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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Munise Tuba AKTAŞ
The Relationship between Financial Development and Economic Growth in Turkey: An Evidence
from ARDL Bound Test
DIŞ TİCARET FİRMALARININ DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİ:
KONYA ÖRNEĞİ
POST-KEYNESYEN İKTİSADIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
PATENTLER, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK EDİYOR MU? BİR LİTERATÜR
TARAMASI
AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK ENTEGRASYON SÜRECİNİN İMALAT SANAYİSİNDE
BÖLGESEL YIĞILMA ETKİLERİ
SPOR EKONOMİSİ KAPSAMINDA FUTBOL TURİZMİ VE TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL
POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
G-8 ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ
THE RELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, FOREIGN CAPITAL AND
OPENNESS
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ MAKROEKONOMİ EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE BİST100 FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MARKOV
SWİTCHİNG MODELİ İLE İNCELENMESİ
ÇEVRE EKONOMİSİ VE KÜRESEL ETKİLERİ
KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ MAKROEKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
YERLİ VE YABANCI SİNEMADA MELODRAM TÜRÜ
YAŞLILIK ÇALIŞMALARINDA SÜREKLİLİK TEORİSİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ:
KONYA YAŞLILAR MÜZESİ ÖRNEĞİ
TARİHSEL MİRASTAN KÜLTÜREL METAYA: MUDURNU HALK KÜLTÜRÜNÜN VE
AHİLİĞİN TURİZME KAZANDIRILMASINDAKİ RİSKLER
İBN-İ HALDUN’A GÖRE YERLEŞİK VE GÖÇEBE TOPLUMLARDA KÜLTÜRÜN AKTARIMI
NAMUS CİNAYETLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME (TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA)

UNDERSTANDING THE CAUSES OF THE BOKO HARAM MENACE IN NIGERIA
TÜRKİYE’DE SUÇ ORANLARI İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
MÜSLÜMAN FEMİNİST BİR YAZAR: KONCA KURİŞ
MEDİKAL TURİZM: BİR KAVRAMSALLAŞTIRMA DENEMESİ
‘ÇUKUR DİZİSİNİN’ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Trabzon İli Örneği)
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ACAR
ÇOCUK KATILIMLI OKUL FORMASI TASARIMI SÜRECİ, OKUL FORMANI ÖZGÜRCE
KENDİN TASARLA PROJESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL TERÖRLE MÜCADELEDE ÇELİK KUŞAK (RING OF STEEL) UYGULAMALARI:
BİRLEŞİK KRALLIK’TA BELFAST VE LONDRA ÖRNEKLERİ
AMERİKAN İSTİSNASI MI? ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA SEKÜLERLEŞME TARTIŞMALARI
BAĞLAMINDA AMERİKAN DİNSELLİĞİ
KAMU KURUMLARINDA PERSONELİN PERFORMANSINA GÜVEN ALGISININ ETKİSİ
KEŞMİR’İN YARI MİTOLOJİK İLK YERLİ HALKLARI: NAGALAR VE PİSACHALAR
ESNEKLİĞİN ÇALIŞMA YAŞAMI VE İŞ HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ
GÖÇ VE SURİYELİ MÜLTECİ KADIN SAĞLIĞI
“OKUL FORMANI ÖZGÜRCE KENDİN TASARLA” PROJESİ ÖĞRENCİLERİNİN FORMA
SEÇİMİNDEKİ TERCİHLERİ

