğinin arttırılması için 2 öneride bulunulmaktadır. İlk olarak SÇP 

uygulaması, öğrencilere mesleki uygulama becerisi kazandırma amacına daha etkili bir biçimde hizmet 

edecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu tasarım, uygulamanın faydalarını maksimize etme ve mesleki eğitimin 

gelişimi ve işgücü piyasalarındaki arz-talep arasında ortaya çıkan dengesizliklerin nötralize edilmesine katkı 
sağlayabilir. İkinci olarak; programın kontenjanının arttırılması öğrenci yoksulluğunun azaltılmasına katkı 

sağlayacaktır. Böylece öğrencilerin üniversite dönemlerinde daha başarılı olmaları ve aynı zamanda 

niteliklerini işgücü piyasalarının taleplerine daha yakın hale getirmeleri ve pek çok öğrencinin emek 
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piyasasında çalışma deneyimi sağlaması mümkün olabilecektir. Çalışma sonunda ortaya çıkan önerilerin 

icra edilmesi, genç işsizlik ile mücadeleye önemli katkılar sağlayabilir.   

 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Çalışma Programı, İşsizlik, Genç İşsizliği, Toplum Yararına Program, 
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ANALYSIS OF SOCIAL WORK PROGRAM (SWP) AS AN ACTIVE EMPLOYMENT POLICY 

Abstract 

In today's world where unemployment is widespread, countries do research on the causes of unemployment 
and develop new policies and programs to bring unemployment down. Lack of experience in working life, 

lack of sufficient skills and lack of communication with the labour market can particularly be listed as the 

causes of youth unemployment. One of the ways to eliminate these negative situations is Active 
Employment Policies (AEPs). Responsible for combating unemployment, ISKUR has been implementing 

the ''Community Benefit Program-CBP'' since 1999 and aims to prevent the unemployed with difficulties in 

employment to become distanced from working habits and discipline, ensure their adaptation to the labour 

market and to provide them with temporary income support, especially during periods of high 
unemployment. As of 2019, the Social Work Program (SWP), a sub-component of this program, has been 

put into practice as a new program from which university students can benefit.  

The objective of the Social Work Program is, in short, to enable university students to develop their 

professional qualifications while employed in socially beneficial positions by public organizations and 
institutions. All students, except for open university, master's degree and doctoral students, can apply to 

these programs if they are enrolled to an active undergraduate or associate degree. The maximum duration 

of the Social Work Program is three (3) months in a summer term. The quota of the Program, implemented 

by ISKUR in 2019 for the first time, has been determined as 20,000 people. Within the scope of the Program, 
a participant was able to participate in this Program three (3) days a week and worked for a maximum of 39 

working days. Applications to the Program were received via the internet and the winners were determined 

by drawing lots. The purpose of this research is to evaluate the university students, participated in the SWP, 
whether the Program contributed their familiarization with working life, brought them with practical skills 

in the field of their study and provided them with economic satisfaction.  

The research data were collected by questionnaire method. The participant students submitted the 

questionnaires electronically through mobile and web platforms. 403 students who experienced the SWP in 
Antalya, Burdur, Manisa, Bartın, Karabük, İzmir, Isparta and Ankara participated in the research. 

Descriptive and inferential techniques were used together in the research analysis. According to the expected 

research findings, many demanding students could not participate in the program either because the scope 

of the SWP was too small or they were not aware of the SWP. Although the SWP contributes the students 
to know about labour markets, it cannot provide any contribution in the sense of professional qualifications 

even at a limited level due to incorrect matching. Wage earning is considered as the most important 

advantage of the Program.  

According to these expected findings, two recommendations are made to increase the effectiveness of the 
SWP. First, the SWP practice should be designed to serve the purpose of providing students with 

professional practice skills more effectively. This design can contribute to maximizing the benefits of the 

practice and neutralizing imbalances between the development of vocational training and supply-demand in 
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labour markets. Second, increasing the quota of the Program will contribute to the elimination of student 

poverty. Thus, students will be able to have the chance to be more successful in their university terms, to 
adjust and adopt their qualifications to the demands of the labour markets and have working experience in 

the labour markets. The execution of the recommendations made at the end of the research can make 

significant contributions to combating youth unemployment.   

 

Keywords: Social Work Program, Unemployment, Youth Unemployment, Community Benefit Program, 

Disadvantaged Groups.  
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Abstract 

The concept of circular economy is becoming more and more frequently mentioned in scientific research 
due to the link between this concept and sustainable development at a global level. The circular economy 

offers opportunities to reinvent the classical economy, offering sustainable and competitive solutions. The 

benefits of circular economy are directly associated with environmental protection, increased 
competitiveness, innovation and technological research. The objective of this article is to determine the 

influence that the social progress of the population has on the development of circular economy. The article 

contributes to the domain-specific literature by analysing the correlation between the dimensions of social 

progress, the percentage allotted to the research and innovation expenditure in the GDP, the GDP/capita and 
the rate of waste recycling in the European Union countries, which have SPI, the percentage allotted to the 

research and development expenditure in the GDP, the GDP/capita being control variables. The results of a 

panel-type data analysis show that social progress positively influences the rate of waste recycling in an 
economy. Thus, various policies aimed at increasing the social progress of the population, will have an 

effect on the rate of waste recycling and, implicitly, on the development of the circular economy. 

Keywords circular economy, social progress, panel-type model, the European Union 
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672- BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DEĞERLERİ İLİŞKİSİNİN 

KUŞAKLAR KAPSAMINDA ANALİZİ 

Doç. Dr. Bahar Yalçın
236
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237

 

 
ÖZET 

Bireylerin kişilikleri ve iş değerleri iş yaşamını etkileyen önemli faktörlerdendir. Kişiliğin ve değerlerin 

bireylerin doğdukları ve yetiştikleri dönemde oluştuğu düşünüldüğünde; bu konuların kuşaklar açısından 

incelenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. İş yerinde kuşaklar arası farklılıkları anlamak çalışanların 

ihtiyaçlarını karşılamanın ilk adımıdır. Her bir kuşağın farklı özellikleri olduğundan kurumlar da 
sistemlerini kuşakların beklentileri ve ihtiyaçlarına göre güncellemek durumundadır. Çalışmanın, günümüz 

örgütlerinde birçok kuşağın bir arada çalışması dolayısıyla oluşabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, 

iletişimin güçlenmesi ve kurum içi sinerji artışı ile elde edilecek verimliliğe katkı sağlaması açısından önemi 
bulunmaktadır. Araştırmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişkinin kuşaklar 

kapsamında analizini gerçekleştirmektir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, Super’ın İş Değerleri 

Envanteri’nden ve Goldberg’in Beş Faktör Kişilik Envanteri’nden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 
kuşak özellikleri, beş faktör kişilik özellikleri ve iş değerlerine değinilmiştir. Araştırma sonucunda, 

Türkiye’de yaşayan farklı kuşaklardan bireylerin öne çıkan kişilik özellikleri ve benimsedikleri iş değerleri 

saptanmış, aralarındaki ilişki analiz edilerek kuşakları yansıtan belirleyici değerlendirmeler ortaya 

konulmuştur.    

Anahtar Kelimeler : Kuşaklar, Kişilik Özellikleri, İş Değerleri  
Jel Kodları  : M12, M14 

ANALYSIS OF FIVE FACTOR PERSONALITY TRAITS AND WORK VALUES WITHIN THE 

SCOPE OF GENERATIONS THEORY 

Abstract 

Individuals’ personality and work values have important effects in the workplace. Considering the 

personality and values are formed in the period when individuals are born and grown; these issues have to 

be examined in terms of generations. Understanding generational differences in the workplace is the first 
step in meeting the needs of employees. As each generation has different characteristics, organizations have 

to update their systems according to the expectations and needs of generations. The research is important in 

terms of preventing conflicts that may occur due to the working of many generations in today's 
organizations, strengthening communication and contributing to the productivity to be achieved through the 

increase of corporation synergy. The purpose of this study is to analyze the relationship between five factor 

personality traits and work values within the context of generations. In the research, Super's Work Values 
Inventory and Goldberg's Five Factor Personality Inventory were used. Within the scope of the research 

generation characteristics, five-factor personality traits and work values were mentioned. As a result, the 

prominent personality traits and work values of individuals from different generations living in Turkey were 

determined. In addition, the relationship between work values and personality traits was analyzed and the 

characteristics of the generations were explained. 

Anahtar Kelimeler : Generations, Personality Traits, Work Values. 
Jel Kodları  : M12, M14 
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673- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Bahar Yalçın
238
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ÖZET 

Hizmet sektörü günümüzde en fazla gelişmekte olan sektör konumundadır. Hizmet sektörünün her dalı, 

toplumun her gün artarak değişen ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde 
önemli bir yere sahip olmuştur. Rekabetin artması, teknolojinin gelişimi ile birlikte değişen beklentilerin 

karşılanması yönünde kurumların, sundukları hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeleri gerekmektedir. 

