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A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW ON CIRCULAR ECONOMY IN
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

Yağmur ARIÖZ
Yıldırım Beyazıt University, Industrial Engineering, Ankara, Turkey
Assoc. Prof. Dr Abdullah YILDIZBAŞI
Yıldırım Beyazıt University, Industrial Engineering, Ankara, Turkey

In this globalized age, where sustainability is indispensable, the circular economy model known as
take-make-use-regenerate resource has replaced the linear economy model, also called take-makedispose economics. The increasing population growth in the world, the rapid depletion of resources,
ensuring the supply-demand balance as a generation that consumes more than we produce is very
vital. In this framework, the circular economy based on the production model of sustainability and
innovation has been the focus of supply chain applications for many businesses and organizations
for reasons such as maximum efficiency, high profits, and environmental benefits. The 10R targets
of the circular economy have contributed to sustainability for a product or process throughout its
entire life cycle through technological and innovation-based infrastructures. The hierarchical
targets extended in the circular economy, including many integrated approaches, significantly
demonstrate the high effectiveness of applications in supply chains. The Circular economy model
provides a variety of environmental, economic and business benefits, while also bringing some
barriers to its implementation and adoption. The scope of the circular economy paradigm covers
safer practices for people and the environment, improving the supply chain process, along with
cradle to cradle principles. For this purpose, the circular economy has received increasing attention
both in the scientific world and in its scope in terms of economic policies. From a distinctive
perspective, this study sheds light on understanding the circular economy by presenting
opportunities, barriers and gaps in supply chain practices as guides for academics, practitioners and
businesses.
Keywords: Circular Economy, Supply Chain Management, Sustainability
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21. YÜZYILDA ABD NEOMERKANTİLİST EĞİLİMLERİNİN, DÜNYA
TİCARETİNE MUHTEMEL ETKİSİ
Cansu GÜVEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD Doktora Öğrencisi,
Sorumlu Yazar, orcid.org/0000-0002-7490-2184
Abdulkadir BULUŞ
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,
İktisat Tarihi ABDorcid.org/0000-0002-3052-3086.
ÖZET
Dünya ticaretinin serbestçe işleyişi, ülke ekonomileri açısından büyük önem
taşımaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda, ticari korumacılık uygulamalarının nihai sonuçlarına dair
edinilen olumsuz tecrübeler nedeniyle, küresel ticarette engellerin ülkelerin ekonomik
yapılarını ciddi düzeylerde etkileyebileceği anlaşılmıştır. Hatta bu durumun uluslararası güç
dengelerini değiştirme potansiyelini dahi barındırabilmesi nedeniyle, uluslararası ortak çözüm
çabalarıyla; korumacılığa karşı önce 1947 yılında geçici anlaşma ile GATT ve daha sonra
1995 yılında yasal temellere dayandırılan WTO kurulmuştur. Uluslararası ticarete yönelik bu
örgütler, günümüzde de önemini korumakta ve varlığını devam ettirmektedir. Ancak
21.yüzyılın ilk çeyreğinde, özellikle ABD ve bazı gelişmiş ülkelerin -bu örgüte üyeliklerinin
devam etmesine karşın- uluslararası ticari faaliyetlerinde korumacılığı arttırmaları, ekonomi
yazınında “ticaret savaşları ve korumacılık” konularını sıkça tartışılır hale getirmiştir.
Bu çalışmada ABD’nin, dünya serbest ticaret sisteminde -üyesi olduğu WTO’nun
temel ilkelerini ihlal ederek- yürüttüğü çeşitli korumacılık uygulamalarıyla diğer ülkeler
aleyhine ticaret engellerinin, dünya ticaretinde yaratacağı muhtemel etkiler incelenmiştir. Bu
bağlamda ilk olarak korumacılığın tarihsel gelişimi içerisinde ABD korumacılığının geçmişi
ile 20.yüzyılda dünyada artan korumacılığa çözüm arayışlarıyla doğan “Dünya Ticaretini
Düzenleyici Kurumlar”dan bahsedilerek; dünya toplam ticari ilişkilerinde en büyük paya
sahip birkaç ülkeden olan ABD’nin, 21.yüzyılda yürüttüğü yeni korumacı-Neomerkantilist
politikalar üzerinde durulacak, bu politikaların yoğunlaştığı ülkeler ve sektörlerin
araştırılmasının ardından; ABD korumacılığının yükselişine karşı dünyanın tepkisi ve
muhtemel etkileri, dünya ticaret verileri ve ülke GDP’leri içerisinde dış ticaret payları gibi
somut veriler aracılığıyla ortaya koyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Merkantilizm, Neomerkantilizm, GATT, WTO, ABD Korumacılığı.
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FINANCIAL LEVERAGE, BANK SIZE AND PROFITABILITY IN
GHANA
Ibrahim Nandom Yakubu
Department of Banking and Finance, Ankara Yildirim Beyazit University, Turkey

Alhassan Bunyaminu
Department of Banking and Finance, University of Professional Studies, Accra, Ghana

Iliasu Abdallah
Department of Islamic Economics and Finance, Marmara University, Turkey

ABSTRACT
For every firm, profitability is central in sustaining a competitive advantage and ensuring longterm survival. The factors determining firms’ profitability have been extensively debated in
extant studies. In the literature, firm capital structure (leverage) and size are among the most
examined factors. However, their effect on profitability significantly differs depending on the
industry. Besides, the empirical literature assessing leverage and size impact on profitability
seems to focus on non-financial firms with limited findings on financial institutions particularly
banks. Hence, more research efforts in the context of financial institutions are essential. In light
of this, we aim to investigate the effect of financial leverage and size on banks' profitability
employing data of listed banks in Ghana over the period 2008-2017. To ensure robust findings,
the study uses two key indicators of profitability (return on assets and net interest margin).
Applying the random effects and fixed effects techniques, our findings show that leverage has
a negative significant effect on bank profitability irrespective of the measure of profitability.
Bank size, on the other hand, exerts a positive significant impact on both return on assets and
net interest margin. Based on the findings, we recommend that banks rely on internal financing
to enhance profit growth. Increasing bank asset base through more branch networks is also
crucial for bank returns.

Keywords: Leverage, Bank size, Profitability, Fixed effects, Ghana
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PANDEMİ SÜRECİNDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HALKLA
İLETİŞİMİ: “İYİLİK HASTALIKTAN DAHA BULAŞICIDIR” KAMPANYASI
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Dr. Berrin BALAY TUNCER
ODTÜ-GİSAM, 06800 Ankara

ÖZET
2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı farklı zamanlarda
ve farklı hızlarda yayılan, Türk geni nedeniyle Türkiye’ye uğramayacağı varsayılan virüs 11
Mart 2020 Türkiye’ye geldi.
Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü pandemi olarak ilan etmesinden bu yana yaşanan
gelişmelerin sağlık, eğitim, ekonomi, kültür bağlamında toplumun alışkanlıkları değiştirdiğini,
dayanışmadan-dolandırıcılığa kadar farklı parametrelerde toplumsal değişime yol açtığını
gözlemlemekteyiz.
Korona virüs ya da yeni tanımlanmasıyla covid-19 hastalığı Türkiye’ye geldiğinden beri devlet,
belediyeler ve sivil toplum örgütleri farklı yardım ve dayanışma amaçlı çalışmalar yapıyor. Bu
bildiride; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 4 Nisan’da, “İyilik Hastalıktan Daha Bulaşıcıdır.”
sloganıyla başlattığı yeni bir kampanya çerçevesinde yapılan çalışmalar halkla ilişkiler
açısından değerlendirilecektir.
Halkla ilişkiler kriz anlarında önem kazanan mesleklerin başında gelmektedir. Makro boyutta
kriz yönetimi, yönetim-halk ilişkisinin içinde yapılanların halkla anlatılması ve özellikle artık
hayatımıza giren virüs gibi olgularda sürecin yönetilmesi ve sürece katılımın sağlanmasında
öncelikle halk sağlığı açısından son derece önem kazanmıştır.
Covid-19 süreci toplumu farklı aşamalarda, farklı düzeylerde, farklı kamuoylarını etkileyen ve
etkileyecek sonu kestirilemeyen bir süreçtir.
Bu çalışmada halkla ilişkiler açısından bu krizin yönetilmesi ve özellikle işini kaybeden
kişilerle dayanışmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları, belediye web
sitesi, Facebook ve gazete haberleri üzerinden yapılacak medya taramasından elde edilecek
verilerin içerik analizine dayanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler, kriz iletişimi, korona-virüs, pandemi, yoksulluk,
dayanışma.
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OKULÖNCESİ DÖNEMDE TEKNOLOJİ KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

BAHTIŞEN KÜBRA ÖZEN
ÖZET
Bu çalışma okulöncesi öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili görüşlerini
incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada olgubilim (phenomelogy) deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu
çalışmada veri toplama yöntemi olarak açık uçlu sorulardan oluşan ‘Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Formu’ kullanılmıştır. Görüşme formunda okulöncesi öğretmenlerinin teknoloji
kullanımıyla ilgili görüşleri, sınıf ortamında teknolojik araç gereçleri bulundurma,öğrenmeöğretme süreci içerisinde teknolojik araçlardan faydalanma ,eğitimde öğrencilerin kullanımına
izin verme ve sınıf içerisinde hangi etkinliklerde teknolojiyi kullandıkları ve teknoloji
kullanımıyla ilgili görüş ve önerilerine yer verilmiştir.Araştırmada “içerik analizi”
yapılmıştır.Araştırmada görülmüştür ki okulöncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu
teknoloji kullanımını desteklemektedir. Okulöncesi öğretmenlerinin yarısının sınıf ortamında
akıllı tahta,tablet,bilgisayar bulundurdukları görülmektedir.Çalışmada
okulöncesi
öğretmenlerinin
büyük çoğunluğu
eğitimde öğrencilerin teknolojik araç-gereçleri
kulanmalarına izin vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.Ayrıca çalışmada okulöncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu sınıf içerisinde Fen ve Doğa,Türkçe Dil ve Matematik
etkinliklerinde teknolojiyi kullandıklarını belirtmişlerdir.Çalışma sonucunda okulöncesi
öğretmenleri teknolojiyi uzun saatler kullanmayarak denetim sağlanması ve sürekli gelişen
teknolojiye ayak uydurmak gerektiğini belirtmişleridir.
Anahtar Kelimeler. Teknoloji, okul öncesi eğitim, okulöncesi eğitimde teknoloji kullanımı

A QUALITATIVE ANALYSIS ON TEACHERS 'VIEWS ON THE USE OF
TECHNOLOGY IN PRESCHOOL PERIOD

SUMMARY
This study is a qualitative study to examine the opinions of preschool teachers about the use
of technology in education. In this study, phenomelogy pattern was used. The study group of
the research consists of 10 preschool teachers. In this study, "Semi-Structured Interview
Form" consisting of open-ended questions was used as data collection method. In the
interview form, the opinions and suggestions of preschool teachers about the use of
technology, possession of technological tools in the classroom environment, making use of
technological tools in the learning-teaching process, allowing the use of students in education,
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and in which activities they use technology in the classroom, and their opinions and
suggestions on the use of technology. In the research, it was seen that the majority of
preschool teachers support the use of technology. It is seen that half of the preschool teachers
have smart boards, tablets and computers in the classroom environment. It is concluded that
the majority of preschool teachers do not allow students to use technological tools in
education. In addition, the majority of preschool teachers stated that they use technology in
Science and Nature, Turkish Language and Math activities in the classroom. As a result of the
study, preschool teachers stated that it is necessary to provide control by not using the
technology for long hours and to keep up with the constantly developing technology.
Keywords. Technology, preschool education, the use of technology in preschool education
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ŞEHRİN YÜZ YILLIK DEĞİŞİMİ: ŞEHİR MEKTUPLARINDA ŞEHİR, TOPLUM
VE HAYAT
Dr. Öğr. Üyesi, Enes Battal KESKİN
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