II. DÜNYA SAVAŞININ HİNDİSTAN’DA YARATTIĞI SOSYOEKONOMİK ETKİLER
KAPSAMINDA BİR ÇÖZÜMLEME: HİNDİSTAN’I TERK ET HAREKETİ
TOPLUMSAL ATMOSFER BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA YOKSULLUK VE
HAYALLER
AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNƏ İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ KLASTERLƏRİN TƏYİN
OLUNMA İMKANLARI
MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK EDEBİYATINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN
SOSYOLOJİK ARKA PLANI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Doç. Dr. Çağlar YURTSEVEN
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TURİZMİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AKDENİZ
HAVZASI ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNE KATILIM İLE UZUN DÖNEM İŞSİZLİK ORANI ARASINDAKİ
İLİŞKİ
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİNE ETKİSİ: CAMELS VE EKK YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK RİSKİ KÜRESEL ISINMA & EKONOMİK
BÜYÜME
DÜNYA’DA ÇAY ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ GELİRİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: KALİTE
GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMESİ
A’WOT(SWOT/AHP)
TÜRKİYE’DEKİ ALTIN TALEBİNDE MEVSİMSELLİK ANALİZİ
ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE PORTFÖY ÇEŞİTLEMESİ
ETKİN VZA KULLANIMI
ENLARGEMENT AND TRANSFORMATION OF THE MOVIE THEATER INDUSTRY IN
TURKEY
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
SELÇUKLU YÖNETİMİNDE ERMENİLERLE SOSYO-EKONOMİK ETKİLEŞİMLER
KÜLTÜREL PLANLAMA VE YAVAŞ ŞEHİR ETKİLEŞİMİ
ŞEHİR GÜVENLİĞİ VE SUÇ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILARA
YÖNELİK YAPILMIŞ BAZI ALAN ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ VE ÖNERİLER
THE NEW IMMIGRANTS OF ANATOLIAN CITIES: INTERNATIONAL STUDENTS
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE JÖN TÜRK ÖRGÜTLENMESİNİN TOPLUMSAL
TABANI
İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE DENİZ TİCARETİ
FAALİYETLERİ
YİRMİNCİ YÜZYILDA BİLİM FELSEFESİ TARTIŞMALARI: PAUL FEYERABEND VE IMRE
LAKATOS ÖZELİNDE BİR İNCELEME
THE ROLE OF TRADITIONAL RELIGIOUS EDUCATION IN PRODUCING EXTREMISM IN
THE ISLAMIC WORLD: THE CASE OF TURKEY AND EGYPT
SOSYOLOJİK TEORİLER IŞIĞINDA RİSK KAVRAMI VE RİSK TOPLUMU TARTIŞMALARI:
SAĞLIKTA RİSK
KLASİK DÖNEM SONRASI ARAP ŞİİRİNDE İBN MEKÂNİS’E AİT SOSYOLOJİ TEMALI
İRONİK BİR DİDAKTİK URCÛZE DENEMESİ
İKİ TÜRK LİDERLERİNDEN ESİNLENEREK TARİH BİLGİSİNİN ÖNEMİ
KÜLTÜREL VE SOSYOLOJİK ÖZÜMSEMEDEN GÜNÜMÜZ ANLAYIŞINA GELİNLİKLERİN
DEVİNİMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi F. Didem GÖÇMEN

Sultan SARI
Merve Mine İLBEYLİ
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Dr. Öğr. Üyesi Esna Betül
BUĞDAY
Arş. Gör. Uzm. Sevde YÜCEL
NESLİHAN DERELİ
Gizem YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi F. Didem
GÖÇMEN
Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN
Harun KAPTANER
Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR
Dr. Yunus ADIGÜZEL
Svitlana Mytsiuk
NESLİHAN DERELİ
რუსუდან საღინაძე

1999-2017 DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE KREDİLERİN GELİŞİMİ
TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE
ANALİZİ
TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

ÇEVRESEL MUHASEBE VE RAPORLAMA
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: OECD
ÖRNEĞİ
İNOVATİF ŞİRKETLER ÖRNEKLEMİNDE ÇALIŞAN ÖNERİ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTSEL
YARATICILIĞA ETKİSİ
KALKINMA KURAMLARI AÇISINDAN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ ÖNEMİ
TARIMSAL BİR ÜRÜN OLAN FINDIĞIN EKONOMİK ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN FINDIK DIŞ
TİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE FİNANS
AÇISINDAN MODELLENMESİ
GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES
GELENEKSEL GIDALARDA PAZARLAMA VE GİRİŞİMCİLİK: “SİVAS PEZÜK TURŞUSU
(DAL TURŞUSU)”
ემოციის გამომხატველი ენობრივი საშუალებები
შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“

21/12/2019 Cumartesi
Saat:16.30-18.30
Salon: 1, Oturum-3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ

Prof. Dr. Bahar BURTAN
DOĞAN
Şimal Roda IŞIK
Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR
Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Dr. Gaye MAT ÇELİK
Evin ANĞAY YILDIRIM
Elif YILMAZ
Dr. Muhammet Yunus ŞIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ
Ömer Burak YEL
Yılmaz Evrim ALTUN
İrem GÜNEŞ

21/12/2019 Cumartesi
Saat:16.30-18.30
Salon: 2, Oturum-3
Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK
Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI
Dr. Öğr. Üyesi Fatma OKUR
ÇAKICI
Arş. Gör. Taylan Can DOĞANAY
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
Recep BOZKURT
Prof. Dr.İhsan ÇAPCIOĞLU
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ
Dr. Nuran VARIŞLI
Dr. Öğr. Üyesi Safa DEMİR SARI
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ
Prof. Dr.İhsan ÇAPCIOĞLU