Ölçülemeyen şey iyileştirilemez felsefesi dikkate alındığında tüm kurumlar, hizmet sundukları kesimin 
beklenti ve algılamalarını değerlendirerek hizmet kalitesini ölçmeye çalışmak konusunda gereken özeni 

göstermek durumundadırlar. Sağlık sektöründe ise hizmet kalitesi, insan hayatının sürdürülmesi ve yaşam 

kalitesinin artırılması ile ilgili olduğundan ayrı bir öneme sahiptir. Bu bakımdan sağlık sektöründe sunulan 

hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi, bu yönde gerekli politika ve 
stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızın temel amacı, kalite 

yönetim sistemi kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin hizmet kalitesine yönelik beklenti 

ve algılarını belirlemek ve elde edilen veriler ışığında sağlık hizmetlerinde kalite olgusunu 
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Manisa il merkezinde  “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 

Sertifikası”na sahip bulunan bir kamu hastanesinde, hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik SERVQUAL 

ölçeği kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Sağlık kuruluşları çeşitli kalite yönetim modellerini 

uygulamaya koyarak kalite sertifikalarına sahip olmaktadır. Hastanelerde kalite yönetimi uygulanması; kıt 
olan hastane kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, maliyetlerin düşürülmesi, rekabet gücünün 

artırılması ve sonuçta hizmet sunulan kesimin memnuniyetinin yükseltilmesi yönünde önemli katkılar 

sağlamaktadır. Yapılan çalışma sonucunda, hastaların sağlık hizmetlerinden beklenti ve algılarına yönelik 
SERVQUAL skorları saptanmıştır. Elde edilen skorlar, ölçeğe ilişkin boyutlar kapsamında analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Çalışma ile bir örnek uygulama kapsamında elde edilen sonuçların, sağlık hizmeti sunan 

kurumlar açısından geleceğe yönelik politika ve stratejiler oluşturma bağlamında önem taşıyacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmetleri, Servqual Yöntemi 
Jel Kodları  : M30, I11 

 

A RESEARCH ON MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN HEALTH SECTOR 

ABSTRACT 

Today, the service sector is the most developing sector. Every branch of the service sector has an important 

role in meeting the ever-changing needs of the society and increasing the quality of life. In order to increase 

competition and meet the changing expectations with the development of technology, institutions need to 
continuously improve the quality of their services. Considering what cannot be measured cannot be 

improved, all institutions have to show due diligence in trying to measure service quality by evaluating the 

expectations and perceptions of the segments they serve. In the health sector, service quality has a special 

importance since it is related to sustaining human life and increasing the quality of life. In this respect, 
measuring the quality of services provided in the health sector and evaluating the data obtained will 

contribute to the formation of necessary policies and strategies in this direction. In line with this information, 
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the main purpose of our study is to determine the expectations and perceptions of individuals benefiting 

from health services within the scope of quality management system and to evaluate the quality of health 
services in light of the data obtained. For this purpose, a research has been carried out by using SERVQUAL 

scale to measure service quality in a public hospital which has “ISO 9001: 2000 Quality Management 

System Certificate” in Manisa city center. Health institutions have various quality management models and 
have quality certificates. Implementing quality management in hospitals; It makes significant contributions 

to the efficient use of scarce hospital resources, to lower costs, to increase competitiveness and ultimately 

to increase the satisfaction of the service sector. As a result of the study, SERVQUAL scores were 

determined for the expectations and perceptions of the patients from the health services. The scores obtained 
were analyzed and interpreted within the scope of the scale. It is considered that the results obtained within 

the scope of an exemplary application with the study will be important in terms of developing future policies 

and strategies for healthcare providers. 

Anahtar Kelimeler : Service Qulity, Health Services, Servqual Method 

Jel Kodları  : M30, I11 
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675- AĞIRLIKLANDIRILAN KRİTERLERİN Etkinlik ÜZERİNE ETKİSİ: bANKA 

ÖRNEĞİ 

Dr.Öğr. Üyesi Adem Babacan 
240

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
241
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242

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada performans ve performansın temel kavramları olan etkinlik, verimlilik kavramları açıklanmış, 

performansın ölçüm metotları üzerinde durulmuştur. Performansın önemli özelliklerinden olan etkinlik 
ağırlıklandırılmış kriterlerle daha fazla anlam kazanır.  Bu sebeple hem ağırlıklandırılarak hem de 

ağırlıklandırılmadan iki model kurularak banka etkinlikleri ölçüldü. Ağırlıklandırılmış etkinlik kriterleri ile 

yapılan analiz sonuçlarının daha ayırt edici görüldü. Çok kriterli problemlerde etkinliğin ölçülmesi ve 

etkinlik ölçümünde kullanılan kriterlerin ağırlıklarının belirlemesi için Analitik Hiyerarşi Prosesinden 
(AHP) faydalanıldı. Etkinlik ölçümünde ise Veri zarflama analizi kullanıldı.  Etkinlik ölçüm metotlarının 

en iyilerinden biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA) yardımı ile 2008-2017 yılları arası Türkiye’deki 

verilerine tam olarak ulaşabildiğimiz bankaların etkinlik seviyesi ölçülmüştür. Banka etkinliği için hem 
girdi hem de çıktı kriterleri Sivas’ta bulunan banka yöneticilerinin görüşleri alınarak belirlendi. Belirlenen 

kriterler yine banka yöneticilerinin görüşleri alınarak AHP yardımı ile ağırlıklandırıldı. Daha sonra Ağırlıklı 

VZA yöntemine kullanılarak bankaların etkinlik skorları saptanmıştır. Kriterler hem CCR hem de BCC 
modellerine göre değerlendirildi. Değerlendirmeler hem girdi yönelimlihem de çıktı yönelimli olarak 

yapıldı. Ağırlıksız modelde on beş banka tam etkin çıktı. Üç banka ise tam etkin çıkmazdı. On yedi banka 

lokal etkin çıktı. Sadece bir banka lokal etkin çıkmadı. Ağırlıklandırılmış kriterler ile kurulan modelde ise 

sadece iki banka tam etkin çıktı. Kalan bankalar ise %17-%96 arasında değişen etkinlik değerleri ile etkin 
çıkmamıştırlar. Lokal etkinlikte ise altı banka etkin olup diğerleri etkin olamamıştır. Etkin olmayan bankalar 

için de etkin olabilmeleri için potansiyel iyileştirilmeler önerildi.  

Anahtar Kelimeler: Performans, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Analitik Hiyerarşi Prosesi, 

Banka Etkinliği 

Jel Kodları  : C44, D7. 
 

THE EFFECT OF WEIGHTED CRITERIA ON EFFECTIVENESS: A BANK CASE 

ABSTRACT 

In this study, the basic concepts of performance and efficiency, efficiency and productivity are explained 
and performance measurement methods are emphasized. Efficiency, which is an important feature of 

performance, gains more meaning with weighted criteria. Therefore, the Bank's activities were measured 

both by weighting and without weighting by establishing two models. The results of the analysis with 

weighted efficacy criteria were found to be more distinctive. Analytical Hierarchy Process (AHP) was used 
to measure efficiency in multi-criteria problems and to determine the weights of the criteria used for 

efficiency measurement. Data envelopment analysis (DEA)  was used for efficiency measurement. DEA, 

which is one of the best methods of measurement of effectiveness with the help of data from the years 2008 
to 2017 in Turkey to fully reach the level of effectiveness of the banks we measured. Both input and output 
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criteria for bank efficiency were determined based on the opinions of bank managers in Sivas. The criteria 

were weighted with the help of AHP by taking the opinions of the bank managers. Then, the efficiency 
scores of the banks were determined using Weighted DEA method. The criteria were evaluated according 

to both CCR and BCC models. Evaluations were made both input-oriented and output-oriented. In the 

weightless model, fifteen banks were CCR efficiency. The three banks were BCC efficiency. Seventeen 
banks appeared locally efficiency. Only one bank did not appear locally efficiency. In the model established 

with weighted criteria, only two banks were fully effective. The remaining banks were inefficiency with 

efficiency values ranging from 17% to 96%. In the local efficiency, six banks were efficiency and the others 

were inefficiency. Potential improvements have been proposed to be efficiency for inefficiency banks. 

Keywords: Performance, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Analytic Hierarchy Process, Bank 

Efficiency 
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677- CUMHURBAŞKANININ YARGI ORGANLARINA YAPTIĞI ATAMALARIN 

KUVVETLER AYRILIĞI VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Eren TOZAK
244

 

 

ÖZET 
Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık dereceleri söz konusu 
ülkelerin hukuk devleti olup olmadıklarını ve ne ölçüde demokratik olduklarını büyük oranda ortaya 

koymaktadır. Fakat yargı organlarının kuruluşlarını ve işleyişlerini hükümet sistemleri ile arasında doğrudan 

bir bağ olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. 2017 yılında Türkiye’deki Anayasa değişikliğinden önce yargı 
yetkisi başlıklı 9’uncu maddede söz konusu yetkinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade 

edilmişken, yapılan değişiklik ile bağımsız ve tarafsız olan mahkemeler tarafından kullanılacağı da ayrıca 

ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler ile yargı organlarıyla ilgili yenilikler hayata geçirilmiş olsa da söz 

konusu yeniliklerin, doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olduğunu söylemek doğru 
değildir. Yukarıda da bahsedildiği şekilde bu değişiklikler mahkemelerin adları, üye sayıları ve üyelerin 

seçilme kıstasları ile ilgilidir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, HSK üyelerinin seçimi, 

Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme, Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin seçimi, Yüksek Seçim 

Kurulu üyelerinin atanması üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Kamu Görevlisi, Yargı 

Jel Kodları: H70, Z00 

 

ABSTRACT 
Regardless of the style of the governmental system, the degree of independence and impartiality of the 

judicial bodies largely shows whether the countries in question are a state of law and to what extent they are 

democratic. But it can be misleading to say that there is a direct link between the establishment and 

functioning of judicial bodies and government systems. In 2017 jurisdiction before the Constitutional 
amendments in Turkey titled Article 9 of the statement gut level was that will be used by independent courts 

to question authority, as well as to be used by courts which are independent and impartial with the 

amendment stated. Even though the amendments and the innovations related to the judicial organs have 
been implemented, it is not correct to say that these innovations are directly related to the presidential 

government system. As mentioned above, these amendments relate to the names of the courts, the number 

of members and the criteria for the election of members. This study will focus on the election of the members 
of the Constitutional Court, the election of the members of the Council of Judges and Prosecutors, the 

election of a quarter of the members of the Council of State, the selection of the Attorney General and deputy 

of Attorney General, the appointment of the members of the Supreme Election Council. 