ÖZET
Bu bildiride, yüzyıl arayla yazılmış şehir mektuplarından hareketle, şehir ve sosyal hayat
konusu ele alınmaktadır. Şehir, insanların, nasıl bir hayat yaşamak istediklerinin mekandaki
karşılığıdır. Başka bir açıdan şehir, insanın şekillendirdiği ve insanı şekillendiren müstesna
eserlerdir. Şehir, yaşandığı kadar yazılır da. Şehir, yazı ve sorumluluğun bir araya gelmesinden
“mektupçuluk” ortaya çıkar. Mektupçuluk, Osmanlılarda, bir resmî dairenin yazı işlerini
yönetmekle görevli kişiyi ifade etmektedir. Vilayetin bütün yazışmalarından, yazılı kayıtların
toplanması ve muhafazasından sorumlu kişiye ise “vilayet mektupçusu” denmektedir. Vilayet
mektupçusu, aynı zamanda “salname”yi de yayıma hazırlayan kişidir. Salname, Osmanlı
Devleti’nde merkezî yönetimin ve vilâyetlerin, yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı
yayınlardır. Vilayet Salnamesi, bir vilayetteki hemen hemen her önemli konuda bilgi
içermektedir. “Şehir mektupçuluğu” ile, “vilayet mektupçuluğu” arasındaki temel fark, birinin
resmi bir görev, diğerinin gönüllü olmasıdır. Haber vermek anlamında mektup, şehir
mektupçusunun şehirlilerle iletişim aracıdır. Tüm şehir sakinlerine aynı anda mektup
göndermenin ilk yolu ise, gazetedir. Bu topraklarda şehir mektupçuluğunun tarihi, bir buçuk
kadar asır geriye gider. Fakat şehir mektupçusu denilince akla, ilk önce Ahmet Rasim gelir.
Şehir mektupçuluğunun amacı, şehrin gündelik hayatına dair bilgileri halka ulaştırmaktır. Şehir
hayatına dair sorunların, değişikliklerin, güzelliklerin şehirlilerle paylaşılmasıdır. Bu bağlamda
şehir mektupçusu, şehrin daha yaşanılabilir bir mekan olması adına şehre yazılı katkıda
bulunmaktadır. Başka bir anlatımla bazı yazarlar, “bir nevi kamu görevi üstlenerek”, şehir
mektupçusu olma vasfı kazanırlar. Bu bildiriye konu, şehir mektuplarının yazarı, iki şehir
mektupçusu, Ahmet Rasim ve Mustafa Kutlu’dur. Aralarında tam yüz yıl vardır ya da yalnızca
bir asır sonra şehir mektupları yeniden yazılmıştır. Ahmet Rasim’de, sorumluluğun mizahla
buluşmasına tanıklık edilir. Mustafa Kutlu’da ise, sorumluluk duygusuna, endişe eşlik eder.
Birinde, “imparatorluğun en uzun yüzyılı”nın şehir hayatı, diğerinde “küreselleşme çağı”nın
şehri vardır. Yüz yılda, herşey ne kadar değişmiş? Ve yüz yılda bazı şeyler nasıl hiç
değişmemiştir? Bu bildiride, her iki yazarın “şehir mektupları” bağlamında, şehir hayatı
incelenmektedir. Bu çerçevede şehir ve sosyal hayat, yüz yıllık bir zaman farkıyla
karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Böylece, benzerlik ve farklılıklar, süreklilik ve
kırılmalar daha görünür hale gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şehir, Şehir Mektupları, Değişim, Ahmet Rasim, Mustafa Kutlu.
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CENTURY CHANGE OF THE CITY: CITY, SOCIETY AND LIFE IN CITY
LETTERS
ABSTRACT
This paper addresses city and social life based on city letters written centuries apart. A city can
be equated to the kind of life people want to live. From another perspective, a city is an
exceptional work that is shaped by people and in turn shapes people also. A city is written as
much as it is experienced. “Letter writing” emerges from the combination of city, writing and
responsibility. A letterman refers to a person in charge of managing the editorial affairs of an
official office during the Ottoman period. Furthermore, a person responsible for all the
correspondence of the province and the collection and maintenance of written records is called
a “provincial letterman”. At the same time, a provincial letterman is also responsible for
preparing a “Salname” for publication. A Salname is an annual publication of the central and
provincial governments of the Ottoman Empire for providing information. The provincial
yearbook contains information on almost every important issue within a province. The
fundamental difference between “a city letterman” and “provincial letterman” is that one is an
official position while the other one is voluntary. When spreading news, a city letterman is the
communication tool to city dwellers. At the same time, the first way to send letters to all city
residents is through newspapers. In these lands, the history of city letter writing goes back a
century and a half. However, when it comes to city letterman, Ahmet Rasim name comes to
mind first. The purpose of city letter writing was to convey information about the daily life of
the city to the public. Additionally, it involves sharing of problems, changes and beauties
concerning city life with city dwellers. In this context, a city letterman contributes through
writing to make cities a more liveable place. In other words, some writers gain the qualification
of being a city letterman by "assuming some kind of public duty". Therefore, this paper
discusses authorship of city letters based on two city lettermen, Ahmet Rasim and Mustafa
Kutlu. There were a hundred years between them, or simply a century apart when the city letters
were rewritten. In Ahmet Rasim, we witness that responsibility meets humour. On the other
hand, in Mustafa Kutlu, the sense of responsibility is accompanied by anxiety. In one letter, we
find city life of the "longest century of the empire" and in the other, city life of the "age of
globalization". In a century, how has everything changed? In a century, how some things never
changed at all? In this paper, city life is examined in the context of "city letters" of both authors.
In this framework, city and social life are discussed comparatively within a hundred-year time
difference. Thus, similarities, differences, continuity and discontinuities become more visible.
Keywords: City, City Letters, Change, Ahmet Rasim, Mustafa Kutlu.
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KALKINMA AJANSLARINCA YAPILAN YATIRIM DESTEKLERİNİN,
BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1
Cansu GÜVEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD ( Doktora Öğrencisi )
orcid.org/0000-0002-7490-2184.
ÖZET
Sanayi devrimiyle, dünyada belirli merkezlerde yoğunlaşan makineleşme süreci sonucunda,
bölgelerarası farklar birçok ülkede hızla artmaya başlamıştır. XX. yüzyılda yükselen ve
ülkelerde çeşitli sosyo-ekonomik problemlere sebep olan bölgelerarası farkların çözümüne
yönelik olarak dünyadaki ilk başarılı çalışma 1933 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde
faaliyete başlayan Tennesse Valley Authory (TVA) olmuştur. Bu örnek çalışmanın ardından
II. Dünya Savaşı sonrasında toparlanmaya çalışan dünya ülkeleri (özellikle de Avrupa
ülkeleri) bölgesel farkların giderilmesi odağında çalışacak bölgesel örgütler kurmaya hız
kazandırmışlardır. Bölgeler arası farklar uzun yıllardır giderilmeye çalışılan bir olgu olmasına
rağmen; günümüzde dahi ülkeler bu sorundan kaynaklanan çeşitli sosyo-ekonomik
problemlerle karşı karşıya kalmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkelerde önemli sosyo-ekonomik sorunlarının temelinde yer almakta olduğu görülmektedir.
Bu anlamda günümüz ekonomi politikalarında, ulusal politikalar doğrultusunda planlar
oluşturulurken; yerel-bölgesel planlama anlayışının ağırlık kazandığı ve bu politikalara önem
verildiği bir gerçektir.
Bu çalışma, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarınca (ulusal ekonomik planlar
doğrultusunda belirlediği bölgesel planlara dayandırılarak) yapılan yerel yatırım desteklerinin,
bölgesel-yerel düzeyde gelir dağılımı adaleti (Gini Katsayısı) üzerinde yarattığı etkinin tespit
edilmesi amacıyla hazırlanmış olup; 2010 ile 2016 yılları arasında Ajans yatırım destek
tutarları ile yerel düzeyde yaratılan (bölge bazlı) gelir dağılımı arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışma sonucunda ise; Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarınca yerel ekonomilere
aktarılan yatırım destekleri arttıkça, gelir dağılımı adaletinde iyileşmeye yol açtığı ve Gini
Katsayı değerini 0’a yaklaştırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgelerarası Farklar, Bölgesel Kalkınma, Gelir adaleti, Gini Katsayısı.

Bu çalışma “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları Yatırım Desteklerinin Bölgesel Gelir Dağılımı Üzerine
Etkisi” başlıklı Cansu GÜVEN tarafından hazırlanmış yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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ARİMA MODELİ İLE DÖVİZ KURU TAHMİNİ
HALİM CEM TELERİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat Programı
Doktora Öğrencisi ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9396-2716
ÖZET
Hane halkları ekonomik alanda karar verirlerken, geleceğe ilişkin birtakım tahminlerde
bulunurlar. Yapılacak en başarılı tahminler dahi belirli bir risk içerir. Döviz riskini yönetmek
açısından yapılacak tahminlerde bir zaman serisi analiz yöntemi olan ARIMA, kullanılabilecek
araçlardan bir tanesidir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle Box ve Jenkins tarafından
1976’da geliştirilen ARIMA yöntemi, sosyal bilimlerde olduğu kadar fen bilimleri alanında
çalışan araştırmacılar tarafından da zaman serilerine yönelik tahminler yapılırken kullanılır.
Literatürde en başarılı bulunan döviz kuru tahmin yöntemlerinden olan Arima yönteminin daha
geniş bir kullanıcı kitlesi olmasından dolayı Box-Jenkins metodolojisinin döviz kuru
tahminindeki başarısı önemlidir.
ARIMA yöntemi, temelde bir trend analizi yöntemidir. Zira herhangi bir değişkenin
gelecekte alacağı değerler, söz konusu değişkenin geçmiş dönemlerde aldığı değerler
kullanılarak tahmin edilmeye çalışılır. Diğer bir deyişle Box-Jenkins yöntemi, bir zaman
serisini etkileyen bütün faktörlerin, aslında serinin kendisinde yer aldığı mantığına dayanır. Bu
mantıktan hareketle başka değişkenlerin modele katılmasına ihtiyaç duyulmaz.
Dünya ekonomisi incelendiğinde, tarih boyunca ulusal para biriminin değer kaybetmesi
sonucunda ekonomik krizlerin yıkıcı etkisinin toplumsal katmanlara dalga dalga yayıldığı
görülür. Başka bir ifadeyle ekonomik krizle döviz kuru arasında sıkı bir ilişki vardır.
Çalışmanın amacı, böylesi sosyal problemlere yol açan ekonomik krizler meydana gelmeden
önce başta iktisat politikasını yöneten kurumların, ardından ekonomiyi ayakta tutan işletme
sahip ve yöneticilerinin ve nihayet ekonomik kararlar alan bireylerin kullanabileceği erken
uyarı sistemlerine dikkat çekmektir. Bu kapsamda Ocak 2005 ve Ocak 2020 dönemini kapsayan
786 haftalık döviz kuru serisi TCMB veri sağlama sistemi EVDS’den alınmıştır. Döviz kuru
serisi için geleceği tahmin yöntemlerinden ARIMA metoduyla en uygun tahmin modeli
seçilmiştir. Ocak 2020 dönemini takip eden 13 aya ilişkin USDTRY kuru %7,56 hata payıyla
(MAPE) tahmin edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Zaman Serileri, ARIMA Modeli, Tahmin, Döviz Kuru
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ELAZIĞ’A AÇILAN KAPI PERTEK: MEKAN VE TİCARİ HAYATIN GELİŞİMİ