21/12/2019 Cumartesi
Saat:16.30-18.30
Salon: 3, Oturum-3

VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ
BÖLGESEL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜ: GİRESUN ÖRNEĞİ
İŞ HAYATINDA TUTUNMAYA ÇALIŞAN KADINLAR:DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN SOSYO-EKONOMİK İNCELENMESİ
METALİST PARA YAKLAŞIMI VE İSTİHDAMIN ESNEKLEŞMESİ
KÜRESELLEŞMENİN GÜNÜMÜZE KADAR SERÜVENİ VE EKONOMİK GÜCÜ FARKLI
SEVİYELERDE OLAN ÜLKELERE ETKİLERİ
EĞİTİM YÖNÜNDEN KAMU HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİNİN TÜRKİYE
VE İNGİLTERE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
AR-GE İÇİN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ’NİN ÖNEMİ VE İŞBİRLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
KİMLİKSEL VE SOSYOEKONOMİK FARKLILIKLARIN BİR ÇATIŞMA NEDENİ OLARAK
SPORA YANSIMASI: 17 EYLÜL 1967 KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI
GELENEKSEL OYUNDAN SPORA GEÇİŞ SÜRECİNDE KÖK BÖRÜ
SİYASİ LİDER ODAKLI SEÇMEN DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KARAMAN İLİ
2019 YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
VEJETARYENLİK VE VEGAN DÜŞÜNCESİNE EKOLOJİK AÇIDAN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
TOPLUMSAL ETİK BAĞLAMINDA AHİLİKTE MESLEK AHLAKI ÜZERİNE SOSYOLOJİK
BİR DEĞERLENDİRME
SOSYAL DIŞLANMA VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
DİNDAR KADINLARIN İBADET MEKÂNLARINDAKİ GÖRÜNÜRLÜKLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: “KADINLAR CAMİLERDE KAMPANYASI” ÖRNEK OLAYI
DİNİ VE AHLAKİ MOTİFLER BAĞLAMINDA FÜTÜVVETNAMELERE SOSYOLOJİK BİR
BAKIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Fatih BAYRAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cem KARTAL

Meryem EMRE AYSİN
Gürkan ÇALMAŞUR
Esengül SALİHOĞLU
Ayşegül HAN
Dr. Öğr. Üyesi Yasin ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BENLİ
Esengül SALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TURAN
Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Asts. Prof. Yasin ACAR
Fatma Zehra YILDIZ
Öğr. Gör. Emine ATALAY
Arş. Gör. Emine GÜNDOĞMUŞ
Birsen YENER AYDIN

KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI TÜRK BANKACILIK ENDÜSTRİSİNİN ETKİNLİK
ANALİZİ
BITCOIN VE SEÇİLMİŞ KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
CARİ AÇIK-BÜTÇE AÇIĞI-BORÇLANMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLİŞKİSİNİN VERİYE
DAYALI NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN YEŞİL BANKACILIKTA KİLOMETRE TAŞLARI:
TÜRKİYE UYGULAMASI
EKONOMİK VE MALİ BOYUTLARI İLE ROBOT VERGİSİ
YÖNETSEL HESAPVEREBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN KAMUDA YÖNETİM ARACI
OLARAK TÜRKİYE’DE PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ROLE OF SOCIAL RELATIONS AS A DETERMINANT OF HAPPINESS
KADIN AKADEMİSYENLERİN SORUNLARI ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR SAHA
ARAŞTIRMASI

22/12/2019 Pazar
Saat:09.30-12.30
Salon: 1, Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu ŞENER
Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

Dr. Gaye MAT ÇELİK
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Mehtap KEÇE
Doç. Dr. Devrim VURAL
YILMAZ
Dr. Selda FINDIKLI
Dr. Emine Pınar SAYGIN
Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Dr. Gaye MAT ÇELİK
Evin ANĞAY YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞEN
Muammer Sami DEMIRHAN
Doç. Dr. Burcu GÜVENEK
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYGIN
Gökhan TİBİLLİ
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU
Yük. Müh Erkan DÖNER
Dr. Mahmut SAMAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇIKMAZ

22/12/2019 Pazar
Saat:09.30-12.30
Salon: 2, Oturum-1
Assoc.Prof. Dr. Devrim VURAL
YILMAZ
Fatma AYHAN
Doç. Dr. Mehmet GÜNGÖR
Ali ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Banu BEYAZ
SİPAHİ
Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI
Öğr. Gör. Dr. Birol DEMİRCAN
Fatma AYHAN
Doç. Dr. Rasim SOYLU
Озодбек Караматов
Абдулатив Халдаров
Шерзод Рахманов
Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Rabia Sümeyye KARAPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Umut ULUKAN
Pınar Ezgi BURÇ

TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ GÖRÜNÜMÜ
RESİMLİ İKTİSAT SALNAMESİNE GÖRE VİLAYETLERİN MALİ FAALİYETLERİ (19261927)
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ: YENİ BİR YOL HARİTASI
MÜŞTERİNİN SORUMLU HALİ: TÜKETİCİ VATANDAŞLIK
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA DAİR SORUNLARIDİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINDA KOTA UYGULAMASI VE BİR
MODEL ÖNERİSİ
VERGİ GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD
ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
VERGİ İCRASININ İNSANİ SINIRLARI
TÜKETİCİ SORUN ÇÖZME MEKANİZMASI OLARAK HAKEM HEYETLERİ, İŞLEYİŞİ VE
İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
KARAR VERİCİ STRATEJİLERE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETKİSİ: ADANA, TÜRKİYE'DE
KOBİ MÜDÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI
İSLAMÎ FİNANS AÇISINDAN KATILIM BANKACILIĞINDAKİ KATILMA HESAPLARI
SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF ACADEMIC MOBBING IN PUBLIC UNIVERSITIES