Keywords: Presidential System, Public Servicer, Judgment 
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ÖZET 

 

Özet: Özet: Petrol kuyularında kolaylıkla çıkarılbilen kaynakların tükenmesi, üretim ortamının 

zamanla  ulaştığı zorlukları ile şirketler yeni petrol aramaları , bulunması ve işlenmesi için yöntem ve 

teknolojilerin geliştirilmes alanında gittikçe daha da zorlaşan problemleri ve riskleri belirleyerek çözüme 

ulaşmak durumundalar. Petrol sanayinin ekonomik yapısı, yüksek riskler, petrol ve doğalgaz projeleri ile 

ilgili belirsizlik, çok hareketli ve tehlikeli fiyat yapısıyla diğer sanayi dallarından önemli ölçüde 
ayrılmaktadır. Ayrıca da, petrol projelerine yatırım yapmak  için karar verirken dikkat edilecek unsurlardaki  

belirsizliklerin sayı çokluk arzetmekte ve bu yönüyle de  karar verme sürecini zorlatırmaktadır. 

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için petrol şirketlerinin verimliliğinin ve üretim 

sürecinin faydalarını artırmak için, giderleri azaltmalı, yeni üretim alanlarına ve yeni pazarlara 

başarılı giriş yapabilmek için üretim sürecini yalınlaştırmalıdırlar. Bu maksada ulaşmak ve petrol 

arama ve üretim projelerinde risklerden kaçınmak amacıyla yönetim kararlarının hıızını ve 

kalitesini artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve yoğun bilgi akışını detaylı yorumlama 

becerisine sahip olmak gerekiyor. Uzmanlar, en büyük başarının zamanı iyi yöneten ve 

teknolojiden, modern sanayi yöntemlerinden ve risk ve belirsizlik ortamında doğru karar verebilme 

becerilerine sahipolma ile gerçekleşeceğini söylemekteler.  

Petrol çıkarılan alanların sayılarının azalması ve eskimiş olması fayda ve verim yönünden 

dikkatle incelenmesi gereken  unsurlardır. Daha yüksek gelir elde etmek için petrol ve doğalgaz 

firmaları aktiv olan madenlerde üretim miktarını artırmak ve de yeni kaynaklar bulmak için gerekli 

geolojik arama çalışmalarına hiz vermelidirler. Bu çalışmalar da yeni kaynakların daha derinlerde 

bulunması ve fiyat riskli bir sektör olması açısından zorluklar oluşturmaktadır.  Özellikle petrolün 

dinamik fiyat yapısına sahip olması firmaları bu alanda çalışmaktan kaçındırmaktadır.  
Bu yüzden de, petrol arama alanındaki projelerin kabül sürecini kolaylaştırmak ve güncel sorunların 

uhdesinden gelebilmek için, petrol ekonomisi modeli ve ilgili riskler için güçlü çözümler bulunması 

ulaşmak istediğimiz hedefimizdir. 
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Özet 

Bu araştırma Türkiye’de 2004-2017 yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi ve sosyal bilgiler öğretimi 

alanında yapılmış doktora tezlerinin konu alanı olarak eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma, 

nitel yönteme göre desenlenmiştir. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi alanında yapılmış doktora tezlerinin 
nitel olarak incelenebilmesi için doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Yüksek 

Öğretim Kurulu Dokümantasyon, Yayın ve Daire Başkanlığı’na ait veri tabanında bulunan, 2004-2017 

yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi ve sosyal bilgiler öğretimi alanında yazılmış doktora tezleri 
oluşturmaktadır. Ulusal Tez Merkezi’nde izinli olan sosyal bilgiler eğitimi alanında 65, sosyal bilgiler 

öğretimi alanında yapılmış 87 doktora tezine ulaşılmıştır. İncelenen tezlerin frekans ve yüzde durumları 

çıkarılarak bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan tez inceleme 

formu ile incelenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Öğretimi, Doktora Tezi, Doküman İncelemesi 

Jel Kodları  : I00 

INVESTIGATION MADE SUBJECT AREA OF STUDY PHD THESİS İN 2004-2017 YEARS 

BETWEEN SOCIAL STUDIES EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY 

Abstract 

This study was aimed to determine the trends of social studies education and social studies as the subject of 
dissertations made in the field of education between the years 2004-2017 in Turkey. In the research, was 

designed according to qualitative method. Document analysis method was used for descriptive analysis of 

doctoral theses in the field of social studies education and training. The population of the research consists 

of doctoral theses written in the field of social studies education and social studies training between the 
years 2004-2017 in the database of the Higher Education Council Documentation, Publication and 

Department. 65 doctoral dissertations on social studies education and 87 doctoral dissertations on social 

studies education were obtained. The frequency and percentages of the theses examined were tried to be 
obtained. The data were analyzed with the thesis review form created by the researcher and transferred to 

the computer. Descriptive content analysis technique was used for data analysis. 

Keywords: Social Studies Education, Social Studies Training, Doctoral Thesis, Document Analysis  

Jel code: I00 
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695- LISANS ÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış
249

 

Doç. Dr. Gülay Bedir
 250

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yüksek lisans yapan öğrencilerin 

öğrenme stili tercihlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma 2019-2020 güz döneminde 
gerçekleştirilmiş ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında öğrenim gören 21 öğrenci araştırmanın çalışma 

grubunu okulturmuştur. Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın verileri Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli (Çevresel faktörler, duyuşsal faktörler, 
sosyolojik faktörler, fizyolojik faktörler, psikolojik faktörler) temele alınarak beş grup ve yirmi bir elementi 

içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniği 

kullanılarak çözümlenip ve yorumlanmıştır. Araştırma sonunda yüksek lisans öğrencilerinin çevresel 

faktörler boyutunda öğrenme ortamlarında daha çok informal oturma düzenini, serin ortamları ve loş ışıklı 
ortamları tercih ettikleri belirlenmiştir. Duygusal boyutta daha çok iç motivasyon ve kendi 

yapılandırmalarına göre öğrendikleride daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Fizyolojik boyutta örenme 

ortamlarında yeme içme ihtiyacı hissettiklerini ve devamlı hareket etme arzusunda olduklarını 

belirtmişlerdir.  
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696- KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ* 

Ayşe Aksu
251
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252

 

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı kadın okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna yönelik görüşlerinin 

incelenmesidir.  Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim’e bağlı ilkokul, ortaokul 

ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 13 kadın yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel 

yöntemlerden fenomenolojik (olgubilim) deseninde kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış formun kullanıldığı bu çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre ise kadın yöneticilerin çoklu rol üstlenme, iş yükünün ağır olması, çalışma 

saatlerinin fazla olması, yöneticiliğin erkek işi olarak görülmesi, erkek öğretmenlerin kadın yöneticilerden 

emir almak istememesi gibi olumsuz duruma maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Kadın yönetici, Cam tavan sendromu, Nitel veri analizi  

Jel Kodları  : I2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
251 Milli Eğitim Bakanlığı, urkekkceylan@hotmail.com 
252 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0344 3101315, erkanatalmis@gmail.com  



166 

 

698- FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE YETERLİK 

DÜZEYLERİ 

Büşra UYGUN
253

   

Prof. Dr. Sakine Serap AVGIN
254

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi algısı ve yeterlik düzeylerini 

belirlemektir. Çalışmada, nicel araştırma desenlerinden genel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 akademik yılı güz döneminde Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 4. Sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “basit rastlantısal (tesadüfî) 

örnekleme yöntemi” seçilmiş ve araştırma 50 fen bilgisi öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. 

Bu araştırmanın verileri Elçiçek, Kinay ve Oral (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen 

Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 

paket programı kullanılarak, betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular genel 

olarak ele alındığında, ortaya çıkan sonuç, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetiminde 

yeterlik düzeyinin istenilen seviyede olduğunu göstermektedir. Ancak, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının sınıf yönetiminde yeterlik düzeyine ilişkin görüşlerin, beşli likert türünde olan ölçeğin 

en yüksek katılım derecesi olan “çok yeterli” seçeneği yerine, bir alt seviyede yer alan “ yeterli” 

seçeneğinde birleştiği görülmektedir. Araştırmanın son bölümünde, ulaşılan sonuçlar dikkate 

alınarak çeşitli öneriler sunulmuştur. 
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SEVDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Büşra UYGUN
255

   

Prof. Dr. Sakine Serap AVGIN
256

 

 

 
253 Milli Eğitim Bakanlığı  
254 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi  
255 Milli Eğitim Bakanlığı  
256 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi  



167 

 

 
ÖZET 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri dersini sevdirmeye yönelik görüşlerinin 
incelenmesidir. Araştırmada amaca uygun sayısal olmayan ve yorumlayıcı bir yaklaşım olan nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 akademik yılı güz döneminde 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim 
gören 50 adet 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının fen bilimleri dersini sevdirmeye yönelik olarak belirttiği ifadeler,  öğretmen adaylarının verdiği 
cevaplar doğrultusunda 6 yeterlik alanı dikkate alınarak kategoriler haline getirilmiştir. Yeterlik alanları 

öğretmen adaylarının en çok verdikleri cevaplara göre sırasıyla “öğrenci aktifliği -farklı Öğretim, yöntem 

ve tekniği kullanımı”, “etkinlik yaptırma- oyun oynatma”, “merak uyandırma- dikkat çekme”, “materyal 

kullanımı”, “deney yaptırma- laboratuar kullanımı” ve “ günlük hayatla ilişki- güncel konular” olarak 
belirlenmiştir.  Elde edilen bulgular frekansı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanmış ve ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Bulgulardan sonra öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fen Bilimleri, Dersi Sevmek, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları 
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716- AAOIFI'NİN TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL 

TABLOLARINA ETKİSİ 

Ayhan YATBAZ
257

 

 

 
ÖZET 

Katılım bankaları Türkiye'de bu isimle anılmakla birlikte, dünyada daha çok İslami banka (Islamic bank) 

ya da faizsiz banka (interest free banking) olarak bilinen finans kurumlarıdır. Bu kurumların temel görevi 