Muhammet Ali SAĞLAM
Dr. Öğretim Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İktisat Bölümü, Artvin/Türkiye

ÖZET
Günümüz Pertek’i Tunceli ilinin küçük fakat ilçeleri içinde iktisadi hayatın görece en canlı
olduğu mekanıdır. İlçenin sosyo-mekansal gelişimi Türkiye kent tarihi gelişiminin temel
paradigmaları ile temel farklılıkları/özgünlükleri ile ayrışan bir arka plana sahiptir. Kent
tarihinin Türkiye anlatısında kabul gören ulus devlet mekânı, emek mekânı ve sermaye mekânı
bağlamındaki tarihsel uğrakları ile farklılık göstermesinde bir bütün olarak güvenlikçi
politikalar önemli rol oynamıştır. Bu dönemlendirmenin Pertek özelindeki farklılaşmasının ilk
uğrağı modern dönem devlet kurumsallaşmasının vilayet düzeyindeki temsillerinin (belediyehükümet konağı v.s) üretilmesidir. Nitekim 19. yy ortasındaki karşılaşma kentin kışlık-yazlık
mekanları olarak bilinen mekanlarının güvenlik politikalarından dolayı ortadan kalkmasıyla
mekan üretiminin ilk örneği olarak ortaya çıkar. Kentin kale etrafındaki eski yerleşmesinin
kente gelen askerlerin barınak yeri kullanılması (iki yıl sürmüştür) kentin yerlilerini kentin
yazlık/bahçelik alanlarına gitmesine neden olmuştur. Kuşkusuz ki kentin mekânsal yer değişimi
Pertek mekân üretiminin tek örneği değildir. Salnamelere yansıyan istatistiki durum mekân
üretiminin hayli geniş bir alan üzerinde yayıldığı görülmektedir. İç Dersim’den Harput’a
girilmesine izin verilmeyen köylülerin ticari faaliyetlerinin önemli oranda bu mekânda
gerçekleştiriyor olması kentin gelişimdeki önemli bir başka faktördür.
Pertek iktisadi hayatının merkezinde yer alan ticari faaliyetler içinde başta Elâzığ olmak üzere
ulusal ölçeğin üretim ağları içindeki ürünlerin satışı en belirgin iktisadi faaliyet olarak öne
çıkmaktadır. Pertek, geç dönem Osmanlısından erken Cumhuriyet’e kadar çerçiler, tüccarlar,
Pertek’li üreticilerin yanısıra İç Dersim’den gelen ve özellikle hayvansal ürünler üreten
köylülerin içinde yer aldığı iktisadi aktivitelerin birbirine eklemlendiği bir mekânsal bütünlüğü
temsil eder. Esas olarak haftanın belirli günlerinde yoğunlaşan bütünlük bir taraftan ulusal
ölçeğin ürünlerinin satımının yapıldığı (tektil ürünleri v.s) buna karşılık ise yerel ölçeğin
üretiminde önemli yer tutan ürünlerin (çeşitli hayvansal ve tarımsal ürünler) satıldığı bir ticari
faaliyet mekanıdır. Sanırım bu aktivitelerde en dikkate değer olanı ise Pertek’in kentin diğer
mekanlarına göre daha ılıman ikliminden dolayı bağ/bahçe alanları geniş bir yer tutmuştur. Bu
durumda yakın çevredeki mekanların tüketim ihtiyaçları karşılayan bir üretim kapasitesine
sahip olmuştur.
1927 yılına kadar bir kasaba olan Pertek o yılda Peri de bulunan ilçe merkezinin Pertek’e
taşınması ise Pertek ilçe statüsü kazanmıştır. Bu kazanım kentin ilk modern devlet mekanlarının
ek olarak yeni mekanlarında buraya taşınmasını da neden olur. Merkezi devletin kurumlarının
mekân üzerinde yer almaya başlamışıyla Pertek kasaba niteliğini yavaş yavaş yitirerek kent
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kimliğine bürünür. Bu bağlamda kent mekanının ulus devlete içkin halleri görünür kılınmaya
başlar. Cumhuriyet’in sembolleri olan kurucu baba/ların isimlerinin mekân üretimde
kullanılması ulaşımın yönü ile ulus devletin bütünlüğüne ve dolayısıyla yerelin merkeze
eklenmesini ifade eder. (iskele caddesi, Atatürk caddesi, Tunceli Pertek yolu). Diğer taraftan
Hozat’tan iç Dersim’e uzanacak olan ulaşım ağı Pertek’in Singeç köprüsü ile “modernize”
edilir. Fakat 1937-38 Dersim olayları sonrasında Tunceli ilinin Elâzığ’dan yönetilmesi sadece
Pertek’in idari örgütlenmesini değil aynı zamanda mekânsal üretimini de akamete uğratmıştır.
47 affı ile il örgütlenmesinin yeniden üretilmesi ilçede karşılık bulmuştur.
Bu çalışmanın esas amacı geç dönem Osmanlısından Cumhuriyet’e kentin mekân üretimi ele
almaktır. Bu bağlamda kentin mekân üretimde etkili olan faktörlerin neler odluğundan hareketle
politik ekonominin nasıl bir seyir izlediğini açığa çıkarmaktır. Çalışmada ikinci el kaynaklar
üzerinden geç dönem Osmanlısından erken cumhuriyet dönemine kadar ki iktisadi-sosyal yapı
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Politik İktisat, Pertek, Ticaret, Mekân,

THE OPENING DOOR PERTEK TO ELAZIĞ: THE DEVELOPMENT OF SPACE
AND COMMERCIAL LIFE
ABSTRACT
Today's Pertek is one of Tunceli’s smaller provinces but in terms of its economic life it is the
most alive district in the city. The socio-spatial development of the district carries fundamental
differences with the basic paradigms and with the basic difference/paritcularities of Turkey's
historic town development / originality. Security focussed policies have played a significant
role in the diffierences of historical places taken the context of the space of the nation-state,
labor and capitol. The first place where these differences can be seen is the the represeantiton
of the institutionalizaiton of the state in the modern era at the level of urban places (such as
municipality, government house, etc).
As a matter of fact, the encounter can be seen in the middle of the 19th century which emerged
as the first example of space production with the disappearance of the places of the city that are
used in different seasons like in summer and winter (yazlık, kışlık). When the city's old
settlement has started to be used as the shelter for the soldiers (which lasted for two years), the
urban locals started to go to the city's summer / garden areas. Undoubtedly the spatial
displacement of the city is not the only example of Pertek’s spatial production. Salnames
vividly reveal that the production of space is expanded to a large area. Another siginificant
factor of the development of the city is that the villagers were carrying out their commercial
activities in this area as they were not allowed to enter to Harput from the ınner Dersim. The
most prominent economic activity, the sale of the products wthin the network of production in
the national measurement, is one of the commercial activities at the center of the Pertak’s
economic life, articularly in Elâzığ.
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Pertek represents a spatial totality from the late Ottoman Empire to the early republic, as well
as traders, peer-to-peer producers, peddler as well as internal activities where internally engaged
economic activities from interior classrooms and peasants producing animal products are
articulated. Mainly concentrated on certain days of the week, on the one hand, it is a commercial
activity site where the products of national scale are sold (tektil products etc.) while it is also
significant space where the products that are important in the production of the local scale
(various animal and agricultural products) are sold.The most notable of these activities is
extension of the gardens and the vinyards due to the more temperate climate of Pertek. In this
case, it has a production capacity that meets the consumption needs of the surrounding areas.
Pertek, a town until 1927, has been granted Pertek district status when the district center which
was located in Peri has moved to Pertek. This acquisition not only caused the central state
institutions t o move to Pertek but also toher spaces have moved to there as well. In the context
it has lost its towny characteristics yet started to gain an urban identity. In this context, the
city’s characteristics immanent to nation state has become more visible. The use of the names
of the founding father (s), who are the symbols of the Republic, in the production of space
means the integration of the nation state and thus the addition of the locality to the center (pier
street, Atatürk street, tunceli pertek road). On the other hand, the transportation network, which
will extend from Hozat to Inner Dersim, is ’modernized’ by the Pertek bridge. However, after
the 1937-38 Dersim events, through the tranfer of the the administration of Tunceli province
to Elâzığ not only worsened the administrative organization of Pertek but also its spatial
production. With amnesty in 1947, reproduction of the provincial organization has found a
correspondence in the district.
The main purpose of this study is to examine the production of the city from the late Ottoman
Empire to the republic. In this context, starting from the factors importnt in the production of
the city’s space, it is to reveal the course of the political economy. In this study, while the
economic-social structure from the late Ottoman period to the early republic period will be
examined through the secondary sources.
Key Words: The Political Economy, Pertek, Trade, Space.
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ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ ARAÇ ROTA PLANLAMASI, MALİYET
OPTİMİZASYONU VE KARŞILAŞTIRMASI
Melike METERELLİYOZ
Dr.Ögr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Bölümü
Kaan KILIÇ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖZET
Elektrikli araç rotalama problemi, klasik araç rotalama probleminin bir uzantısı olup,
elektrikli araçlar kullanılarak rotanın tamamlanması, minimum maliyetin ve minimum rota
mesafesinin bulunması hedeflenir. Elektrikli araçlar, çevre kirliliğine duyarlılıkları ve daha az
maliyetle şarj edilebilmeleri nedeniyle son yıllarda artan hızla talep edilmektedirler. Fakat şarj
kapasiteleri benzinli/dizel araçların yakıt deposu kapasitelerine göre daha azdır ve şarj
istasyonları da henüz çok yaygın değildir. Bu nedenlerle araç rotalama problemlerinde (VRP)
elektrikli araçlar kullanılırken şarj kapasiteleri ve şarj istasyon lokasyonları özel olarak dikkate
alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı elektrikli araçlar kullanılarak optimal – minimum maliyetli –
rota bulunması ve benzinli araçların VRP sonuçlarıyla kıyaslanmasıdır.
Çalışmada, Ankara’da kurulması planlanan yemek dağıtım firmasının Ankara’nın
değişik bölgelerine dağılmış durumdaki potansiyel müşterileri için, dağıtımda elektrikli veya
benzinli araç kullanmasına göre optimal rotaları bulunmuştur. Çalışmada optimal rota nasıl
oluşturulmalı ve elektrikli araçlar mı ya da benzinli araçlar mı kullanılmalı soruları ele
alınmıştır. Konu kapsamında Ankara’da bulunan şarj istasyonları, bu istasyonlardaki şarj
maliyetleri, elektrikli araçların batarya kapasiteleri, başlangıç maliyetleri, araçların fiyatları ve
benzin fiyatları dikkate alınmıştır. Elektrikli araçlarda VRP modelleri bu noktalar dikkate
alınarak kurulmuş, farklı müşteri sayıları ve lokasyonlarına göre birçok farklı durum için
karşılaştırılmıştır. Aracın müşterilere bir kez uğraması yeterli olup, tüm müşteriler ziyaret
edildikten sonra araç depoya geri dönmüştür. Araç depodan çıkarken tam batarya kapasitesi ile
depodan ayrılmıştır. Aynı zamanda Şarj istasyonlarında tek model şarj tipi kullanıldığı
varsayılmıştır. Çalışmada karışık tam sayılı lineer programlama kullanılmış olup, matematiksel
modeller MATLAB programında çözümlenmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre elektrikli araçlar kullanıldığında çok daha az maliyetle
dağıtım yapılabildiği görülmüştür. Müşteri sayısı arttıkça ve/veya müşteriler arası mesafe
uzadıkça elektrikli araçların benzinli araçlara göre maliyet avantajının çok daha fazla olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda firmanın fiyat-fayda analizi yapılmıştır.
Henüz, şarj istasyonu sayılarının az olması büyük bir kısıt olsa da, elektrikli araç
teknolojilerinin gelişmesi ve bu araçların kullanımına yönelik toplum bilincinin artmasıyla bu
kısıtın zamanla ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Araç Rotalama Problemi, Lineer Programlama
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Electric and Gasoline Vehicle Routing Problem, Cost Optimization and Comparisons
Abstract
Electric vehicle routing problem is an extension of classic vehicle routing problem,
EVRP aims to find minimum route distance and minimum cost while using electric vehicles.
Electric vehicles have been demanded increasingly in recent years due to the awareness of
environmental pollution and being able to charge for less. But charging capacity is less than
that of gasoline vehicles and charging stations are not yet very common. For these reasons, the
charging capacities and charging station locations should be taken into consideration when
using electric vehicles in vehicle routing problems (VRP). This study aims to find minimum
route distance and cost for electric vehicles, and compare with gasoline vehicles’ results.
In this study, the optimal routes for a food company, which is planned to be established
in Ankara, were designed for electric or gasoline vehicles to distribute to potential customers
in different regions of Ankara. In order to find minimum cost and route distance, charging
stations in Ankara, charging prices, charging time, battery capacities, initial costs and both
vehicles price were examined and included in the study. VRP models have been constructed
with these constraints and compared for many different cases with changing number of
customers and locations. Vehicle visited every customer exactly once and returned to the depot
at the end of the route. Vehicle left the depot with full battery capacity. It is assumed that the
charging stations use one type of charging type. Mixed integer linear programming models were
used, and mathematical models were analyzed in MATLAB.
Results of the study showed that electric vehicle cases cost less when compared to
gasoline vehicles. It has been concluded that as the number of customers increases and/or the
distance between customers increases, the cost advantage of electric vehicles is much greater.
Yet, although the small number of charging stations is a major limitation, it is thought that this
restriction will disappear in time with the development of electric vehicle technologies and
increasing public awareness for the use of these vehicles.
Keywords: Electric Vehicles, Vehicle Routing Problem, Linear Programming
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA
YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emel KAYMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET
Hayatı boyunca kullanacağı okuma yazmanın temel becerilerini çocuğa kazandırmaya
ilkokuma yazma öğretimi denir. İlk okuma ve yazma, çocuğun tüm hayatı için çok önemli,
hassas bir konu olup bunu öğretmek ise eğitim biliminin (pedagojinin) işidir. İlk okuma
yazma becerilerini tam olarak kazanmamış bir bireyin ileriki yaşantısında sorunlarla
karşılaşması kaçınılmazdır. Bugün toplumda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi,
önemli görevlere gelmesi, gelişmiş bir okuma yazma becerisine sahip olmasıyla mümkündür.
Okuma, günümüz dünyasında öğrenmenin en etkin aracıdır. Modern toplumsal hayatın
gelişmesiyle, okur -yazar olmanın önemi artmış, okur yazarlık oranları çağdaş gelişmenin bir
ölçüsü olarak görülmeye başlanmıştır. Yapılmış
olan yoğun eğitim araştırmaları,
teknolojinin öğrenmeyi birçok açıdan desteklediğini göstermektedir. Bu araştırma bilgisayar
destekli eğitimin ilk okuma yazma becerilerinin gelişimine etkisini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi olup,
içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle
dönüştüren bir yöntemdir. Bu amaçla Google Scholar (2020), ULAKBİM (2020), YÖK
Ulusal Tez Merkezi (2020) veri tabanındaki ilgili makale ve tezler incelenerek literatür
taraması yapılmıştır. Bilgisayar destekli eğitimin (BDÖ) ilkokul öğrencilerinin okuma yazma
başarısına etkisi ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Yapılan incelemeler ışığında Bilgisayar
Destekli Eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Her
öğrencinin kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği güçlü bir internet alt yapı sisteminin
oluşturulması uygun olacaktır. Öğrenciler, veliler, sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri
bilgisayar destekli eğitim uygulamaları konusunda bilgilendirilip, aktif bir şekilde kullanımı
konusunda teşvik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Eğitim, İlk Okuma-Yazma, Teknoloji, OkumaYazma Gelişimi
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GELECEĞİN ŞEHİR VİZYONU AKILLI KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER
Doç. Dr. H.Burçin HENDEN ŞOLT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