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rasim SOYLU
THE FORGOTTEN FACE OF THE BOLOGNA PROCESS: THE SOCIAL DIMENSION
TRADITIONAL DESIGN PRODUCTS IN TOURISM IMPORTANCE AND CONTRIBUTION TO
ECONOMY
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE
DEMOKRASİ DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİNDE YOKSULLUK BOYUTU: HANEHALKI
GELİRİNİN VE SAĞLIK GÜVENCESİNİN ETKİSİ
GELENEKSEL AŞIRTMALI ABA GÜREŞİNİN SİSTEMLİ MÜSABAKA DÜZEYİNDE
KAYBOLAN FOLKLORİK YAPISI
SEÇKİNCİLİK VE KÖYLÜLÜK: TÜRK MODERNLEŞMESİNDE KİMLİK İNŞALARI
BELT BUCKLES IN TURKISH CULTURE
SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK SOKAK SANATI VE BANKSY ÖRNEĞİ
ИННОВАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОПКА
HEYBELİADA SENATORYUMU SALNAMESİNE GÖRE HEYBELİADA
SENATORYUMUNUN MUHTEVASI (1924-1927)
DOĞU KARADENİZ’DE GÖÇ VE KIRSAL YAŞLILIK
SPOR SOSYOLOJİSİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET: KADINLARIN VE ERKEKLERİN TAKIM
TUTMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

22/12/2019 Pazar
Saat:12.30-15.30
Salon: 1, Oturum-2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslı YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Önder A. AFŞAR

Öğr. Gör. Erdem HİLAL
Öğr. Gör. Burcu DOĞAN

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ

Öğr. Gör. Esra UYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA
Dr. Murad DUZCU
Arş. Gör. Ömer Fuad
KAHRAMAN
Sabriye Nur GÜNGÜNEŞ

HİZMET İHRACATINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Ezgi AKDİKMEN
Barlas ARMATLI
Dr. Öğr. Üyesi Önder A. AFŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA
Öğr. Gör. Esra UYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Didem
GÖÇMEN
Arş. Gör. Ömer Fuad
KAHRAMAN
Dr. Murad DUZCU
Makine Müh. Osman İRI
Doç. Dr. Ercan ERGÜN

22/12/2019 Pazar
Saat:12.45-15.30
Salon: 2, Oturum-2
Prof. Dr. Aslı YAZICI
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KİTAPCI
Arş. Gör. Hatice ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi M. Çağlar
KURTDAŞ
Dr. Münevver BAYAR
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Doç. Dr. Ensar ÇETIN
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Doç. Dr. Kemal DIL
Doç. Dr. Aziz BELLİ
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Dr. Öğr. Üyesi Emine Meliha
KURTDAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim
KAPLAN

TÜRKİYE’DE ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ, DÜZENSİZ GÖÇ KONTROLÜ VE GÜVENLİK
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNE ANALİZİ VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
TÜRKIYE’DE BILGI EKONOMISININ GAYRI SAFI YURTICI HASILA ILE ILISKISININ
INCELENMESI
KRİZLER GÖLGESİNDE TÜRKİYE – IRAK İLİŞKİLERİ: SINIR SORUNUNDAN KÖRFEZ
SAVAŞLARINA KISA BİR DEĞERLENDİRME
THE IMPORTANCE OF SERVICE EXPORT AND ITS EFFECTS ON DEVELOPED AND
DEVELOPING COUNTRY ECONOMIES
ENERJİ POLİTİKALARI VE ÇEVRE DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA SIFIR ATIK PROJESİ
ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN FİRMALARIN ORGANİZASYON YAPISI VE İNSAN
KAYNAKLARI ROLLERİNE ETKİSİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat YAZICI
DUYGU SOSYOLOJISI
TÜRKİYE’DEKİ YAKIN DÖNEM İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARINA KÜLTÜR
MERKEZLİ BİR BAKIŞ
YENİ ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN YOUTUBE’DA İÇERİK ÜRETİCİSİ
(EMEKÇİSİ) OLARAK ÇOCUK VE ÖZNELEŞME SÜREÇLERİ
KÜRESEL EMPERYALİZMİN KENDİ İÇİNDE YARATTIĞI TRUVA ATI: “GÖÇMENLER”
GENEL SAĞLIK SİGORTASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA TAMAMLAYICI
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARININ ÖNEMİ
GASTRONOMİ TURİZMİNİN YENİ AKTÖRLERİ: YOUTUBERLAR
AKTIF YURTTAŞLIK DAVRANIŞINI BELIRLEYEN DEĞIŞKENLERIN TESPITI ÜZERINE
BIR ÇALIŞMA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SÜRECİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E-SPOR TURİZMİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TOPLUMUN TEMELİ OLAN AİLE YAPISINI ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ: HZ.LÛT’UN
EŞİ VE KAVMİ ÖRNEĞİ