İslam'ın temel ilke ve kurallarına uygun olarak fon toplamak ve bu fonları uygun finansman yöntemleriyle 

fon talep edenlere kullandırmaktır. Türkiye'de faaliyet gösteren diğer bankalar gibi katılım bankaları da 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabidir. Söz konusu kanuna göre tüm bankalar finansal tablolarını KGK 

tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlamak durumundadır. Bu 

standartlardan TFRS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre bankalar finansal durum tablosu, gelir 
tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosundan oluşan 4 temel finansal tablo düzenlemek 

zorundadır.  Katılım bankalarının kendine özgü işlemlerinin bulunması muhasebe ve raporlama işlemlerine 

de yansımıştır. Buradan hareketle merkezi Bahreyn’de olan AAOIFI 1991 yılından beri İslami finansal 

kurumlara özgü finansal muhasebe standartları yayınlamaktadır. KGK tarafından Faizsiz Finans Muhasebe 
Standartları adıyla Türkçeye çevrilen bu standartlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki katılım 

bankaları tarafından gönüllü olarak uygulanabilecektir. Bu standartlardan Finansal Muhasebe Standardı 

(FMS) No. (1) İslami Finansal Kurumların Finansal Tablolarına Yönelik Genel Sunum ve Açıklama 
standardı TFRS 1’e ek finansal tablolar getirmektedir. Bu çalışmada TFRS 1 ve FMS 1’in düzenleme 

yükümlülüğü getirdiği finansal tablolar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve Türkiye’deki katılım bankaları 

açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, AAOIFI Finansal Muhasebe Standartları, TFRS 1 Finansal 

Tabloların Sunuluşu Standardı 
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718- 1545 YILINDA KIZIL ÜZÜM PİYADE ÇİFTLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz
258

 

 

ÖZET 

 

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde fetihlerin ve sınırların genişlemesine paralel olarak asker ihtiyacının 
da artmasına binaen, Türk çiftçilerden yararlanma yoluna gidilmiş ve sefer zamanlarında kullanılmak üzere 

askeri bir sınıf ihdas edilmiştir. “Yaya ve Müsellem” adıyla zikredilen kişiler kullandıkları çiftliklerin 

vergilerinin muafiyeti karşılığında kendi teçhizatlarıyla nöbetleşe seferlere veya hizmetlere katılmıştır. 
Bunların çiftlikleri de “Piyade çiftliği” olarak isimlendirilip yayalara kaydedilmiş ve yayalar yamakları ile 

birlikte çiftlikleri tasarruf etmiştir. Zamanla kapıkulu ocaklarının kurulması ve timarlı sipahi ordusunun 

gelişmesiyle yaya ve müsellemler geri hizmete alınmıştır.Yaya ve müsellemler uzun yıllar Osmanlı Devleti 
ordusuna doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunurken, çiftliklerinde zirai üretim ile bu devletin 

ekonomisine katkı sağlamışlardır. 1582 yılından itibaren piyade çiftlikleri kaldırılarak timar sistemine dâhil 

edilmiş, mevcut olan personeli de reaya statüsüne geçirilmiştir. Çalışmamızda Saruhan Sancağında 

bağımsız bir ünite olarak görülen Kızıl Üzüm piyade çiftliklerinin 1545 yılındaki durumu Cumhurbaşkanlığı 
Osmanlı Arşivinde yer alan 239 numaralı tahrir defteri verileri ışığında ele alınmıştır. Bu tarihte Kızıl 

Üzümde 15 adet köyde, 45 adet piyade çiftliği bulunmaktadır. Bu çiftliklerde de toplamda 440 adet yaya ve 

yamak yanında, 12 gaib ile 196 mürde kaydı yer almaktadır. Eşer nefer sayısının 10 olduğu anlaşılan 
çiftliklerin sahip olduğu arazi miktarı 11250 dönüme ulaşmakta, bunların toplam hâsılı da yaklaşık 20 bin 

akçeyi bulmaktadır. 
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719- 398 NUMARALI VAKIF TAHRİR DEFTERİNE GÖRE XVI. YÜZYIL 

BAŞLARINDA ILICA KAZASI VAKIFLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz
259

 

 

ÖZET 

 

Tahrir defterleri incelendiğinde Osmanlı Devletinin klasik taşra teşkilatı içinde Saruhan Sancağı kazaları 

arasında yer alan Ilıca’nın Sancağın diğer birçok kazasına göre gerek nüfus, gerekse vakıflar yönünden 
geride olduğu anlaşılmaktadır. Zamanla kaza / ilçe statüsünü kaybetmiş olan Ilıca, günümüzde Turgutlu 

ilçesi dâhilinde belde olarak varlığını sürdürmektedir. Çalışmamızın ana kaynağını Cumhurbaşkanlığı 

Osmanlı Arşivinde 398 numara ile kayıtlı olan ve II. Süleyman’ın ilk yıllarına ait vakıf tahrir defteri 
oluşturmaktadır. Bu deftere göre Ilıca kazasında vakıfların gelişme göstermediği tespit edilmektedir. 

Nitekim kazada 1 cami, 1 hamam, 6 zaviye, 5 çiftlik ve 1 mezra vakıf kayıtlarına konu olmuştur. Kazadaki 

en eski vakıfların Saruhanoğulları Beyliği dönemine kadar gittiği görülmektedir. Çalışmada bu vakıflar 
defter kayıtlarındaki veriler doğrultusunda ele alınmıştır. Her ne kadar kaza dâhilinde vakıflar az olsa da 

bunların bölgede Türk ve İslam kültürünün yerleşmesine katkısı yadsınamaz. Özellikle iskân merkezleri 

yanında, yol güzergâhlarında kurulan gelip geçenlere yatacak yer yanında, ücretsiz olarak yemeklerin 

verildiği ve ısız yerlerin şenlendirilmesinde oldukça etkili olan zaviyelerin en fazla vakıf türü olduğu dikkat 

çekmektedir.  
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721-PERFORMANS VE BILEŞENLERI 

Dr.Öğrt. Üyesi Adem Babacan 
260

 

 

 

ÖZET 

 

Performans, içerisinde yedi bileşen barındıran bir kavramdır. Bu sebeple çoğu kez anlaşılmasında 

zorluklar bulunmaktadır. Ancak gerekliliği ise anlaşılmazlığının aksine herkes tarafından bilinir ve istenir. 
Performans amacın gerçekleştirilmesi derecesi olarak tanımlanır. Bu sebeple tam olarak ifade edilemeyen 

amaçların ortaya çıktığı yerlerde ve çok amaçlı fonksiyonların kullanıldığı yerlerde karmaşa oluşabilir. 

Bütün organizasyonlar performansı çalışanlarından istemektedirler. Bununla birlikte performansın kriterleri 

organizasyonlar arasında çok geniş farklılıklar gösterir. Buna rağmen performans hep arzulanmıştır.  1998 
yılında ABD’de 86000 işletmenin başarısız olması işletmelerin performansdan esinlenmeyi bilmediğini 

ortaya koymaktadır. R.W. Allen performansı amaçları verimli bir şekilde başarmak olarak tanımlamıştır. 

Türk Dil Kurumunca “başarım” olarak tanımlanan ve Türk diline yerleştirilen performans, çok yönlü olması 
bakımından kullanıldığı yere göre tanımlanması daha uygun olacaktır. Bu farklılaşmayı performansın 

boyutları olarak nitelendirilip, boyutların tanımlanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Genel anlamda 

performans; planlanmış ve amaçlanmış olacak şekilde bir etkinlik sonucunda elde edilen ürünü, sayı yada 
kalite olarak tanımlayan bir kavramdır. Sonuç mutlak olabildiği gibi görelide olabilir. Bir atletin 

müsabakadaki bireysel derecesi veya diğer atletler ile sıralaması, bir üretim birimindeki üretim miktarı veya 

gerçekleşen üretimin planlanan üretime oranına göre performans tanımlanabilir (Akal. 2000:1). Bu da bize 

performansın belirlenebilmesi için çıktının yorumlanması gerekliliğini gösterir. Çıktının yorumları ise 

verimlilik, kalite, etkenlik boyutları ile ilgili olmaktadır. 

Bu çalışmada performans, boyutları tanımlandı ve kullanım şekilleri üzerinde duruldu. 
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PERFORMANCE AND COMPONENTS 

 

 

Abstract 

 

Performance is a concept that contains seven components. Therefore, there are often 

difficulties in understanding. However, its necessity is known and demanded by everyone. 

Performance is defined as the degree to which the objective is achieved. For this reason, confusion 

may occur in places where objectives cannot be fully expressed and where multi-purpose functions 

are used. All organizations demand performance from their employees. However, the criteria for 

performance vary widely between organizations. Nevertheless, performance has always been 

desired. The failure of 86000 enterprises in the US in 1998 reveals that they do not know how to 

be inspired by performance. R. W. Allen has defined performance as achieving goals efficiently. 

The word performance is called the performance of the Turkish Language Association. In terms of 

performance, it is more versatile. It would be more appropriate to define this differentiation as the 

dimensions of performance and to define the dimensions. Performance in general terms; is a 

concept that defines the product obtained as a result of an activity in a planned and intended manner 

as number or quality. The result can be absolute or relative. Performance can be defined according 

to the individual degree of an athlete in the competition or ranking with other athletes, the amount 

of production in a production unit or the ratio of actual production to the planned production (Akal 

2000:1). This indicates that the output needs to be interpreted in order to determine the 

performance. The comments of the output are related to productivity, quality and effectiveness 

dimensions. 

In this study, performance, dimensions were defined and usage methods were emphasized. 

 

Keywords: Performance. 

 

Jel Kodları  : M12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

726- MALI ARAÇLARIN ÇEVRE POLITIKALARINDAKI ROLÜ ÇERÇEVESINDE 

KARBON FIYATLANDIRMA AÇIĞI 
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261

 

 

ÖZET 

 

Maliye politikası açısından vergiler veya ticari emisyon izinleri yoluyla gerçekleştirilen karbon 

fiyatlandırması, gelirin artmasını, diğer vergilerin düşürülmesini, kamu harcamalarının arttırılmasına veya 
borcun azaltılmasını mümkün hale getirecektir. Karbon fiyatları, fosil yakıtlar üzerindeki özel vergiler, 

karbon vergileri ve ticari emisyon izin fiyatları unsurlarının bileşiminden oluşan efektif karbon oranları 

kullanılarak hesaplanabilir. Her üçü de düşük karbonlu ve sıfır karbonlu yakıtlara göre yüksek karbonlu 
fiyatları arttırarak, enerji kullanıcılarının düşük veya sıfır karbon seçeneklerine teşvik etmektedir. Karbon 

fiyatları, kirlilik yayan birimleri emisyon azaltımının ekonomik yollarını bulmaya ve kullanmaya teşvik 

eder. 1 Nisan 2018 itibarıyla, küresel GSYİH’nın yaklaşık% 60’ını oluşturan 46 ülke ve 26 eyalet ya da 

şehir karbon vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemi içeren karbon fiyatlandırma politikalarını benimsemiş 
durumdadır. Aynı dönem için küresel emisyonların %20 -25’i karbon fiyatlandırmasına tabi durumdadır. 