ÖZET
Dünyanın daimî bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bilinen bir gerçektir. İçinde
bulunulan zaman dilimi ve yaşam koşullarına bağlı olarak kentlerdeki farklılaşmalar hem
bireyleri hem de kent yönetimlerini etkilemektedir. Kentsel planlama; çağa ayak uydurabilme
hamlelerini yaparak, kentlilerin hayatında iyileştirmeler yaratmaya çalışır. Önemli olan kentsel
yaşam kalitesini sağlarken sürdürülebilir tavrı sergileyebilmektir. Çünkü kent planlama günü
kurtarmak için değil, kentlerin geleceğini şekillendirmek için var olmalıdır. Başka bir deyişle
geleceğin kentlerini oluşturmaya çalışırken; kentlerin geleceğini yok etmemek gereklidir.
Teknolojik gelişmelerin bu amaç adına kullanılabildiği hamlelerden biri akıllı kentlerdir. Bu
çalışma akıllı kent kavramını farklı boyutlarıyla ele alarak; akıllı kent bileşenlerinin yerel
yönetimler için önemini tartışmaktadır. Yerel yönetimlerin hedefi, yasayla belirlenen görevleri
yerine getirirken tüm kentlileri kapsayacak; sürdürülebilir, etkin, verimli ve en önemlisi
erişilebilir hizmet planlamasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı ve akıllı çözüm üretme
potansiyeli bilindiğinden akıllı kentlere geçiş önem kazanmıştır. Ülkemizde de akıllı kentlerin
sürdürülebilir kentsel yaklaşım için değeri bilinmektedir. Geleceğin daha yaşanılabilir kentleri
için kolektif vizyon olabilecek akıllı kent uygulamalarının doğru anlaşılabilmesi şehirlerimiz
ve ülkemiz için yol haritası niteliğindedir. Bu süreçte kültürel değerlerin sentezi
unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Akıllı Kentler

17

USE 5. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
ÖZET KİTABI

15-17 Mayıs 2020
ANKARA

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN ÇEVRESEL ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Halil TUNCA
Pamukkale Üniversitesi, İktisat Bölümü, Denizli / Türkiye
ÖZET

Çevresel koşulların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi sürdürülebilir ekonomik
büyümenin temel unsurunu oluşturmaktadır. Bunun yanında bireysel ya da toplumsal refah
düzeyini bir başka deyişle yaşam kalitesini belirleyen en temel faktörlerin başında da çevresel
koşullardaki kalite gelmektedir. Özellikle ekonomik gelişme ile birlikte çevresel koşullardaki
niteliklerin iyileştirilmesi talep edilen temel refah kriterlerin başında gelmektedir. Bu nedenle
ulusal ya da bölgesel düzeyde geliştirilen çevre politikaları önemini giderek arttırmakta ve
ulusal ya da uluslararası ekonomik aktörler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Ampirik
çalışmalarda ise çevresel sürdürülebilirlik çevresel etkinlik düzeylerinin hesaplanması ile
ölçülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki illerin çevresel etkinlik düzeyleri Veri Zarflama
Analizi yardımı ile 2018 yılı için hesaplanmıştır. Veri zarflama analizi farklı ekonomik karar
birimleri arasında karşılaştırma yapmaya imkân veren indeks sayısının elde edilmesinde
kullanılan son derece popüler bir yaklaşım olmasına rağmen hesaplanan etkinlik skorlarının
istatistiksel anlamlılıklarının test edilememesinden dolayı da eleştirilmektedir. Bu eleştiriden
kurtulmak amacıyla çalışmada illerin çevresel etkinlik düzeyleri Bootstrap Veri Zarflama analiz
yardımıyla hesaplanmıştır. Çalışmada çevresel baskı değişkeni olarak partikül madde (PM10),
Kükürt Dioksit (SO2), katı atık ve atık su miktarı kullanılmıştır. Bu değişkenlerden ilk ikisi
hava kirliliği göstergesi olarak son ikisi ise su ve toprak kirliliği göstergesi olarak kullanılmıştır.
GSYİH, nüfus yoğunluğu ve taşıt sayısı değişkenleri ise çevre koşulları üzerinde baskı
yaratacağı düşünülen sosyal ve ekonomik değişkenler olarak modele dâhil edilmiştir. Elde
edilen bulgular ekonomik gelişmişlik düzeyi ile çevresel etkinlik arasında sıkı bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle Türkiye’nin göreceli gelişmiş bölgeleri daha düşük
çevresel etkinlik düzeylerine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: çevresel performans, etkinlik, Türkiye, Bootstrap Veri Zarflama Analizi
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MAVİ EKONOMİ BAĞLAMINDA DIŞ TİCARET
Şeyma Nur GÜNER
Karabük Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı Doktora

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet OĞUZ
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet OĞUZ, Karabük Üniversitesi, İktisat Bölümü, Karabük

ÖZET
Su sadece insan varlığı için değil aynı zamanda ekonomik hayatımız için de önemlidir. Artan
nüfus ve tüketimle okyanus ve deniz kaynaklarının talebi artarak mavi ekonomi kavramının ön
plana çıkmasına neden olmuştur. Diğer yandan kıt kaynakların bilinçsizce tüketimi, küresel
ısınma, ekosistemdeki krizler, yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlar ve
ekonomik dalgalanmalar insanları çözüm arayışlarına itmiştir. Okyanuslar ve denizlerle
ekonomi arasında önemli bağlar bulunmaktadır. Bu bağlar gıda güvenliği arayışıyla, alternatif
mineral enerji kaynağı olmasıyla, uzun vadeli büyüme ve hızlı kıyı kentleşmesiyle, küresel ve
ticari ilişkilere aracılık etmesiyle okyanus ve denizler ekonomi bilimi içinde oldukça önemli bir
yer oluşturmaktadır Okyanus ve deniz temelli ekonomileri ifade eden mavi ekonomi, okyanus
ve deniz kaynaklarını kalkınma araçlarına dönüştürmektedir. Mavi kavramına ekonomi tanımı
da dahil ettiğimizde ise mavi ekonomi; iklim düzenleyicisi olarak önem arz eden okyanus ve
denizler üzerinden su ürünleri, lojistik, ulaşım, turizm, liman, spor, enerji, su arıtma, derin deniz
madenciliği, petrol ve gaz çıkarımı ile tıbbi ve kozmetik sektörlerinin ülke ekonomisine olumlu
veya olumsuz olarak katkıları olarak tanımlanabilmektedir. Mavi ekonomide, çevresel,
ekonomik ve sosyal yönleriyle ekonominin uzun vadede potansiyelini sağlamak ve istihdam,
büyüme ve yatırım şartlarını daha etkili şekilde bir araya getirmek için koordineli adımlar
atılmaktadır. İleri teknolojiler ve altyapılarla denizciliğin gelişmesini sağlayarak yenilenebilir
enerji kaynakları, su ürünleri, ulaşım ve savunma açısından güç elde edinilmiş olur. Denizcilik
ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi destekleyen uzun vadeli bir strateji olan
mavi ekonomi, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık, kıyı ve yat turizmi, derin deniz madenciliği,
denizcilik, taşımacılık gibi sektörlerle karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada mavi ekonomi
kavramı kuramsal açıdan ele alınarak kavram hakkında genel bir çerçeve sunulmuş ve mavi
ekonomiyi kapsayan sektörler hakkında bilgilere yer verilerek ülkelerin bu sektörlerdeki dış
ticaretinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mavi ekonomi, su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı deniz turizmi, deniz yolu
ticareti, dış ticaret
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THE FOREIGN TRADE IN THE CONTEXT OF THE BLUE ECONOMY
Abstract
Water is not important for people ,but also is important for economy. The increasing the demand
of ocean and marine sources with increasing population and consumption causes to come into
prominance the water economy.On the other hand, as the unconscious consumption of scarce
sources,global warning,crisises in ecosystem, nonrenewable energy resources are harmful for
the environment,all of these things conduct people solution seeking.The economy has an
important connection between the sea and ocean.The ocean and sea with this connection of
seeking food security, and being alternative mineral energy source, long-term growth and rapid
shore urbanization,with mediating global and business connections take an important place for
the economics.The blue ecomomy means economies based on ocean and sea which it turns
development instruments.When we include the concept of blue in the description of the
economy,water products, logistical,transportation, tourism, harbour,sport,energy,water
demineralization,deep undersea mining, drill for oil and gas and the sectors of medicine and
cosmetics got by ocean and sea which are important as a climate organizer,they can be defined
as negative and positive contrıbutions of the national economy,İn the blue economy, the
economy tries to supply its potential in the long term with the factors of enviromental,economy
and social and it should step to gather up more powerfully conditions of expansion and
investment.It is attained power in terms of the renewable energy sources,water products while
providing to improve the marine with advanced technologies and substructures.The blue
economy is a strategy at long term which it supports sustainable growth in the marine and in
the sectors of marine ,so the blue economy confronts us such as aquaculture,fishing,coastal and
yacht tourism deep sea minig,marine,transportation.In this study,the general information is
given about the description of blue economy in terms of institutional and it is aimed to evalute
foreign trade of countries in this sectors while giving information about sectors including the
blue economy.