22/12/2019 Pazar
Saat:15.45-18.00
Salon: 1, Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz BELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ergün HASGÜL

Arş. Gör. Murad DUZCU
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Dr. Erol KALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal
YILDIRIM
Dr. Durmuş GÜR
Dr. Öğr. Üyesi Aylın DIKMEN
ÖZARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ergün HASGÜL
Öğr. Gör. İpek DEMİR
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Doç. Dr. Aziz BELLİ
Dr. Erol KALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİÇEK

22/12/2019 Pazar
Saat:15.45-18.00
Salon: 2, Oturum-3

IŞİD MENSUPLARININ YARGILANMASI SORUNSALI
NATIONAL IDENTITY AND FOREIGN POLICY: “ARE TURKISH AND AMERICAN FOREIGN
POLICY COMPATIBLE AND COMPLEMENTARY?”
SAFRANBOLU'NUN ÜÇBÖLÜK KÖYÜ'NDE ROMA VE ERKEN BİZANS DÖNEMİ'NE
İLİŞKİN YENİ BULGULAR
DİJİTAL DÜNYANIN ÇOCUKLARI SESLERİNİ YÜKSELTİYOR!
OYUN MU? GERÇEK MI? : “MAVI BALINA” OYUNUNUN BASINDAKI YANSIMASI VE
TOPLUM ÜZERINDEKI ETKISI
ÇOK KATMANLI BİR KENT OLAN ÇAVDARHİSAR’IN KORUMA SORUNLARI
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ UYARINCA
KARŞILAŞTIRMALI REKLAM
SECURITISATION AND EXTERNALISATION OF DOMESTIC ISSUES: ISLAMIC AND
KURDISH AFFAIRS IN TURKISH FOREIGN POLICY
TARİHSEL SÜREÇTE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA

Arş. Gör. Enes BALOĞLU
Öğr. Gör. Esra SEÇIM
Öğr. Gör. Kübra ERCAN
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA
Dr. Öğretim Üyesi Hakkı
KARAŞAHIN
Arş. Gör. Enes BALOĞLU
Kenan ASLANOV
Fırat POLAT
Yunus KALABALIK
Öğr. Gör. İpek DEMİR
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Ali HAMADA

SAĞLIK İLETIŞIMINDE DIJITAL DIL: EMOJILER
MODA OLGUSUYLA DEĞİŞEN BEDEN ALGISI VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ
TELEVİZYON DİZİLERİ VE SOSYAL ÇÖZÜLME
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İŞ HAYATINDA TUTUNMAYA ÇALIŞAN KADINLAR:DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
baharburtandogan@yahoo.com
Dr. Gaye MAT ÇELİK
Türkiye İstatistik Kurumu
gayemt@hotmail.com
Evin ANĞAY YILDIRIM
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
ÖZET
Sanayi Devrimi'nden itibaren, kadın işgücü toplumsal engelleri aşamamakta, işgücü
piyasasında tutunmakta güçlük çekmektedir. Bu araştırmada, çalışma hayatına katılan ve
katılmaya çalışan kadınlar yaşadığı sorunlar itibariyle ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaca
ulaşmak için Diyarbakır ilinde ikamet eden, özel sektörde çalışan ya da çalışmak istediğini
belirten 354 kadına ulaşılarak anket yapılmıştır. Bu çalışmada, kadınlara demografik
değişkenler dahil toplam 20 soru (iş arayan katılımcılara 11 soru, çalışan katılımcılara 15
soru) yöneltilmiştir. Çalışmamızda, kadın girişimcilerin deneyimlerine odaklanılarak
toplumsal cinsiyet bağlamında yaşanan sorunlara ve kadınların toplumdaki konumuna
değinilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Kadınların İşgücüne Katılımı,
Kadınların Karşılaştığı Sorunlar.