Karbon fiyatlandırma açığı, karbon emisyon fiyatlarının bir referans değer doğrultusunda ne kadar düşük 

olduğunu göstermektedir. Karbon fiyatlandırma açığı, kirletenlerin karbon emisyonlarından kaynaklanan 
zararların ne kadarını ödemediklerini gösterir. Tüm emisyonlar için karbon fiyatı, referans noktası fiyatı 

kadar olursa karbon fiyatlandırma açığı sıfır; karbon fiyatı sıfır olursa açık yüzde yüz olur. Günümüzde 

karbon maliyetlerinin düşük bir tahmini olan CO2 ton başına 30 Euro ve 2020’de karbon maliyetlerinin orta 

noktası tahmini ve 2030’un düşük maliyetli bir tahmini olan 60 Euro olmak üzere iki referans değer 
kullanılmaktadır. 30 CO2 ton/Euro için elektrik, sanayi ve konut/ticaret sektörlerdeki emisyonların büyük 

çoğunluğu tamamen fiyatlandırma dışı kalmaktadır. Beklendiği gibi 60 CO2 ton/Euro için tüm sektörlerdeki 

açık oldukça büyüktür. 
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732- VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İSTİNAF KANUN YOLUYLA 

ÇÖZÜMLENMESİNİN ÇEŞİTLİ VERİLERLE ANALİZİ 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN262 

Nagihan ERDAL263 

 

ÖZET 

Vergi uyuşmazlığı kavramı vergi idaresi ile vergi mükellefi arasında vergilendirme işlemleri nedeniyle 
ortaya çıkan anlayış farklılıkları veya hukuki anlaşmazlıklardır. Vergilendirilmeye ilişkin uyuşmazlıkların 

verginin tarafları olan vergi mükellefi veya sorumlusu ile vergi idaresi arasında vergi uyuşmazlıklarının 

idari aşamada çözüme kavuşturulmaması ya da doğrudan dava açma yoluna yoluna gidilmesi halinde vergi 
uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi söz konusu olmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının yargı 

yoluyla çözümlenmesi sürecine 18 Haziran 2014 tarih, 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla istinaf kanun yolu İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde 

düzenlenerek hukuken varlık kazanmıştır.  

Bu çalışmayla İstinaf Mahkemelerinin 2016’da vergi yargısı alanında yeniden faaliyete geçirilmesiyle 
birlikte;  İstinaf Mahkemelerinin temel kurulma amacı olan Danıştay’ın iş yükünün hafifletilerek içtihat 

mahkemesi olabilme fonksiyonunu gerçekleştirip gerçekleştiremediği çeşitli verilerle analiz edilerek 

literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, İstinaf Kanun Yolu. 

 

ANALYSIS OF THE RESOLUTION OF TAX DISPUTES THROUGH APPEARANCE LAW 

WITH VARIOUS DATA 

ABSTRACT 

The concept of tax disputes refers to differences of understanding or legal disputes between the tax 
administration and the taxpayer arising from taxation procedures. Tax disputes between the taxpayer or the 

tax authorities and the tax administration, which are the parties to the tax, are not resolved at the 

administrative stage, or if a direct action is taken to resolve the tax disputes at the judicial stage. The legal 
remedy for the resolution of tax disputes through the Turkish Penal Code No. 6545 dated 18 June 2014 and 

the Law on Amendment of Certain Laws has been legally regulated in Article 45 of the Administrative Trial 

Procedure Law. 

With this study, with the resumption of the Courts of Appeal in the field of tax jurisdiction in 2016; It is 
aimed to contribute to the literature by analyzing with various data whether the Court of Appeal Courts, 

which is the main purpose of establishment of the Court of Appeal, can perform the function of being a case 

law court by easing the workload of the Council of State.  

Key Words: Tax Dispute, Appeal Law.   
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736- TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE 

EKONOMETRİK ANALİZİ* 

 

Dr. Zeynep Şahin 264 

Öğr. Üyesi Haluk Tandircioğlu  265 

 

ÖZET 

Bütünleşen dünya ekonomisi içinde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler, ülke refahını 

yükseltmenin anahtarı olarak ihracatı arttırmayı kabul etmekte ve ihracatlarını artırabilmek için tüm 

ekonomik enstrümanları en verimli şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla uygulamaya alınan dış 
ticaret politikaları yine küresel ekonomi politikalarına göre şekillenmektedir. Bilhassa gelişmekte olan 

ülkelerin kısıtlı döviz kazançları arttırmaları için daha çok ihracat yapma gereklilikleri, iktisat politikalarının 

birinci önceliklerindendir. Döviz kazancı sağlamanın birincil yolu bilindiği üzere ihracattır. Genel anlamda 
dış ticaretin, dar anlamda ise ihracatın teşvik edilmesi için birtakım araçlar geliştirilmiştir.Uluslararası 

ticaretin  giderek serbestleşmesi disipline edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu durum özellikle ihracata 

dayalı büyüme modelini benimseyen ülkelerde önem taşımaktadır. Türkiye’nin benimsediği  liberal 
ekonomik sistem dış ticaret politikalarının küresel ekonomi politikaları ile uyumlu hale getirilmesini 

gerektirmektedir. Çalışmada, Türkiye’de dış ticarete yönelik teşvik sistemleri ile beraber uygulanmaya 

başlanan Dahilde İşleme Rejimi incelenmiştir. Bu rejim çerçevesinde uygulamada ortaya çıkan sonuçların 

başarıya ulaşıp ulaşmadığı incelenmiş ve öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda rejimin statik ve dinamik 
etkileri değerlendirilmiştir. Gerek genel dış ticaret verileri gerekse ambalaj sektörü dış ticaret verileri 

ekonometrik olarak ARDL modeli ölçümlenmiştir. Analizlerde dahilde işleme rejiminin ihracat, ithalata ve 

genel olarak dış ticarete olan etkileri ambalaj sektörü özelinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları 
dahile işleme rejiminin hem genel olarak ihracat hem de ambalaj sektörü ihracatı açısından olumlu etkiler 

yarattığını ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler : Dahilde İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Rejiminin Statik ve Dinamik Etkileri, 

Ambalaj Sektörü, ARDL Modeli 

 

Jel Kodları  : F13. 

 

Abstract 

Within the integrated world economy, both developed and developing countries agree to increase exports 

as the key to increasing the welfare of the country and try to use all economic instruments in the most 

 
* Bu Çalışma Dr. Öğretim Üyesi Haluk Tandırcıoğlu tarafından yönetilen ve Zeynep Şahin tarafından kaleme alınan  

“Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi, Etkileri: Ambalaj Sektörü Örneği” konulu doktora tez çalışmasından 

türetilmiştir 
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efficient way in order to increase their exports. For this purpose, the foreign trade policies that are put into 

practice are shaped according to global economic policies. Particularly the efforts of developing countries 
to export more in order to increase scarce foreign exchange earnings are among the top priorities of their 

economic policies. The most reliable way to earn foreign currencies is to export. Various instruments have 

been developed to promote foreign trade in general and export in particular. The gradual liberalization of 
international trade has made it necessary to discipline the international trade  .This situation where especially 

in countries that have adopted the export-oriented growth model has importance.  As its adopted economic 

system is liberal, Turkey's foreign trade policy has required to be harmonized with global economic policies. 

In his study, Inward Processing Regime, which has being carried into practice along with the implementation 
of other incentive systems for foreign trade in Turkey is examined. Besides,  our suggetions towards that 

matter and  evalutions whether application of ınward processing regime succeeded given.In this context, the 

static and dynamic effects of the regime were evaluated. Both the general foreign trade data and the foreign 
trade data of the packaging sector were analyzed by econometric ARDL modeling. And effects of the inward 

processing regime on export, import, and  foreign trade in general were attemped to explore within the 

context of packaging sector. The results of the analysis showed that the internal processing regime had 

positive effects on both general export and exports of the packaging sector 

 

Key Words: Inward Processing Regime, Static and Dynamic Effects of Inward Processing Regime, 

Packaging Sector,  ARDL Modelling 

Jel Codes  : F13. 
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740- VERGİ REKABETİ VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Bilim Uzmanı Kübra Uğur
266

 

Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çiçek
267 

 

 

 

ÖZET 

 

20. yüzyıl sonlarında etkisini gösteren küreselleşme ile birlikte ülkeler, uyguladıkları vergi politikalarında 
bazı değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır. Küreselleşmenin oluşturduğu bu rekabet aşamasında devletler 

küresel rekabet dinamiklerini kendi taraflarına çekmek için ulusal vergi politikalarını kullanmaktadır. Bu 

durumda diğer ulus devletlerin varlığındaki diğer ulus devletler benzer stratejileri kullanmasalar dahi ortaya 
vergi rekabetini çıkarmakta ve bu durum ülkeler açısından olumlu – olumsuz etkileri beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca küreselleşmenin etkisiyle üretim faktörleri arasında mobilitesine bağlı olarak bazı 

üretim faktörleri vergi rekabetinde hedef değişken haline gelmiş ve bu durum doğrudan yabancı yatırımları 
vergi rekabeti ortamında en önemli hedef değişken haline getirmiştir. Bu rekabet özellikle kurumlar 

vergisinde ortaya çıkmakta ve birçok vergi avantajı sunularak gerçekleştirilmektedir.  Vergi rekabeti 

sonucunda gelir ve kurumlar vergisinde gidilen indirim ile vergilemede adaletsizlik ortaya çıkabilmektedir. 