Key Words:blue economy, aquaculture,coastal tourism, sea route trade,foreign trade
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BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN SINAİ ŞİRKETLER
AÇISINDAN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASININ ŞİRKET
PERFORMANSINA ETKİLERİ

Melek AMBAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sermaye Piyasası
ÖZET
Gün geçtikçe hemen hemen her ülkenin ekonomik yapısı içinde kendine yer bulan kurumsal
yönetim, özel sektörde yer alan şirketlerin fon ihtiyaçlarını, hak sahiplerinin ve kamuoyunun
menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde karşılamasına, insan kaynaklarını ve mali kaynaklarını
verimli bir şekilde kullanarak bu sayede paydaşları için uzun dönemde yalnızca ekonomik değil
itibari kazanç da elde etmesine imkan sağlayan uygulamalar bütünüdür. İşletmelerin temel
yönetim yapıları dikkate alınarak tanımlanmaya çalışılan kurumsal yönetim ilkeleri, şirketin
tüm paydaşları arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyen kurallar bütünüdür.
Global çaptaki ekonomik krizlerin temelindeki en önemli sebeplerden biri de kurumsal yönetim
uygulamalarının yeterince önemsenerek ve anlaşılarak uygulanmamış olmasıdır. Bu kapsamda;
yatırımcılar tarafından şirketlerin en az finansal göstergeleri kadar önemsenmeye başlanan
kurumsal yönetim uygulamaları, şirketlere yatırım kararı alınması hususunda oldukça önemli
bir etken haline gelmiştir. Şirketlerin yönetim anlayışını yeniden şekillendirerek, kurumsal
gelişmede sürekliliğin sağlanmasının önünü açan, yönetsel ve mali yönlerden iyi yönetilen
şirketler oluşturarak ekonomik krizlerden etkilenmeyen ya da asgari düzeyde etkilenen şirketler
oluşturulmasını hedefleyen kurumsal yönetim, bu sayede şirketler açısından büyümeyi sürekli
hale getirerek piyasadaki rekabet derecelerini arttırmanın yolunu da açmaktadır.
Bu çalışmada, yönetsel ve muhasebe uygulamaları açısından büyük öneme sahip olan Kurumsal
Yönetimin, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne tabi sınai şirketler açısından endeks
kapsamına dahil olmadan önceki dönemlere göre performanslarında anlamlı bir değişmenin
ortaya çıkıp çıkmadığı, araştırılacaktır. Kurumsal yönetim ilkelerinin halka açık şirketlerin
firma performansına etkileri, şirketlerin son çeyrek dönemlerine ilişkin 10 yıllık finansal
raporları ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından panel veri analizi
yöntemiyle incelenecek olup, BİST’de işlem gören sınai sektörü şirketlerinin performanslarının
ve finansal rasyolarının işletmeye özgü faktörlerden ne şekilde etkilendiği tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi, Şirket
Performansı.

HE EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES IN THE COMPANY IN THE BIST CORPORATE GOVERNANCE
INDEX FOR THE COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE

Abstract
Corporate governance, which has found itself in the economic structure of almost every country
day by day, enables the companies in the private sector to meet their funding needs in a way
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that does not harm the interests of the beneficiaries and the public, and thus, it is only
economical for its stakeholders in the long term. It is a set of applications that allows it to gain
not only nominal gain. The corporate governance principles, which are tried to be defined by
considering the basic management structures of the enterprises, are the rules that determine the
framework of the relations between all the stakeholders of the company.
One of the most important reasons behind the global economic crises is that corporate
governance practices are not implemented with sufficient attention and understanding. In this
context; Corporate management practices, which have been considered as important as the
financial indicators of the companies by the investors, have become a very important factor in
making investment decisions to the companies. Corporate management, which reshapes the
management understanding of companies, opens the way for sustainability in corporate
development, creates companies that are not affected by economic crises or are affected by
minimum, by establishing companies that are well managed in terms of managerial and
financial aspects, thereby opening the way for companies to increase their degree of competition
in the market by sustaining growth.
In this study, it will be investigated whether there is a significant change in the performance of
Corporate Management, which is of great importance in terms of managerial and accounting
practices, in terms of industrial companies subject to the BIST Corporate Governance Index
compared to the previous periods. The effects of corporate governance principles on firm
performance of public companies will be analyzed with panel data analysis method in terms of
the implementation of corporate governance principles of the companies for the last quarter
periods of the last quarter, and how the performance and financial ratios of industrial sector
companies traded in BIST are affected by the factors specific to the enterprise. will be tried to
be determined.
Key Words: Corporate Governance, BIST Corporate Governance Index, Company
Performance.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNZİBATİ İCRAATA DAİR İŞLƏR ÜZRƏ
QARŞILIQLI İDDİALARIN VERİLMƏSİNİN HÜQUQİ ƏSASLARI
MƏMMƏDOVA KÖNÜL RAFİQ QIZI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi
Açar sözlər: iddia, qarşılıqlı iddia, mümkünlük, hüquqi əsas
Digər şəxslərdən hasısa hərəkəti yerinə yetirməyi, eləcə də yerinə yetirməkdən
çəkinməyi tələb etmək hüquqi aspektdə iddia kimi qəbul edilir. İddialar həmçinin, tərəflər
arasındakı mübahisənin hüquq münasibətləri çərçivəsində məhkəmədə həllinin prosessual
üsulu kimi də qiymətləndirilir.
İddialar predmet və əsas adlanan iki ünsürdən ibarət olmaqla pozulmuş hüquqların
müdafiəsi üçün prosessual normalarla tənzimlənən müraciətdir. Məhkəmədə iddia qaldırmaq
hüququ konstitusiyada və müvafiq qanunvericilik aktlarında təsbit edilmiş müdafiənin əsas
üsullarındandır.
İddia müəyyən şərtlərə, tələblərə əməl edilməklə birinci instansiya məhkəməsinə
təqdim edilir və məhkəmə verilmiş iddianın mümkünlüyünü yoxlayaraq icraata qəbul edir.
İddianın hərtəfli araşdırılması və cavabdehin müdafiəsi üçün qanunvericilikdə qarşılıqlı
iddiadan da istifadə edilir.
Qarşılıqlı iddia cavabdehin iddiaçıya yönəlmiş müstəqil tələbidir. Qarşılıqlı iddianın
verilməsi üçün onun ilkin iddia ilə bağlılığının olması vacibdir. Çünki, əlaqənin olmaması
mövcud məhkəmə araşdırmasının mürəkkəbləşməsinə səbəb olar.
Qarşılıqlı iddia adətən işin baxılmasına başlananadək verilməlidir, lakin onun
verilməsi əsasları məhkəmə baxışı gedişində yaranarsa iddianın məhkəmə baxışında verilməsi
mümkündür. Qarşılıqlı iddiaya ilkin iddia üzrə müəyyənləşdirilmiş tələblər şamil olunur.
Qarşılıqlı iddia ilkin iddia ilə qarşılıqlı əlaqədə olmasına baxmayaraq, hər iki iddiaya
müstəqil şəkildə baxılaraq mahiyyəti üzrə həll olunmalıdır. İlkin iddiaçının iddiadan imtinası
qarşılıqlı iddia icraatına xitam verilməsinə səbəb olmur.
Mülki, iqtisadi xarakterli işlərdə olduğu kimi, inzibati icraata dair işlərdə də qarşılıqlı
iddianın verilməsi mümkündür. Qarşılıqlı iddia üzrə mövcud şərtlərin əksəriyyəti eynilik
təşkil etsə də, inzibati icraata dair işlər üzrə müəyyən istisnalar mövcuddur.
İnzibati işlərdən fərqli olaraq mülki, iqtisadi işlər üzrə qarşılıqlı iddialar aidiyyət
qaydalarından asılı olmayaraq ilkin iddianın olduğu məhkəməyə verilir. Lakin, inzibati işlər
üzrə aiddiyyətlə bağlı tələblər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib ki, qarşılıqlı iddia başqa
məhkəmənin yurisdiksiyasındadırsa qarşılıqlı iddiaya yol verilmir.
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O cümlədən, inzibati icraatda mübahisələndirmə haqqında, qanunauyğunluq haqqında
və məcburetmə haqqında iddialara münasibətdə qarşılıqlı iddianın qaldırılmasının qeyrimümkünlüyü də təsbit edilmişdir.
Məhkəmə tərəfindən qəbul edilmiş prosessual tələblərə cavab verməyən qarşılıqlı
iddiaların qəbulundan imtina barədə akt qəbul olunur ki, həmin aktdan yuxarı instansiyaya
şikayətin verilməsi mümkün deyil. Səbəb olaraq isə, imtinanın şəxsin pozulmuş hüquqlarının
məhkəmə qaydasında müdafiəsinə, müstəqil şəkildə iddia qaldırmasına mane olmadığını
göstərmək olar.
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MUHASEBENİN DAVRANIŞSAL YÖNÜ VE ETİK İLİŞKİSİ
Neşegül PARLAK
Öğr. Gör. Dr., Ordu Üniversitesi, Fatsa MYO
ÖZET
Muhasebe sürecinde, sayısal verilerin yanı sıra sürece dahil olan kişilerin duyguları,
düşünceleri, kişilik özellikleri, psikolojik yapıları gibi davranışsal unsurları da finansal
kararlarını etkileyen önemli bir etkendir. Aynı muhasebe verisini inceleyen iki farklı kişinin
aldıkları kararların birbirinden farklı olabilme durumu, karar alıcıların psikolojik durumlarının
karar süreçlerinde son derece önemli olduğunu ortaya koymuş ve muhasebe araştırmalarının
davranışsal boyutunun da dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Davranışsal
muhasebe, bilginin üretilmesi, işlenmesi ve sunulması aşamalarının sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi için, tüm tarafları sürece dahil edebilen ve insanın işletme değeri üzerindeki
etkisini ortaya koyarak, muhasebe biliminin analitik modellerinden ziyade, karar alıcıların
psikolojik yapılarına dikkat çeken muhasebe türüdür. Davranışsal muhasebe temelde,
muhasebe sistemleri, insan davranışları ve örgütsel verimlilik arasındaki ilişkiye odaklanır.
Kişilerin, sahip oldukları bilgi ve tecrübe düzeyi, teknolojiyi kullanma kabiliyetleri, grup
çalışmasına yatkınlık dereceleri ile kültürel yapıları gibi çeşitli unsurlarla yakından ilgilidir.
Günümüzde, psikolojik sezgilerin rasyonel düşüncelerin yerini almasıyla davranışsal muhasebe
daha da önem kazanmıştır. Davranışsal muhasebe, muhasebe bilgilerinin ve alınan kararların
insan davranışları üzerindeki etkisini ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını incelerken hem
muhasebe standartlarının oluşturulmasına yardımcı olur, hem de kişilerin yeniliklere açık
olmalarını sağlar. Muhasebenin davranışsal yönünü etkileyen önemli faktörlerden biri olan etik,
mesleğin toplumsal durumu ve güvenilirliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. İşletmeler,
varlıklarının devamlılığını sağlamak için kar elde etmesi gerekir. Fakat, kar elde ederken
işletme ile ilgilenen tüm tarafların çıkarlarını dikkate almak zorundadırlar. Muhasebecilik
mesleğinin, davranışsal yönü farkındalığının oluşması ile, meslek mensubunun etik uygunluğu
ve teknik becerisi sorunları gündeme gelmiştir. Muhasebecilerin sosyal sorumluluklarını yerine
getirirken toplumun güveninin sağlanması ve mesleğin itibarının korunması için etik
davranmaları ve etik kurallara uymaları çok önemlidir. Özellikle etik ikilemlerle
karşılaştıklarında veya mesleki faaliyet süreçlerindeki olası çelişkili durumlarda yaşadıkları
karar verme zorluklarını aşabilmeleri için mesleki etik kurallara bağlılık düzeyleri çok
önemlidir. Mesleki faaliyet süreçlerinde karşılaşacakları sorunları iyi tanımlamalı,
davranışların etkileyeceği tarafları ve davranışların sonuçlarını da hesaba katarak etik
standartlara uygun kararlara varmaları gerekir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Davranışsal Muhasebe, Etik.
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MINT ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL TAHRİBAT GEÇİCİ Mİ YOKSA KALICI MI?:
FOURİER ADF VE FOURİER KPSS TESTLERİ
Süleyman YURTKURAN
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, orcid.org/0000-0002-7085-9203
ÖZET
Atmosferde meydana gelen karbondioksit (CO 2 ) konsantrasyonundaki artış, küresel ısınma ve
iklim değişikliğini de beraberinde getirmiştir. Bu yüzden başta CO 2 gazının artışı,a dünyanın
en büyük çevresel tehditlerinden biri olarak görülmektedir. Fakat CO 2 gazı çevresel kirlilik
göstergelerinden yalnızca bir tanesidir. Çevresel kirliliği belirlemek için son zamanlarda birden
fazla değişkeni kapsayan ekolojik ayak izi göstergesinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada da
1961-2016 döneminde MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerinde ekolojik
ayak izinin yakınsaması test edilmiştir. Serilerin durağanlıklarını test etmek için geleneksel
yöntemlerden olan ADF ve KPSS birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Bunun yanında bu
çalışmada daha güçlü sonuçlar ortaya koyan doğrusal olmayan Fourier ADF ve Fourier KPSS
testleri de kullanılmıştır. Doğrusal olmayan testlerde trigonometrik terimler kullanılmakta ve
bu testler sert geçişlere sahip yapısal kırılmaları belirlemek yerine düşük frekanslı bileşenlerden
yararlanarak yumuşak geçişlerin modelde yer almasına izin vermektedir. Hem doğrusal hem de
doğrusal olmayan testlere göre tüm ülkelerde serilerin birim kök içerdiği belirlenmiştir.
Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’de ekolojik kirlilikte meydana gelen şoklar çevre
üzerinde olumsuz ve kalıcı etki bırakmaktadır. Bu durum çevre kirliliği açısından geri
dönülemez bir durum oluşturmaktadır. Bu yüzden MINT ülkelerinde çevre kirliliğinin önüne
geçmek için gerekli kararların alınması ve doğru politikaların gerçekleştirilmesi büyük önem
arz etmektedir. Ülkelerin alacakları ortak kararlar, çevresel politikaların istikrarlı ve kararlı bir
şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan MINT
ülkelerinde enerji tüketiminde daha çok fosil yakıtlardan yararlanılmaktadır. Bu yakıtların
yerine çevresel kirliliğe sebebiyet vermeyen çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları
tüketiminin arttırılması gerekmektedir. Bu kaynakların üretimiyle ilgili gerekli altyapının
oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır. Dolayısıyla bu ülkelerde politika yapıcıların
çevresel politikaları yeniden düzenlemeleri ve bu politikaları kararlı bir şekilde yürütmeleri
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi, Fourier Durağanlık Testi, MINT
JEL Kodu: C23, Q56
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VAN KIRGIZLARINDA EVLILIK HAYATINDAKI DEĞIŞIKLIKLER
Doç. Dr. Isabaeva N.
Kırgız Milli Universitesi