KONGRE ÖZET KİTABI

1

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

MÜSLÜMAN FEMİNİST BİR YAZAR: KONCA KURİŞ
Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
mgozubuyuk@hotmail.com
Müslüman feminist yazar Konca Kuriş 1961–1998 yılları arasında yaşamıştır. Konca
Kuriş, İslamiyet ile 1987 yılında Nakşibendi Tarikatı ile tanışmış, Nakşilik bağından “sadece
Kur’an” şiarıyla kopmuş, bu arınmanın sonraki adımında dinin erkek-egemen yorumuyla
mücadeleye yönelmiştir. Nakşibendi Tarikatı, Nur Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Türk
Hizbullahı ve Yehova'nın Şahitleri gibi birçok cemaat ve örgüt ile tebliğ amacı güderek temas
halinde olmuştur. Kur’an’ın ataerkil tefsirlerini sorgulaması, başörtüsünün İslam öncesi bir
örfi adet olduğunu ileri sürmesi, kadınların erkeklerle birlikte namaz kılabileceği, Cuma ve
Bayram namazlarına katılabilecekleri şeklindeki söylemleriyle Türk Hizbullah’ının hedefi
haline gelmiştir. 1998'de kaçırılarak kaybolan Kuriş, 38 gün boyunca Hizbullah üyeleri
tarafından işkence görmüş ve öldürülüp, sorgulandığı evin bodrumuna gömülmüştür. Bu
çalışma ile Kur’an’ın dogmatik olarak açıklanmasına karşı olan, Kur’an’ın yorumlarının erkek
egemen bir toplumda tahrifat (aslını bozma) noktasına varacak kadar erkekler tarafından
yapıldığını savunan İslamcı Müslüman feminist yazar Konca Kuriş’in hayatının ve
düşüncelerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle İslamcı
feminizm ile ne anlatılmak istendiği ortaya konmuş ardından 1998 Temmuz- 2000 yılları arası
Türk yazılı medyasında Konca Kuriş hakkında yer alan haberler derlenmiş ve analiz
edilmiştir. Türk yazılı medyası arasından Cumhuriyet, Sabah, Akşam, Hürriyet, Milliyet,
Radikal ve Türkiye gazetelerinin özellikle 1998 Temmuz-2000 yılları arası konuya ilişkin
çıkan haberleri araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu tarih aralığı, Kuriş’in 1998 Temmuz’unda
kaçırılması ve ardından öldürülmesiyle birlikte medyada kendisi hakkında çıkan haberlerin o
dönemde daha fazla yer alması üzerine tercih edilmiştir. Türk yazılı medyasında Kuriş’in
ölümü, düşünceleri ve yaşamı hakkındaki yazılara yer verilmiş, özellikle ölümüne neden
olarak gösterilen söylemleri tartışmaya açılmıştır. Hizbullah, başörtüsü meselesi, Kur’an’da
kadının konumu, yeri ve önemine ilişkin farklı yorumlar dile getirilmiş, feminist hareket ile
Müslüman kadın birlikteliği üzerine yapılan yorumlar paylaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Konca Kuriş, İslami feminizm, Hizbullah, Müslüman kadın
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ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA DAİR
SORUNLARI-DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
baharburtandogan@yahoo.com

Dr. Gaye MAT ÇELİK
Türkiye İstatistik Kurumu
gayemt@hotmail.com
Evin ANĞAY YILDIRIM

Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
ÖZET

Uzun çalışma saatleri, asgari ücretlendirmeleri ve düşük prim ödemeleri ile bilinen özel
sektördeki kadınlar iş hayatında toplumsal konularda sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışma,
Diyarbakır’da özel sektörde çalışan kadınların toplumsal hayata dair sorunlarını tespit etmek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaca ulaşmak için Diyarbakır ilinde ikamet eden, özel
sektörde çalışan 190 kadına ulaşılarak anket yapılmıştır. Bu çalışmada, kadınlara demografik
değişkenler dahil toplam 20 soru yöneltilmiştir. Çalışmamızda, kadın girişimcilerin
deneyimlerine odaklanılarak toplumsal alandaki sorunlarına yer verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Kadınların İşgücüne Katılımı,
Kadınların Karşılaştığı Sorunlar.
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TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ GÖRÜNÜMÜ
Dr. Gaye MAT ÇELİK
Türkiye İstatistik Kurumu
gayemt@hotmail.com
ÖZET
Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. Ülkemizde istihdam
sorunlarının başında yer alan kadınların yetersiz olarak işgücüne katılımı konusunda diğer
ülkelere kıyasla geride kalmaktayız. Bu çalışma kadınların işgücü piyasasındaki mevcut
konumunu görmek ve kadın işgücünün ülke ekonomisine yapabileceği katkıyı incelemek
adına hazırlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak kadının Türkiye’de işgücü piyasasındaki konumu
ve işgücü piyasasındaki engelleri ele alınmıştır. Bu amaçla, 1999-2019 dönemi için IBSS-2
seviyesindeki 26 bölgenin verileri (panel veri yöntemi ile) analiz edilmiştir. (Analizlerde;
doğurganlık oranı, boşanma oranı, kayıt dışı istihdam, ekonomik krizler ve eğitim gibi kadın
işgücünü etkileyen faktörlerin etkisi incelenmiştir.)
Anahtar kelimeler: Kadın, Kadın İstihdamı, Kadın İşgücü, İşsizlik.
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GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES
Svitlana MYTSIUK
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Kyiv, Ukraine
e-mail: marimax@bigmir.net
Higher education today is seen as a tool for achieving economic success and development,
through the implementation of various initiatives in the field of eliminating poverty, improving public
health or improving the efficiency of the local economy.
These changes expand the nature of higher education at all levels. Now it includes the development
of personal skills, new ways of thinking and practical training in addition to subject-specific knowledge
and skills. Global strategic initiatives are aimed at developing research potential, reducing national
dependence on foreign research and attracting international investment in the development of higher
education.
At the same time, the trend of increasing international student mobility is relevant. International
students are currently the main part of consumers for leading universities in the world. As the contour
of student mobility gradually changes in the direction of expansion, political and demographic changes
continue to shape public policy towards foreign students. On the other hand, the governments of the
countries of the world are actively working to encourage domestic students to study in their country, and
not to go to study at foreign universities.
The boundaries of the international scientific community are expanding, and more and more
scientific research is globally oriented. Currently, universities are increasingly focused on the
development of research potential in cooperation with foreign colleagues. In part, this tactical shift
reflects an increase in academic involvement in the applied research demanded by real business.
In addition, technology is becoming a critical factor in production and is central to university
education worldwide. In many countries of the world, access to higher education and professional
training is gradually expanding. As modern society is developing rapidly and a knowledge-based
information economy is emerging, information technology is becoming a key factor in economic
competitiveness and social development.
More and more new ways of learning also appear. Virtual, distant and blended learning have
become a recognized part of university education over the past few years. All of them offer new
approaches to traditional university studies.
It should be noted that internationalization provides access to world scientific research. Most of
the debate over the use of modern information technology in higher education in recent years has focused
on online learning. In parallel with this, the system of electronic scientific and educational libraries was
actively developing, providing open access to peer-reviewed scientific publications around the world.
The provision of digital access to library collections and archival collections aroused interest in opening
access to scientific works by moving to an online access model for peer-reviewed scientific research journal articles, dissertations, and monographs.
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So, there is an increase in the quality of higher education. Today, the emphasis is precisely on
the quality of research and the provision of quality assurance for such research by universities, which in
turn are being transformed from national sources of training specialists to global research centers.
Key words: globalization, universities, research potential, research.
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CARİ AÇIK-BÜTÇE AÇIĞI-BORÇLANMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
İLİŞKİSİNİN VERİYE DAYALI NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yasin ACAR
Dr. Öğr. Üyesi, Maliye Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
yasin.acar@bilecik.edu.tr
Muhammed BENLİ
Dr. Öğr. Üyesi, İktisat Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
muhammed.benli@bilecik.edu.tr
ÖZET
Bütçe açıkları ve bu bütçe açıklarının giderek büyümesi son yıllarda gelişmiş ve/veya gelişmekte
olan birçok ülkenin makroekonomik sorunu haline gelmiştir. Özellikle 2009 küresel krizinin tam
olarak atlatılamamasının altında, ülkelerin mevcut bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) içindeki payının büyük olması ve dolayısıyla genişletici maliye politikası uygulamakta
zorlanmalarıdır. Buna bir de borç stokunun GSYH oranının da yüksek olması eklendiğinde krizin
etkileri daha da artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden, bütçe açıklarının sebep ve
sonuçlarının bilinmesi istikrar ve uyum politikalarının etkin ve doğru biçimde uygulanmasını
sağlayacaktır. Küreselleşmeyle birlikte ulusal ekonomilerin dünya ekonomisine entegre olması
kamu finansmanı açıklarının ve ödemeler dengesi açıklarının etkileri üzerinde önemle
durulmasını gerektirmektedir.
Teoride ikiz açık olarak bilinen cari açık ve bütçe açığı birbirlerini etkileyebilmektedirler. Bütçe
açıklarının doğrudan ya da dolaylı biçimde cari açıkları etkilediği yönündeki teorik yaklaşımların
yanında cari açıkların bütçe açıklarını tek yönlü olarak tetiklediği biçiminde değerlendirmeler de
bulunmaktadır. Buna göre cari açıklar nedeniyle büyüme oranının daha da yavaşlaması
sonucunda bütçe açıkları artış göstermektedir. Bu durumun özellikle gelişmekte olan açık
ekonomilerde daha fazla olduğu savunulmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de 1975-2017 dönemi için, cari açık, bütçe açığı, devlet borçlanma
sürdürülebilirliği ve enflasyon arasındaki doğrudan ve dolaylı eş zamanlı nedensellik ilişkileri
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bahsi geçen değişkenler arasında tümevarımsal nedensellik çıkarım
şablonları oluşturmak amacıyla, nedensellik modellemesinde sıkça kullanılan Yönlendirilmiş
Döngüsüz Graflar ((DAGs) tahmin edilmiştir. Elde edilen DAG şablonları, cari açığın, devlet
borçlanma sürdürülebilirliğinin doğrudan bir belirleyicisi olan bütçe açığını doğrudan etkilediğini
ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular ayrıca, enflasyonun bütçe açığını doğrudan etkileyerek
devlet borçlanma sürdürülebilirliğinin dolaylı belirleyicilerinden birisi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Cari açık, Bütçe Açığı, Borçlanma, Yönlendirilmiş Döngüsüz Graflar
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AKTİF YURTTAŞLIK DAVRANIŞINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN TESPİTİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Sedat YAZICI
Doç. Dr. Ensar ÇETİN
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Doç. Dr. Kemal DİL
Aktif yurttaşlık günümüz demokratik toplumlarında temel yurttaşlık nitelik ve değerleri
arasında yer almaktadır. Ancak, aktif yurttaşlık davranışını belirleyen değişkenlerin tespiti
üzerine yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar oldukça sınırlıdır. Daha önce araştırma
grubumuzca geliştirilen ölçme aracı aracılığıyla bazı değişkenler incelenmiştir. Bu çalışmada,
katılımcı ve değişken sayısı genişletilerek aktif yurttaşlığın belirleyicileri tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Çalışmada Aktif Yurttaşlık Ölçme Aracı (AYÖA) kullanılmıştır. AYÖA, aktif yurttaşlığı Bilgi,
Tutum, Değer ve Katılım dört ana boyutu altında ele almaktadır. Bu ölçeğin diğer yurttaşlık
ölçme araçlarından farkı bilgi ve değerin yanı sıra resmi ve resmi olmayan katılım süreçlerini
kapsamasıdır. Çalışmanın evrenini on sekiz yaş üzeri yetişkinler oluşturmuştur. Örneklemi ise
364’ü erkek (% 49,1) erkek, 365’i (% 50,9) kadın olmak üzere toplam 729 yetişkindir.
Bunlardan 18-25 yaş arasında olanların oranı % 30,4; 26-35 arasında % 18,4; 36-45 % 20,2;
46-55 arasında % 15,2; 56-65 arasında % 8,9 ve 65 üstü olanların % 5,’dir.
Elde edilen bulgulara göre, aktif yurttaşlık davranışı ile konuşulan dil, etnik köken, mezhep ve
yaşadığı yerin nüfusu değişkeni arasında istatistiksel bir ilişki bulunmazken; cinsiyet, yaş,
evlilik durumu, eğitim durumu, siyasi görüş, yerleşim yeri, şehir merkeziyle ilişki, iş ve meslek,
gelir ve harcama miktarı değişkenleri açısından anlamlı ilişki bulunmuştur. Erkekler
kadınlardan daha yüksek aktif yurttaşlık davranışı gösterirken dullar evli ve bekarlara göre;
siyasi görüş belirtmeyenler sağcı ve solculara daha az; kendini sosyalist-komünist olarak
niteleyenler diğer siyasi gruplara göre daha fazla aktif yurttaşlık davranışı göstermişlerdir. İş
ve meslek grubu arasında emeklilerin, yaş grubu açısından ise 46-65 yaş grubunda yer alanların,
yerleşim yeri açısından ise kasabada yaşayanların en yüksek katılımı gösterdikleri görülmüştür.
Eğitim düzeyi yükseldikçe aktif yurttaşlık davranışının da arttığı bulgusuna rastlanmıştır.
Bildiride bu bulgular temelinde bazı değerlendirilmeler yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Yurttaşlık, aktif yurttaşlık, katılım