Bu çalışmada vergi rekabeti olgusu ve vergi rekabetinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu veya olumsuz 
etkileri incelenmiş olup OECD ülkelerinde kanuni vergi oranları, toplam vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı 

gibi vergi göstergeleri karşılaştırılarak vergi rekabeti açısından son yıllarda gerçekleşen durum analiz 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : OECD, Vergi Rekabeti, Küreselleşme, Vergi 

 

Jel Kodları  : F63, H21, H29, K34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAX COMPETITION AND COMPARISON OF OECD COUNTRIES 
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Scientist Kübra Uğur
268

 

Assıstant Professor Uğur Çiçek
269

 

 

Abstract 

With the effect of globalization in the end of the 20th century, countries had to make some changes in their 
tax policies. In this competitive stage of globalization, states use national tax policies to attract global 

competition dynamics. In this case, even if other nation-states in the presence of other nation-states do not 

use similar strategies, they create tax competition and bring about positive and negative effects for countries. 

In addition, due to the mobility of production factors among globalization factors, some production factors 
became the target variable in tax competition and this situation made foreign direct investments the most 

important target variable in tax competition environment. This competition occurs especially in corporate 

tax and is realized by offering many tax advantages. As a result of tax competition, income and corporate 
tax reductions may result in injustice in taxation. In this study, the phenomenon of tax competition and the 

positive or negative effects of tax competition on economic growth have been examined and the current 

situation in terms of tax competition has been tried to be analyzed by comparing tax indicators such as 

statutory tax rates, ratio of total tax revenues to GDP in OECD countries. 

 

Key Words : OECD, Tax Competition, Globalization, Tax 
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742- DÎVÂNLARA YANSIYAN YÖNÜYLE HALVETÎ ŞEYHİ SÜNBÜL SİNAN EFENDİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Elbir
270

 

 

 

ÖZET 

 

 

 

 

Sünbül Efendi Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusu olarak kaynaklarda 

geçmektedir. Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusu. Merzifon'da doğmuş olup asıl 

adı Yusuf Sinan'dır. Sünbül lakabı ona şeyhi Cemal-i Halvetî tarafından verilmiştir. Hayatına dair 

bilinenlerin önemli bir kısmı, halifelerinden Yakub Efendi'nin oğlu Şeyh Yusuf Sinaneddin'in 

Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatname-i Pîrân adlı eserinde babasından naklen verdiği bilgilere 

dayanmaktadır. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini idrak 

eden Sünbül Efendi, 1529 yılında vefat etmiştir. Çalışmamızda değişik dönemlerde yaşamış klâsik 

edebiyat sanatçılarının divanlarında Sünbül Sinan Efendi'nin ne şekilde ele alındığı ortaya 

konulacaktır. Divanların taranması yoluyla elde edilen veriler Sünbül Sinan’ın bütün boyutlarıyla 

anlaşılmasına ışık tutacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler : Sünbül Sinan, Halvetilik, Klâsik edebiyat. 
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743- OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMI EBÜSSUÛD EFENDİ'NİN BİR ESERİ: DUÂNÂMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Elbir
271

 

 

 

ÖZET 

 

Osmanlı döneminde çeşitli zaman ve durumlarda yapılabilecek duaları içeren eserler yazılmıştır. Bu tür 
eserlere "duânâme, dua mecmuası" gibi isimler verilmiştir. Vezir Semiz Ali Paşa'nın isteği üzerine 

Ebüssuûd Efendi’nin Osmanlı Türkçesiyle kaleme aldığı bir mukaddime ve yedi babtan meydana gelen bir 

duânâme 36 varaktan meydana gelmiştir. Çalışmamız, Manisa Yazma Eserler Kütüphanesine kayıtlı 
nüshadan hareketle yapılacaktır. Eser muhtevası ve dil özellikleri açısından irdelenecektir. Duânâme adlı 

eserin mukaddimesinde müellif, duanın tarifi, faziletleri, şartları, kabul olunma zamanları, duanın kabul 

olduğu yerler ve kabul olduğuna dair işaretlerden bahseder. Duânâmenin birinci  babında, İsm-i a'zam duası 
ve kabul olan dualar ikinci babında, seferde, savaşta binerken-inerken, korkulu ve kederli durumlarda 

okunacak dualar üçüncü babında; sabah, akşam yatarken ve kalkarken okunacak dualar dördüncü babında; 

yerken, içerken, elbise giyerken ve yıkanırken okunacak dualar beşinci babında, kendini ve ailesini korumak 

için okunacak dualar altıncı babında, ramazanda, bayramda, kadir gecesinde ve arefe gününde okunacak 

dualar yedinci babında istihâre namazı, naslarla sabit namazlar ve özel dualar hakkındadır.  

Anahtar Kelimeler : Duânâme, Ebüssuûd Efendi, Klâsik edebiyat. 
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750- İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ272 

 

Özlem GÖKÇE TEKİN
 273

 

Doç. Dr. Gülay Bedir
274

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ilkokul düzeyindeki bazı derslerin kazanımlar açısından karakter eğitimini ne ölçüde 

desteklediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini ilkokullara ait bütün derslerin öğretim programları 
oluşturmaktadır. Örneklemi ise ilkokul seviyesindeki zorunlu dersler oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli 

betimsel tarama modelidir. Programların incelenmesi için dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Dersler 

kazanımlar, açısından karakter eğitiminin içerik ve kapsamına göre incelenmiştir. Öğretim programlarının 

analizinde 19 karakter değeri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre 
derslerden hemen hepsi karakter eğitimini belli ölçüde desteklemektedir. En çok destekleyen ders ise ilkokul 

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersidir. Bu dersi Trafik Güvenliği ve Hayat Bilgisi dersleri 

izlemektedir. Karakter eğitiminin içerik ve kapsamıyla en az uyuşan dersin ise Türkçe dersi olduğu tespit 
edilmiştir. İlkokul öğretim programları karakter eğitiminin içerik ve kapsamına uygun olarak zenginleştirilip 

genişletilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Karakter, Karakter Eğitimi, Öğretim Programı. 

Jel Kodları  : I21 
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756- SÜREKLI EĞITIM MERKEZLERI BÜNYESINDEKI EĞITIM 

PROGRAMLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLIKLERI ÇERÇEVESINDE 

INCELENMESI 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk
275

 

Yunus Emre Keleş
276 

Gamze Gedik
277

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Türkiye’de bulunan üniversiteler kapsamında sürekli eğitim merkezleri bünyesindeki 
eğitimlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma 

yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın 

örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırma verileri 
ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’dan elde edilen bilgilere göre 

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 207 tane üniversite oldupu tespit edilmiştir. 

Ulaşılan üniversitelerdeki sürekli eğitim merkezlerini incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın 
amacına yönelik bir “form” geliştirilmiştir. Bu bağlamda belirlenen 207 üniversitenin 12 tanesinde sürekli 

eğitim merkezi olmadığı tespit edilmiş olup veriler 195 üniversite üzerinden elde edilmiştir. Sürekli eğitim 

merkezleri kapsamında verilen eğitim programları ve içerikleri Avrupa Birliği tarafından belirlenen yaşam 

boyu öğrenme yeterlikleri olan; anadilde iletişim yeterliği, yabancı dilde iletişim yeterliği, matematiksel, 
bilimsel ve teknolojik yeterlikler, dijital yeterlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği, sosyal ve 

vatandaşlık yeterliği ve kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği çerçevesine göre incelenmiştir. Bulgular 

önce frekans (f) ve yüzdeleri ile (%) tablolaştırılmış sonrasında grafikler üzerinde gösterilmiştir. 
Araştırmanın bulguları doğrultusunda en fazla eğitimin Başkent Üniversitesi (117) tarafından verildiği; 

verilen eğitimlerin ise yaşam boyu öğrenme yeterliklerinden sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri (776) 

doğrultusunda verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sürekli eğitim merkezleri, yaşam boyu öğrenme, öğrenme.   

Jel Kodları  : I23 
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758- OECD ÜLKELERINDE KURUMLAR VERGISININ FIRMALARIN 

YATIRIMLARINA ETKISI: PANEL VERI ANALIZI 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT
 278

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN 
279

 

 

ÖZET 

Vergi yükünün fazla olmasının yatırımlar üzerinde olumsuz etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle de üretimin neredeyse tamamını gerçekleştiren firmaların üzerindeki vergi yükünün 

firmaların yatırımlarına olumsuz etkisi söz konusu olursa ülke ekonomisinin bu durumdan makro 

anlamda olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Bu çalışmada OECD üyesi ülkelerdeki firmaların 

katlandıkları kurumlar vergisinin yine firmaların yatırımlarına olan etkisi panel veri analizi 

yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, firmaların maliyetinin artması yani ödemiş 

oldukları vergi yükündeki artışların firmaların yatırımlarını azalttığı yönünde bulgular elde 

edilmiştir. Bu sonuçların hem politika yapıcıların vergi ile ilgili kararlarına önemli katkı yapması 

hem de firmaların maliyetlerini azaltmak için, politikacılara vergi oranlarını azaltmaları yönünde 

iletişime geçmeleri yönünde teşvik edici olması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Panel Veri, Kurumlar Vergisi, Özel Yatırımlar, Optimal Yatırım Davranışı. 