Van Kırgızlarının aile kurmasındaki pek çok özellik görülebilir. Dindar insanlar oldukları
için yaşantılarına şeriat kurallarının etkisi fazlasıyla hissedilir., Ailelerde çocuk planlaması ve
kızlarda erken yaşta evlendirme geleneği geçmişte kalmıştır.
2005 yılından itibaren gençler, ırk ayrımı yapmadan evlilikler yapmaya başlamıştır.
Önümüzdeki on yıl içerisinde kızlar evleneceği gençlerin maddî ve manevî durumlarını ğöz
önündö bulundurmuşlardır. Genç kadınlar evlendiklerinde kocasının desteğine güvenirdi ve
onun izni ile çalışırdı. Van kırgızlarının yaşlı kadınlarında Pamirdeki kocaya verilen saygi ve
önem toplumdaki genç kızları da etkilemiştir. Cenel olarak bu toplumda evliliklerine oldukça
bağlı oldukları görülmüştür.
2005 yılında itibaren, özellikle gençler arasında internet kullanımının yaygınlaşması
nedeniyle Müslümanlığın evlilikteki etkileri ve geleneklerin etkilerinin azaldığı tespit
edilmiştir. Van Kırgızlarının yaşlı ınsanlarının ''Biz ne kadar milli geleneklerimizin devaminı
istesek de toplumdaki hızlı değişmeyi durduramayız'' demişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Van Kırgızları, sosyo-kültürel
değişme, etno-kültürel kimlik, entegrasyon.
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YOKSULLUK ve YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL HİZMETLERİN
YERİ ve ÖNEMİ
İbrahim AYTEKİN
Doktora Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı,
ÖZET
Yoksulluk, yoksullukla mücadele ve sosyal hizmet politikaları küresel çaplı düzende ön plana
çıkan önemli konuların başında gelmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte üretimde görülen
artışlar ülkelerin iktisadi olarak büyümelerine ciddi katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla iktisadi
büyümeyle birlikte küresel ekonomide, başta gelir ve refah olmak üzere sağlık, eğitim ve
yaşam koşullarında ciddi düzelmeler görülmüştür. Fakat yaşanan bu olumlu gelişmeler,
küresel ve bölgesel düzeydeki yoksulluğun azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması
için yeterli olmamıştır. Bu bağlamda özellikle küreselleşmenin hız kazandığı 1980’li yılların
sonlarına doğru yoksullukla mücadelede başta Dünya Bankası olmak üzere, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi büyük uluslararası yardım
kuruluşları devreye girmişlerdir. Bu uluslararası kuruluşların yoksullukla mücadelede temel
hedefleri ise, azgelişmiş ülkelere yönelik finansal destek ve yapısal uyum programlarını
hayata geçirmektir. Yoksulluk ve yoksullukla mücadele konusu elbette sadece uluslararası
kurum ve kuruluşlara bırakılacak bir problem değildir. Bu konuda ulusal ve yerel kurum ile
kuruluşlara da ciddi işler düşmektedir. Dolayısıyla ulusal ve yerel çaptaki bu kurum ile
kuruluşların da iktisadi ve siyasi gündemlerinden yoksulluk ve yoksullukla mücadele
konusunu hiçbir zaman düşürmemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ulusal ve yerel kurumlar,
yoksullukla mücadelede, başta nakdi yardımlar olmak üzere, gıda, giyecek, yatırım ve üretim
destekli mikro kredi gibi uygulamaları hayata geçirmişlerdir. Fakat günümüzde yoksulluk
sadece karın tokluğundan ibaret değildir. Eğitim hizmetlerine ulaşamamak, psiko-sosyal
sorunlarla mücadele etmek, engelli olmak, kişisel ihtiyaçlarını giderebilecek fonksiyonlarını
kaybedecek derecede yaşlı olmak gibi durumlar da yoksulluğun ve yoksunluğun sonuçlarıdır.
Bu süreçte sosyal refah devleti anlayışının önemli politikalarından biri olan sosyal hizmet
politikaları devreye girmektedir. Sosyal hizmet politikaları da yoksullukla mücadelede önemli
bir yere sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada yoksulluk ve yoksullukla mücadelede sosyal
hizmetlerin yeri ve önemi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sosyal Hizmetler, Mücadele, Ekonomi, Politika
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PANDEMİ SÜRECİNİN ORTASINDA MALİ VE EKONOMİK POLİTİKALAR:
TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE COVİD-19 TEPKİLERİ
Burcu GEDİZ ORAL
Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Bankacılık ve Finans Bölümü
Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
Arş.Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Bankacılık ve Finans Bölümü
ÖZET
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde yeni bir virüs türü ile ortaya çıkan salgın günümüz
nüfus ve ekonomik ilişkileri nedeniyle düşünülenden daha hızlı yayıldı. Kısa sürede
pandemiye dönüşen salgında hem halk sağlığı hem de ekonomi politikaları küresel gündemin
en önemli iki konusu haline gelmiştir. Her iki alanda da uygulanacak politikalar yaşanan
küresel salgının etkilerini azaltmada hayati önem ve aciliyet kazanmıştır. İçinde olduğumuz
pandemi süreci özellikle yarattığı ciddi talep şokları ile ekonomik anlamda da zorlu
senaryoların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşanan bu talep şokları ile birlikte hastalığın
yayılma hızını yavaşlatma amacı da taşıyan üretim kısıtlamaları ise ekonomilerde daralmayı
kaçınılmaz hale getirmiştir. Henüz 2008 krizinin etkileri ortadan kalkmamışken, özellikle
sağlık sistemlerini zorlayan bu sürecin, insan sağlığını tehdit eden yönüyle ve yayılış
biçimiyle, daha öncekilere hiç benzemeyen bir krize neden olduğunu söylemek mümkündür.
Üstelik bu şekilde ortaya çıkan krizde talebin uyarılması yoluyla ekonomik aktivitenin teşvik
edilmesi de çok uygun bir seçenek gibi görünmemektedir. Böylesine hızla ortaya çıkan ve
hem insan sağlığını hem ekonomiyi ciddi şekilde tehdit eden bu ortamda, çeşitli destek ve
önlem mekanizmalarının devreye girmesi de zorunlu bir hal almıştır. Ancak virüsün yayılma
hızı ekonomileri hazırlıksız yakalamıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm dünya,
ekonomileri ayakta tutma çabası ile politika önlemleri üzerine çalışmaktadır. Önlemlere ek
olarak gerçekleştirilen çalışmalar alternatif pandemi süreci senaryolarını ve bunların ekonomi
açısından etkilerini de tahminlemektedir. Konuyla ilgili uluslararası kuruluşların yayımladığı
detaylı raporlarda ülkelerin pandemiyle ekonomik mücadelesinin sürdüğü her ay için
GSYH’lalarında bir önceki yıla oranla yaklaşık %2 azalma görüleceği, buna ek olarak dünya
ekonomisinde 2020 yılında %3 oranında daralma yaşanacağı öngörülmektedir. Çalışmamızda
Türkiye ile birlikte pandemi sürecinde ön plana çıkan ülkeler olan Çin, ABD, İspanya, İtalya,
İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve İran’nın bu sürece ekonomik ve mali yönden müdahale
tipleri ve araçları açıklanan güncel veriler ışığında incelenecek, bu bağlamda uygulanan mali
politikalar konusunda da değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Ekonomi, Maliye
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SİBER SALDIRI ve SİBER GÜVENLİK
Dr. Ünal ACAR
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
ÖZET
Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sonucu artan internet kullanımı; kamuda, özel
sektörde ve hatta kişisel ölçekte hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilişim ve
internetin dünyada çok kısa sayılabilecek bir sürede yaygınlaşması kullanıcılara bir yandan
sınırsız imkân tanırken, diğer yandan da oluşan güvenlik zaafları nedeniyle bilişim
sistemlerinin kötüye kullanılmasına ve bu anlamda bir suç işleme aracı haline gelmesine sebep
olabilmektedir.
Teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması, özel hayatın gizliliği ve şahsi
bilgilerin korunmasını tehlikeye düşürdüğü gibi şirket bilgilerini hatta devletin kozmik
bilgilerini de tehdit edebilecek noktaya getirmektedir. Artık fiziki güvenliğin yanında siber
ortamın da güvenliğinden emin olmak gerekiyor. Siber güvenlik konusunda yaşanabilecek
herhangi bir sorun, ülke güvenliğini tehlikeye düşürebileceği gibi özel sektörde de müşteri
güvenini temelden sarsabilir. Günümüzde şirketler ve hükümetler risk tanımlamasında “siber”
saldırıları önemli bir gündem maddesi olarak görmeye başladı. Ülkemizde de siber saldırılara
karşı hazırlıklı olmak amacıyla 2016 yılında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”
hazırlandı.
Bilgisayar ve ağlarını içeren kavram ya da varlıkları tanımlamak için kullanılan “siber
alan (cyber space)” kelimesi birbiriyle bağlantılı sistem, yazılım, donanım ve insanların
iletişim içinde bulundukları soyut veya somut alanı ifade etmek için de kullanılmaktadır. “Siber
saldırı”, hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt ve devlet gibi yapıların bilgi ve iletim
sistemlerine ve kritik altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırılar şeklinde
tanımlanmaktadır. “Siber suç”, bilişim sistemleri üzerinden her türlü yasa dışı kazanımı
hedefleyen kişi ve/veya grupların eylemlerini içerir. Siber savaş, genellikle bilgi toplamayı
içerir ve politik amaçlar için kullanılır. Siber terör elektronik sistemlere zarar vererek paniğe
ve korkuya yol açmayı hedefler.
Siber güvenlik ise; bilgisayarları ve sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri,
ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği
veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinen siber güvenlik kavramı bilgisayar
güvenliğinden son kullanıcı eğitimine kadar her şeyi içerir.
Saldırganlar tarafından bilgisayarları veya ağları ele geçirmek ve/veya kontrol etmek
için yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında virüsler, solucanlar, casus yazılımlar ve Truva
atları yer alır. Virüsler ve solucanlar kendi kendine çoğalıp dosyalara veya sistemlere zarar
verebilirken casus yazılımlar ve Truva atları genellikle gizlice veri toplamak için kullanılır.
Sunumda siber saldırıları yöntemleri ve alınacak önlemler incelenerek, Türkiye’de siber
güvenlik durum analizi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Siber Saldırı Yöntemleri, Bilişim Sistemleri.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDEKSİ’NDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL
PERFORMANS ANALİZİ
Rabia ÇETİNKAYA
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sermaye Piyasası Bölümü
ÖZET
Son yıllarda yaşanan dünyadaki çevre ve iklimle ilgili sorunlar beraberinde yeni
yaklaşımlar oluşturmuştur. Özellikle küreselleşen dünya ekonomisinde sürdürülebilirlik
kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Hem ulusal hem de uluslar arası işletmelerin toplum
üzerindeki etkisinin de artmasıyla yine işletmelerin, hükümetlerin ve sivil toplum
kuruluşlarının da sürdürülebilirlik payında rolü artmıştır. İşletmeler artık faaliyetleriyle sadece
ekonomik değil sosyal ve çevresel sonuçlar da oluşturmaktadır. Günümüzde bir firmanın
küresel boyutta başarılı sayılabilmesinde şeffaflık, kar edebilen gibi unsurların yanında
sürdürülebilirlik faaliyetleri de göz önünde bulundurulmaktadır. İşletmelerin uzun vadede
faaliyet gösterebilmesi, kurumsal itibarının artmasında da sürdürülebilirlik faaliyetlerinin
önemi oldukça fazladır. Ekonominin artık toplumsal ve çevresel hayatın ayrılmaz bir bütün
oluşturduğu gerçeğinin işletmelerin finansal bilgileriyle birlikte finansal olmayan bilgilerine
karşı gösterilmeye başlanmış olan ilgiyle de birlikte işletmelerin sürdürülebilir stratejiler
oluşturmasına sebep olmuştur. İşletmelerin sürdürülebilir faaliyetlerle uzun vadede daha fazla
değer oluşturabileceğine inanılmaktadır. Bununla birlikte işletmeler kendi alanlarında oluşan
riskler için daha fazla çeşitlendirme yaparak hem firma içi hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını
doğru karşılayabilme adına yeni yöntemler geliştirebilmektedir. Tüketiciler sürdürülebilir
ürün ve hizmetler için daha çok harcama yapmaya hazır ve Nielsen Global tarafından yapılan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk anketine göre tüketicilerin %55’i olumlu bir sosyal ve çevresel
etki oluşturmaya kararlı olan şirketlerin ürün ve hizmetlerine daha fazla önem ve ayrıcalık
tanımaktadır. Şirketlerin bu yöndeki çalışmalarını değerlendiren Sürdürülebilirlik Endeksi ilk
olarak 1990 yılında hesaplanmaya başlanmıştır. Bu endekse girmek şirketlere hem rekabet
hem de itibar şeffaflık getiriyor. Bu amaç doğrultusunda halka arz olmuş işletmelerin için
sürdürülebilirlik bilincinin daha da fazla artırmak için Borsa İstanbul tarafından 2014 yılında
Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Bu endeks sayesinde Borsa İstanbul’da işlem
gören şirketlerin sürdürülebilirlik performansları denetlenmekte hem de yatırımcılar için daha
kolay ayrıştırılmaktadır. Çünkü bazı büyük fonlar işletmelerin finansal raporlarının yanında
sürdürülebilirlik raporlarını da denetlemektedir.
Bu çalışmada Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerde
Sürdürülebilirliğin finansal performans üzerine olan etkileri analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler:Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik performansı, sürdürülebilirlik endeksi
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THE EFFECT OF SUSTAINABILITY ON THE COMPANY PERFORMANCE:
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE COMPANIES IN THE BIST
SUSTAINABLE INDEX
ABSTRACT
The environmental and climate problems in the world in recent years have created new
approaches. he concept of sustainability has started to gain importance especially in the
globalizing world economy. With the increasing impact of both national and international
businesses on society, the role of businesses, governments and non-governmental
organizations in the sustainability share has also increased. Businesses now create not only
economic, but also social and environmental results. Nowadays, sustainability activities are
taken into consideration in addition to the factors such as transparency and profit in making a
company successful on a global scale. Sustainability activities are very important for
businesses to operate in the long term and increase their corporate reputation. The fact that the
economy is now an integral whole of social and environmental life has led businesses to form
sustainable strategies, with interest that has begun to be shown against the financial
information of businesses as well as their non-financial information. It is believed that
businesses can create more value in the long run through sustainable activities. In addition,
businesses can develop new methods to meet the needs of both the company and the
consumers by diversifying the risks that arise in their fields. Consumers are ready to spend
more on sustainable products and services and according to the Corporate Social
Responsibility survey conducted by Nielsen Global, 55% of consumers give more importance
and privilege to the products and services of companies that are determined to have a positive
social and environmental impact. The Sustainability Index, which evaluates companies'
efforts in this direction, was first calculated in 1990. Entering this index brings both
competition and reputation transparency to companies. In line with this purpose, the
Sustainability Index was created in 2014 by Borsa Istanbul to further increase the
sustainability awareness of the publicly traded businesses. Thanks to this index, the
sustainability performances of companies traded on Borsa Istanbul are audited and are more
easily segregated for investors. Because some big funds audit sustainability reports besides
financial reports of businesses.
In this study, the effects of sustainability on financial performance in companies
included in Borsa İstanbul Sustainability Index will be analyzed.

Keywords: sustainability, sustainability performance, sustainability index
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“TAHİR VƏ ZÖHRƏ” DASTANINDA QƏHRƏMANIN SINAĞININ EPİK
SEMANTİKASI
Xalidə METE
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Bölməsinin böyük elmi işçisi
Xülasə
Hər bir dastan müəyyən bir məqsəd uğrunda gedən vuruşmadan, mübarizədən,
sınaqlardan danışır. Lakin bu mübarizə ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif məna və məzmuna malik
olub, müxtəlif məqsəd daşıdığı üçün hər bir dövrün əsas xarakteri ilə səsləşən əsərlərdə də fərqli
şəkildə özünü büruzə verir.
Məhəbbət dastanlarında sınağın variantları təbii ki, qəhrəmanlıq dastanlarındakı
sınaqlardan fəqrlidir. Burda sınaq sadəcə sevgi, eşq, iztirab, məşəqqət, həsrət, hicran, vüsal
üzərində qurulub.
Məqalədə “Tahir və Zöhrə” dastanının Azərbaycan variantı tədqiqata cəlb olunmuş, bu
dastanın timsalında Türk məhəbbət dastanlarında sınaq motivi araşdırılmış və ilk dəfə
qəhrəmanın sınaqları, bu sınaqlarda iştirak edən tərəflər, sınaqlardan uğurla çıxmanın ədəbi
semantikası açılmışdır. Bu məqsədlə dastanın Anadolu, Balkanlar, Azərbaycan, Bosnya,
Hersoqovinya, Kosova, Suriya, Özbəkistan, Türkmənistan və İraq variantları incələnmiş, dastan
qəhrəmanlarının oxşar və fərqli xüsusiyyətləri olmasına baxmayaraq bənzər sınaqlara məruz
qaldığı müəyyən olunmuşdur. Həmçinin, eyni yaradıcılıq qaynağından su içmiş və bəzi
xüsusiyyətlərinə görə oxşar süjet və motivlər üzərində qurulmuş “Arzu və Qəmbər”, “Əsli və
Kərəm”, “Tahir və Zöhrə”, “Kozi Körpəş və Bayan Sulu” və bir sıra digər dastanlarla əlaqəsi
təhlil edilmişdir. Adətən türk dastanları üçün xarakterik olmayan nakam məhəbbət dastanları
seriyasına daxil olan “Tahir və Zöhrə” dastanının müxtəlif versiya və variantları tədqiqata cəlb
olunmaqla, dastanın xoşbəxt sonluqla bitən variantlarında buta uğrunda sınaqların mütləq
qələbəsinin fövqəltəbii güclərin köməyi və sevginin gücü ilə mümkün olduğu üzə çıxarılmışdır.
Belə ki, qəhrəman hər nə qədər buta uğrunda əzab-əziyyət çəksə də, məşəqqətlərə dözsə də, hətta
bəzən dastançı onu “öldürüb-diriltsə” də sonda onu sevgilisinə qovuşdurar və onlar xoşbəxt həyat
sürərlər. “Tahir və Zöhrə” dastanı da daxil olmaqla demək olar ki, bütün türk məhəbbət
dastanlarında qəhrəman müsabiqələrdə və ya sınaq-imtahan məclislərində qalib gələrək öz
butasını alır, bununla dastanın əsas süjeti bitmiş olur.
Açar sözlər: dastan, qəhrəman, sınaq, buta, Tahir, Zöhrə