 

Jel Kodları           : D25, G31, G38. 
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801- İNOVASYON, MAKINE ÖĞRENMESI VE  SANAYI 4.0 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
 280

 

 

ÖZET 

 

Endüstri 4.0'ın nihai amacı, makinelere, bileşenlere ve devam eden çalışmalara yerleştirilmiş her zaman 

bağlı sensörlerin ağ tabanlı bilgi teknolojisi sistemlerine gerçek zamanlı veri iletmesidir. Bunlar da, bu 

büyük verilerden analiz etmek ve bilgi edinmek ve süreçleri gerektiği gibi otomatik olarak ayarlamak için 

makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarını kullanılır. İstatistiki makine öğrenmesi teknikleri, mevcut 
verilerden bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. İstatistiki makine öğrenmesi önemli bir ölçüde istatistiki 

optimizasyon ve tahmin tekniklerinden temel ala gelmektedir. Çağımızda özellikle istatistiki tekniklerle 

toplanan büyük verinin istatistiki makine öğrenme yöntemleriyle analizi sonucunda bu yeni teknik ve 
yöntemleri kullanan gerek imalatçı gerekse hizmet sektöründeki firmalar bu yeni tekniklere adapte 

olamayan firmalara göre yüksek rekabet gücü elde etmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 açısından 

istatistiki makine öğrenmesi ve Büyük Verinin Firmaların Rekabet Gücüne Etkisi incelenilmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

Inovation, Machine Learning and Industry 4.0 

The ultimate goal of Industry 4.0 is to deliver real-time data to network-based information technology 
systems, which are always connected to machines, components, and ongoing work. They use machine 

learning and artificial intelligence algorithms to analyze and obtain information from these big data and 

adjust processes automatically as needed. Statistical machine learning techniques are designed to extract 
information from existing data. Statistical machine learning is largely based on statistical optimization and 

forecasting techniques. As a result of the analysis of big data gathered by statistical techniques with 

statistical machine learning methods, both manufacturers and service sector companies using these new 

techniques and methods have higher competitive power compared to companies that cannot adapt to these 
new techniques. In this study, statistical machine learning in terms of Industry 4.0 and the effect of big data 

on the competitiveness of firms have been investigated. 
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803- MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC DECISION MAKING 

Urdaletova ANARKUL 281
 

Kydyraliev SYRGAK 282 
 

Burova ELENA 
283

 

Abstract 

Many researchers of the educational process in different parts of the world note that one of the most 

important features of the modern education system in the world is a decrease of the level of mathematical 
knowledge. You can list many reasons that gave rise to this situation. In the Kyrgyz Republic, for example, 

one can note such reasons as: low salaries of teachers, a general decrease in the authority of knowledge. A 

World Bank study on the level of education in Kyrgyzstan notes that in order to increase the level of 

education, a change in the approach to learning is also necessary, namely: instead of supplying knowledge 
about various phenomena, a competency-based approach should come first - the ability to apply theoretical 

knowledge in practice, use theory to build models to study the environment. In the field of mathematics, for 

the vast majority of students, to know by heart the exact formulations of definitions, theorems and their 
proofs is now not so important as the ability to use them to solve problems and make decisions related to 

the surrounding reality. 

In this paper, we use a very simple mathematical theory to explain the most important economic 
concept - Break-Even Point. In order to increase the interest of students, the names and characteristics of 

popular literary characters are used. 

 

Keywords Break-Even Point, Linear model, Making Decision. 

 

Jel Codes:  A2, C2 
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Özet 

 

Dünyanın farklı yerlerinde eğitim sürecinin pek çok araştırmacısı, modern eğitim sisteminin dünyadaki en 

önemli özelliklerinden birinin, matematiksel bilgi düzeyindeki bir düşüş olduğunu belirtmektedir. Bu 
duruma neden olan birçok faktör listeleyebilirsiniz. Örneğin, Kırgızistan Cumhuriyeti'nde: öğretmenlerin 

maaşlarının düşüklüğü, bilgi otoritesinde genel bir düşüş olması. 

Dünya Bankasınının Kırgızistan'daki eğitim düzeyi üzerine yapılan bir çalışmasında, eğitim seviyesini 

arttırmak için, öğrenme yaklaşımındaki bir değişikliğin de gerekli olduğunu belirtmektedir, yani: 
öğrencilere bilgi sağlamak yerine, yetkinlik temelli bir yaklaşım ilk önce gelmelidir - pratikte teorik bilgiyi 

uygulama yeteneği. Öğrenci teoriyi çevreyi incelemek için modeller kurmak ve matematiksel problemi 

çözümünü pratikte karar vermek için kullanma yeteneğine sahip olmalı. 
Bu makalede, basit bir matematik teorisini en önemli ekonomik kavramı olan Başabaş noktası   (Break-even 

point) kavramını açıklamak ve anlamak için bir yöntem gösteriliyor. Öğrencilerin bu kavramı anlama 

ilgisini arttırmak için popüler edebi kahramanlar isimleri ve karakterleri kullanıyor. 
 

Anahtar Kelimeleri: Başabaş noktası, Doğrusal model, Karar verme. 

 

Jel Kodları: A2, C2. 
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804- STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMA SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL 

YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Akif KÖSE 
284

 

Ebru HEKİMOĞLU 
285 

 

 

ÖZET 

 

 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin stratejik planlamanın uygulanmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş 

İli Onikişubat İlçesinde bulunan toplam 14 ortaöğretim kurumu arasından 8 kurumun okul yöneticisi 

araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, stratejik planlamanın uygulanması 

hakkında katılımcı görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan açık 
uçlu 5 sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler 

betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma soruları esas alınarak beş ana tema belirlenmiştir. 

Araştırmanın birinci temasında stratejik planlamanın gerekliliğine  ilişkin katılımcı görüşleri; ikinci 
temasında stratejik planlamanın eğitim-öğretim kurumlarında uygulanabilirliğine ilişkin katılımcı görüşleri; 

üçüncü temasında katılımcıların, okullarında hazırlanan stratejik planların uygulanabilirliğine ilişkin 

görüşleri; dördüncü temada stratejik planlamanın uygulanması aşamasında karşılaşılan problemlere ilişkin 
katılımcı görüşleri; beşinci temasında ise katılımcıların stratejik planlamaya ilişkin önerileri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda stratejik planlamanın eğitim kurumları açısından gerekliliği konusunda katılımcıların 

tamamının hem fikir oldukları görülmüştür. Katılımcılar stratejik planlamanın gerekliliği ile ilgili olarak; 

stratejik planlama sayesinde okulu yönetme süreçlerindeki karmaşık işlerin aksatılmadan düzenli olarak 
yürütüleceğini, bu planlamanın hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağını, planlamanın kuruma bir vizyon 

kazandıracağını ve bu vizyonu gerçekleştirebilmek için stratejik planın bir yol haritası olarak kullanılacağını 

belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca stratejik plan yardımıyla kurumsal olarak hızlı düşünme ve doğru karar 
verebilme, yapılan SWOT analizleri sayesinde kurumun güçlü, zayıf, avantajlı ve dezavantajlı yönlerini 

belirleme ve bu yolla mevcut potansiyellerini ortaya çıkararak bunları geliştirme, kaynakları daha etkili ve 

verimli kullanma, kurumun gelişimini kolaylaştırma şeklinde yararlar da elde edilebileceğini ifade 
etmişlerdir.  

Okul yöneticilerinin, stratejik planlamanın eğitim öğretim kurumlarında uygulanabilir olduğu yönünde 

ortak bir kanaate sahip oldukları görülmüştür. Okul yöneticileri stratejik planlamanın eğitim öğretim 

kurumları açısından uygulanabilir olduğunu; stratejik planın kurumların ilerlemesini kolaylaştırıcı olması 
yönüyle, kurumlara ortak bir anlayış kazandırması yönüyle, stratejik planlamanın ortaya çıkan hızlı 

gelişmelerle baş edebilme becerisi kazandırması ve kurumsal hedeflere ulaşabilmesi için önemli bir 

enstrüman olduğu yönüyle açıklamışlar, kurumsal problemlerinin çözümünü sağlayacak uygun hedefler 
belirlenerek yapılan stratejik planların eğitim öğretim kurumlarında rahatlıkla uygulanabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre bütün katılımcılar kendi kurumlarında mevcut bir stratejik planın 

hazırlandığını ifade ettikleri, kurumları için hazırlanmış olan stratejik planların güncel, uygulanabilir, 
okullarının ihtiyaçlarına uygun ve kurumun geleceğine dönük olarak hazırlandığını düşündükleri ortaya 

çıkmıştır. 

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre stratejik planlamanın uygulanması sürecinde birtakım problemlerin 
yaşandığı ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, stratejik planlamanın uygulanmasında tüm paydaşların katılımının 

sağlanamamasını, planlama yapılırken ortaya çıkan ancak uygulanabilirliği olmayan fikirlerin uygulama 

sürecinde gerçekleştirilemediğinden dolayı bu durumun sıkıntı doğurmasını, uygulayıcıların stratejik 
planlama hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarını ve çalışma yükünün fazla olması nedeniyle stratejik 
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planlamaya uygulamada yeteri kadar zaman ayrılamamasını, doğru bilgiler kullanılmadan yapılan 

planlamanın kurumun sorunlarını çözmek yerine kurumu kargaşa ortamına sürükleyebildiğini ve tüm bu 
durumları stratejik planın uygulanması sürecinde karşılaşılan problemler olarak gördüklerini belirtmişlerdir.  

Araştırma sonucunda, okul çalışanlarının stratejik planlama süreci konusunda uygulamalı hizmet içi eğitim 

alabilecekleri, stratejik planlamalar oluşturulmaya başlamadan önce bütün bu sürece çalışanların dahil 
edilebilmesi amacıyla çalışanların tamamının katılacağı toplantılar düzenlenebileceği, stratejik planlama 

hazırlama sürecinde profesyonel yardım alınabileceği, okulların kendi ihtiyaç ve hedeflerine uygun planlar 

oluşturmaları gerektiği, farklı kurumların hazırladıkları stratejik planlardan bir fikir edinme amacı dışında  

faydalanılmaması ve bu planlar kullanılarak birebir kopyalama yoluyla plan hazırlanmaması gerektiği, 
stratejik plan oluşturma ve uygulama süreçlerinde aksamalar yaşanmaması için okullarda norm kadro 

güncellemelerinin göz önünde bulundurulması gerektiği, uzun planlama yapmaya imkan tanıması açısından  

yer değiştirme işlemlerinde zorunlu çalışma sürelerinin arttırılması gerektiği, oluşturulan stratejik 
planlamaların takibinin ve denetiminin sürekli olarak yapılması ve stratejik planlama sürecini denetleyen 

kişilerin kurum dışından profesyonel denetimciler olması gerektiği önerilerini getirmişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına dayalı ve uygulayıcılara dönük olarak; stratejik planlamanın eğitim kurumları 
açısından bir gereklilik olduğu ve eğitim kurumlarının varlığı açısından hayati bir öneme sahip olduğu 

hususunda bütün eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının farkındalıklarının 

arttırılması gerektiği; eğitim kurumlarında görevli bütün çalışanların stratejik planlamanın uygulanabilir bir 

süreç olduğu yönünde algılarının oluşturulması gerektiği; çalışanların stratejik planlamanın uygulanabilir 
olduğuna inanmalarının sağlanması için olumlu uygulama örneklerinin çalışanlara sunulması gerektiği; 

stratejik planlamanın uygulanmasında tüm paydaşların bu sürece katılımlarının sağlanması gerektiği; 

planlama yapılırken ortaya çıkan ancak uygulanabilirliği olmayan fikirlerin planlamaya alınmaması ve 
böylelikle planlamanın daha gerçekçi bir hale getirilmesi gerektiği; uygulayıcıların stratejik planlama 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanması gerektiği; planlama sürecinde doğru bilgilerin 

kullanılması için azami derecede özen gösterilmesi gerektiği önerileri getirilmiştir. Araştırmacılara dönük 

olarak da; sınırlı bir bölgede ve sınırlı sayıdaki çalışma grubu ile yapılan bu araştırmanın farklı il ve 
bölgelerde, farklı çalışma gruplarının katılımıyla yapılabileceği, araştırma konusuna ilişkin anket veya ölçek 

geliştirilerek daha fazla örneklem üzerinde çalışmaya imkân tanıyacak nicel araştırmalar yapılabileceği 

önerileri getirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Okul, Yönetim, Stratejik planlama 
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805-  HARICÎ DÜŞÜNCENIN GENEL ÖZELLIKLERI VE TOPLUMSAL 

YANSIMALARI 

Prof. Dr. İsmail ŞIK286  

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ287 

 

ÖZET 

İslam düşüncesinin erken dönem yerli kültürel kotlarla oluşan bir refleksi olarak görebileceğimiz Harici 
düşüncenin kendine ait bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar harici paradigmayı 

oluşturan ana etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Din anlayışları merkezinde siyasi bir tutum 

geliştirmeleri, siyasi tutumları merkezinden bir dini bir yorum geliştiren Şia’dan veya ılımlı tutum ve 

yaklaşımlarıyla dini ve siyasi tavır geliştiren Ehl-i Sünnet’ten ayrışmaktadırlar. 

Başta anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği saymaları, 
ameli imandan bir parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham etmeleri, büyük günah 

işlediğinden dolayı imanının yitirildiğini düşünmeleri, karizmatik cemaat anlayışını benimsemeleri, 

kurtuluşa ermenin bireysel davranışın değil toplumsal icmanın esas alınması önemlidir. Onlar Kur’an’a 
dayanan bir İslâm ümmetinin kurulması hususundaki ısrarcılardır. Kur’ân ayetlerinin zahirine sarılmaları, 

metinlerin yorumlanarak güncel yorumuna izin vermemişlerdir. Âyetlerin zahirinden mutlak manalar 

çıkarmak, tarihi arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin Kur’ân’ı anlama 

metodu olmuştur. Tekfir kültünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada 
duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî zihniyetin temelindeki dinamik ve imanın bir 

gereğidir. 
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806- OSMANLI KENT PLANLAMASINDA ÖĞELER: MANİSA 

Neslinur BİGE 

 

ÖZET 

Osmanlı’da klasik dönem olarak adlandırılan Tanzimat’a kadar olan süreçte kent planlamasında belirli imar 

ilkeleri ve uygulamaları görülmektedir. Genellikle mevcut yerleşim yerlerinin imarıyla oluşturulan Osmanlı 

kentleri, önceki medeniyetlerin de izlerini taşımasıyla çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda farklı 

coğrafyalarda hüküm süren büyük bir imparatorluk olan Osmanlı’nın kent kültürü farklı etnik, dini, 
ekonomik ve siyasi yapılar üzerine gelişerek sentez özelliği taşımaktadır. Ancak bu Osmanlı’nın kendine 

özgü imar anlayışı geliştirmedikleri anlamına gelmemektedir. Osmanlı’nın hâkimiyetinde farklı 

coğrafyalarda bulunan kentler arasında ortak öğeler görülmesi “Osmanlı kenti” olarak 
nitelendirebileceğimiz bir kent anlayışının olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Osmanlı kentinin çok 

katmanlı yapısıyla birlikte, fetihten sonra kentte görülen imar faaliyetleriyle ortaya çıkan temel özellikler 

ele alınarak bu temel özellikler bağlamında Osmanlı klasik dönemin önemli yerleşimlerinden olan Manisa 

kenti irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kenti, şehircilik, kent planlaması, Manisa kenti. 
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812-ANA DİL VE YABANCI DİLDE SOSYALLEŞME ARAŞTIRMALARI 

Muammer NURLU
*
 - Hasan Basri KANSIZOĞLU

**
 

 

ÖZET:Dil, konuşulduğu toplumun kültürel hayatından etkilenmektedir. Kültür ise dil aracılığıyla 

aktarılmaktadır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürülebilmesi dili kullanmasıyla olanaklı 

hâle gelirken dili kullanabilmesi için de sosyalleşebilmesi gerekmektedir. Schieffelinve Ochs tarafından 

“dili kullanma yoluyla sosyalleşme” ve “dili kullanabilmek için sosyalleşme” olmak üzere iki sav üzerine 
temellendirilen “Dil Sosyalleşmesi Kuramı” dil edinim sürecini sosyal-kültürel yapılar ve ideolojilerle 

açıklamaktadır. Bir dili edinmenin toplumsal birey olma sürecinin en önemli parçası olduğunu savunan bu 

kurama dayalı olarak ana dil ve ikinci dil öğretimi alanlarında birçok etnografik, antropolojik ve dilbilimsel 
çalışma yapılmıştır. Dil sosyalleşmesinin kuramsal ve yöntemsel çerçevesi temel alınarak yapılan bu 

çalışmalarda genel olarak toplumların, dil aracılığıyla çocuklarını nasıl yaşadıkları toplumun bir parçası 

hâline getirdikleri; anne-baba, öğretmen ya da çocuğun bakımıyla ilgilenen kişinin, çocuğun dil aracılığıyla 
sosyalleşebilmesi için ne gibi uygulamalar yaptıkları araştırılmıştır. Bu uygulamaların toplumdan topluma 

ne gibi farklılıklar gösterdikleri ve bu farklılıkları ortaya çıkaran unsurların neler olduğu da söz konusu 

çalışmalar kapsamında incelenen durumlar olmuştur. Bu araştırmanın amacı dil sosyalleşmesini kuramsal 

ve yöntemsel olarak ele alarak kuramla ilgili ilkeleri ve kavramları alanda yapılan bu çalışmalardaki 
bulgular doğrultusunda açıklamaktır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar; yalnızca ana dil değil 

ikinci ve yabancı dil öğretiminde de kültürel üretimin, dönüşümün, toplumsal farklılıkların ve kültürleme 

süreçlerinin ne kadar önemli yer tuttuğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar sözcükler: Dil, kültür, dil sosyalleşmesi, ana dil, yabancı dil. 

 

PRIMARY AND FOREIGN LANGUAGE SOCIALIZATION RESEARCH 

ABSTRACT:The language isinfluenced by thecultural lifeof the communityis spoken. Cultureis 

transmitted throughthelanguage.As a social beingable to usethe languageof thepeoplestillcame 
tothepossibleuseofthelanguagemust be ableto sustainthelifeand socializing.Grounded bytwo arguments by 

SchieffellinandOchsthat "socializationthrough the use oflanguage" and "socializationto use thelanguage", 

"LanguageSocializationTheory" explains thelanguage acquisitionprocess ofsocio-culturalstructures 
andideologies. Alanguageacquisitionprocessof the socialindividualisthe most importantpart is 

thedefendingmother tongueand secondlanguage teachingtheorybased on thisfieldin manyethnographic, 

anthropologicaland linguisticstudieshave been made. Languagesocializationtheory andthegeneral 
publicinthisstudybased on themethodologicalframework, howthechildrenof the communitythrough 

languagemake it apartof their lives; parents, teachersorpeople interested inthe child'scare, such 

aswhatapplicationstosocializethroughtheirchild's languagewas investigated. Such ashowtheyvaryfrom one 

society tothese applicationsandalsothatthese differencesare mitigatingfactorsiswhathas beenrevealedby 
thesestudiesexaminedcases. The purpose ofthisresearchis to explainthetheoretical 

andtakingamethodicallanguagesocializationestablishesthe principles 

andconceptswiththefindingsinthisstudyarea.Studiessurveyed; notonly the mainlanguageof cultural 
productionin thesecondandforeign language teaching, transformation, revealshow important it isto keepthe 

placeofsocialdifferences andthe enculturationprocess. 

Keywords: Language, culture, languagesocialization, primarylanguage, foreignlanguage. 

 
* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Türkçe Eğt. Anabilim Dalı Öğr. Üyesi (Prof. Dr.) 
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 



192 

 

813-İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA DESTANLARLA DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ 

Muammer NURLU
*
 - Nilüfer PERKMEN

**
 

 

ÖZET 

Bir kültür ögesi olan değerler, dil eğitiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Dil öğretiminin ayrıca kültür 

aktarımı olduğu düşünüldüğünde edebi eserler büyük önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada edebi bir 

metin olan Oğuz Kağan Destanı’nın Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde metin olarak 

işlenebilirliği ortaya koyulmuş ve ders işleniş örneği oluşturulmuştur. Uzaktaki yakınlarımıza ana dili 
öğretiminde büyük bir yere sahip olan edebi metinlerin ve devamında destanların kullanılması hem dil 

öğretimine hem de kültür ve değer aktarımına katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Değerler, Dil,  Kültür, Türkçe Öğretimi. 
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