33

USE 5. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
ÖZET KİTABI

15-17 Mayıs 2020
ANKARA

TARİHİ BÖLGELERDE AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Smart City Applications in Historical Environment: The Case of Istanbul
Zeynep Sena AKDEMİR
Mimar, (Sorumlu Yazar)
Merve KARABEYESER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Araştırma Görevlisi
ÖZET
Günümüzde birçok şehir küresel ısınma, hava kirliliği, iklim değişikliği, alt yapı
problemleri ve hızlı nüfus artışı gibi etkenler nedeniyle yaşanması zor bir duruma evrilmiştir.
Özellikle tarihi kentler bu duruma entegre olmakta zorlanmaktadır. Bu şehirlerin yaşanabilir
ve sürdürülebilir olması için akıllı şehir bir çözüm olarak önerilmektedir. Bu sorunlara
günümüz teknolojisinde sunulan çözümler tahmin edilenin ötesinde iyi sonuçlar vermektedir.
Akıllı şehir kavramını Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)
şehrin
planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak Nesnelerin İnterneti, Bulut
Bilişim, Büyük Veri ve entegre Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim
teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir model olarak tanımlamaktadır.
Böylece akıllı çözümlerle, maksimum enerji kazancı ve şehirlerin sürdürülebilirliği sağlanarak
yaşam koşulları kolaylaşmaktadır. Bu modelle sürdürülebilir mekanizmalar aracılığıyla elde
edilen veriler ve teknoloji kullanılarak kentlinin yaşam kalitesinin tarihi çevrede de artacağı
düşünülmektedir.
Akıllı şehir çözümleri sadece teknolojik bir alt yapıdan ziyade ekonomik, insani,
mimari veya yasal unsurları da kapsamaktadır. Bu nedenle tarihi çevrede uygulanan Akıllı
çözümler var olan değerlerin kültürel olarak sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır.
Akıllı çevre, akıllı binalar, akıllı mekân yönetimi ve akıllı altyapı alt başlıkları altında
‘’mimarlık’’ disiplini özelinde çözümler üretilmektedir. Bu başlıkların yansıra ‘’tarihi çevrede
akıllı çözümler’’ bir başka alt başlık olarak şehrin kültürel ve tarihi sürdürülebilirliğinde büyük
bir katkı sağlamaktadır. 1995 yılından beri İstanbul’da bu kapsamda çalışmalar yapılmaktadır.
21. Yüzyılda Dünya’dan örneklere bakıldığında bir çok ülke tarihi çevrelerde benzer
çerçeveler kapsamında stratejiler oluşturmaktadır. Bu şehirler benzer sorunları ‘’Akıllı şehir’’
kapsamındaki teknolojik çözümler ile hayata geçirmiştir. Bu çalışma kapsamında Dünyada
yapılan çalışmalar ve İstanbul’daki çözüm önerileri karşılaştırılarak bir değerlendirme
yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Çevre, Akıllı Şehir, İstanbul
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ABSTRACT
Today, many cities have evolved to a difficult situation due to the factors such as global
warming, air pollution, climate change, infrastructure problems and rapid population growth.
Especially historical cities have difficulty in integrating this situation. Smart city is suggested
as a solution for these cities to be livable and sustainable. The solutions offered to these
problems in today's technology yield better results than expected.
The International Standardization Organization (ISO) defines the concept of smart city
as a new concept and a new model in which new generation information communication
technologies are applied such as the Internet of Things, Cloud Computing, Big Data and
Integrated Geographic Information Systems that will facilitate the planning, management,
construction, and smart services of the city. Thus, living conditions become easier by ensuring
maximum energy gain and sustainability of the cities with smart solutions. With this model, by
using the data and technology obtained through sustainable mechanisms, it is thought that the
quality of life of the inhabitants will increase in the historical environment.
Smart city solutions cover not only a technological infrastructure but also economic,
humanitarian, architectural or legal elements. For this reason, Smart solutions applied in the
historical environment also ensure the cultural sustainability of the existing values.
Under the headings of smart environment, smart buildings, smart place management
and smart infrastructure, solutions are produced within the discipline of "architecture". Besides
these titles, '' smart solutions in the historical environment '' makes another great contribution
to the cultural and historical sustainability of the city. Studies have been carried out in this
context in Istanbul since 1995.
When it is looked at examples from the world in the 21st century, many countries form
strategies within the framework of similar historical circles. These cities have actualized similar
problems with technological solutions within the scope of "Smart City". It is aimed to make an
evaluation by comparing the studies conducted in the world and the solution suggestions in
Istanbul within the scope of this study.
Keywords: Historical Environment, Smart City, Istanbul
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ÖZET
Tarih içerisinde takas ekonomisinin beraberinde getirdiği zorluklar paraya duyulan ihtiyacı
doğurmuştur. Başlangıçta mal para olarak varlığını sürdüren para birimleri, Bretton Woods’un
yıkılmasıyla birlikte itibari değere sahip hale gelmişlerdir. Küreselleşmenin hız kazanması
dünya ekonomilerinin birbirleri ile daha entegre hale gelmesini beraberinde getirmiştir. Bu
süreçte uluslararası kuruluşlar büyük rol oynamaktadırlar. 20. yüzyılda Doların da desteğiyle
ABD hegemonyası ortaya çıkmıştır. Fakat ülkelerin var olan sisteme alternatif arayışlar
içerisinde bulunmaları Doların konumunu sürdürebilirliği konusunda tartışmaları gündeme
getirmektedir. Özellikle Çin’in son yıllarda elde ettiği ekonomik güç, BRICS içerisinde yer
alması, Yeni İpek Yolu Projesi, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurması, SWIFT sistemine
rakip olabilecek CIPS sistemini geliştirmesi, Renminbiyi uluslararası hale getirmeye yönelik
çabaları ve uluslararası alanda rezerv para olarak kullanılması isteği Renminbinin gelecekte
Dolara rakip rezerv para birimi olması yönünde tartışmaların ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır.
Literatür taraması yapılarak gerçekleştirilen çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümünde bir paranın uluslararası alanda rezerv para statüsü elde etmesinin gereklilikleri,
rezerv paraların geçirmiş olduğu tarihsel süreç ve rezerv para birimi olmanın avantaj ve
dezavantajları; ikinci bölümde küreselleşme, küreselleşme sürecinin ana aktörleri, başat rezerv
para birimi bağlamında hegemonya ve hegemonik istikrar teorisi ele alınacaktır. Son bölümde
ise Doların konumunu sürdürebilirliğine yönelik olarak alternatif para birimleri üzerinde
durulacak ve en yakın alternatif olan Renminbi, Çin’in yaşadığı süreçler ve bir rezerv para
olarak Renminbi’nin geleceğine yönelik tartışmalara yer verilecektir. Yapılan incelemenin
sonucunda Dolar hakimiyetinin yakın bir gelecekte son bulmayacağına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ABD Doları, hegemonya, rezerv paralar, yuan-renminbi
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Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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ÖZET
1908-1969 yılları arasında yaşamış değerli bilim insanımız Mümtaz Turhan, Erzurum
doğumlu olup I. Dünya Savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalmıştır. Bu
minvalde 1924’de Kayseri Sultanisinin (lise) ilk ve orta kısımlarını, 1927’de de Bursa
Lisesi’nden naklen geldiği Ankara Lisesi’ni bitirmiştir. 1928-35 yılları arasında toplam yedi
yıl Almanya’da kalarak Berlin ve Frankfurt Üniversiteleri’ni bitirmiş. 1936 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak girmiştir. 1944’de İngiltere'de Cambridge
Üniversitesi’ne giderek kültür değişmelerine yoğunlaşmış, bu konudaki çalışmasıyla ikinci
defa doktora derecesini almıştır. 1952’de Tecrübî Psikoloji Kürsüsü profesörlüğüne
yükselmiştir.
Mümtaz Turhan yaşadığı kültürel değişmelerin yoğun olduğu buhranlı dönemin sosyal,
psikolojik, ekonomik, eğitimsel sorunlarını irdelemiş, çözüm önerileri ortaya koymuştur.
Turhan, içinde bulunduğu dönemdeki Türkiye’yi, XIII. yüzyıl ile XX. yüzyıl arasına sıkışmış,
tek bir kültür üzerine bina edilmemiş ve millet kimliği olmayan insanlardan oluşan bir ülke
olarak ele almaktadır. O’na göre Milli Eğitim meselesi halledilmeden hiçbir mesele kökten
halledilemez. Çünkü eğitim ülke kalkınmasının dayanak noktasıdır. Batılılaşmanın ve modern
bir millet olmanın anahtarı eğitimdir. Bu çalışma, Mümtaz Turhan’ın geçmişten günümüze
geçerliliğini koruyan görüşlerinin eğitim sisteminde yansımalarını ortaya koymak üzere
kurgulanmıştır.
Bu amaçla eğitime dair görüşlerinin detaylı olarak yer aldığı "Maarifimizin Ana Davaları”
başlıklı çalışmasından hareketle günümüz eğitim sisteminde bugün dahi geçerli olan tespitleri
gözler önüne serilecektir. Turhan, söz konusu çalışmasında, Türkiye’deki mevcut eğitim
sistemini incelemiş, sistemde gördüğü eksik ve yanlışları tespit etmiş, bu eksik ve yanlışlar
doğrultusunda ise yapılması gerekenleri sıralamıştır. Ülkesi ve milletinin menfaatlerini her
zaman ön planda tutan biri olarak, milletinin çağdaş milletler seviyesine erişmesinde
çözümler üretmiş, kalkınma meselesinin eğitim meselesi olduğunu bildirerek ulusların
gelişimi noktasında eğitimi en başat faktör olarak görmüştür. Bu minvalde, eğitime dair
üzerinde hassasiyetle durduğu konular yeniden gündeme getirilerek günümüz eğitim
sisteminde yansımaları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mümtaz Turhan, Erzurum
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ABSRACT
Mümtaz Turhan, our esteemed scientists who lived between 1908-1969, was born in Erzurum
and had to migrate with his family due to the First World War. In this regard, he completed
the first and middle parts of Kayseri Sultanate (high school) in 1924, and Ankara High
School, where he came from Bursa High School in 1927. Between 1928 and 35, he stayed in
Germany for a total of seven years and graduated from Berlin and Frankfurt Universities. In
1936, he entered Istanbul University Faculty of Letters as an assistant. He went to Cambridge
University in England in 1944 and focused on cultural changes and received his doctorate
degree for the second time with his work in this field. In 1952 he was appointed to Professor
of Experimental Psychology Chair.
Mümtaz Turhan examined the social, psychological, economic and educational problems of
the depressed period, where cultural changes were intense and proposed solutions. Turhan
dealt with Turkey living in it at that time as a country that is stuck between 13. and
20.centuries, not built on a single culture and consists of people without a national identity.
According to him, no matter can be resolved radically without solving the National Education
issue. Because education is the mainstay of country development. Education is the key to
westernization and being a modern nation. This study is designed to reveal the reflections of
Mümtaz Turhan's opinions, which remain valid from past to present, in the education system.
For this purpose, where in detail his views on education in his works titles as "Maarifimizin
Ana Davaları”. In the study, he examined the existing education system in Turkey, identified
incomplete and inaccurate in education system, ordered to be done. As someone who always
prioritizes the interests of his country and nation, he has developed solutions for the nation's
reaching the level of modern nations, and has regarded education as the primary factor in the
development of nations by reporting that the development issue is a matter of education. In
this regard, the issues that he emphasizes on education will be brought to the agenda again
and their reflections will be discussed in today's education system.
Key Words: Education, Mümtaz Turhan, Erzurum
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