KONGRE ÖZET KİTABI

8

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

DİNİ VE AHLAKİ MOTİFLER BAĞLAMINDA FÜTÜVVETNAMELERE
SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
Niyazi AKYÜZ
İhsan ÇAPCIOĞLU
ÖZET
Ahiliğin, ilkelerini dinin temel kaynaklarından alan nizamnamelerine Fütüvvetname
denilmiş ve bu eserlerde Ahiliğin sosyo-kültürel ve ahlaki kurallarına ilişkin bilgilere yer
verilmiştir. Ahilik teşkilatına girecek kişilerin öncelikle bu kitaplarda yazılan dini ve ahlaki
ilkelere uygun davranmaları istenmiştir. Fütüvvetnamelere göre, teşkilat mensuplarında
affedicilik, alçakgönüllülük, cömertlik, vefa, emniyet ve sadakat gibi niteliklerin bulunması
beklenirdi. Söz konusu ahlaki nitelikler karşısında teşkilat mensuplarında bulunması asla hoş
görülemeyecek yalan, gıybet, hile, zina ve içki gibi bir takım erdemsizliklerden de söz
edilirdi. Bu erdemsiz davranışlardan herhangi birini yapmış olmak, meslekten atılmayı
gerektirirdi. Bu çerçevede Fütüvvetnamelerde, kimlerin teşkilata mensup olabilecekleri, hangi
sınıfların ise teşkilata kabul edilmeyeceklerine ilişkin genel ve özel ilkeler ayrıntılı biçimde
işlenmiştir. Ahilik teşkilatına üye olanların yukarıda sayılan ahlaki erdemlerin yanı sıra,
sosyal dayanışma ve hizmet, samimiyet, Allah'tan başkasına kul olmama, insan sevgisi, iyi
niyet, bencillikten ve kibirden uzaklaşma; hürriyet ve kanaat, dürüstlük, sürekli gelişme ve
yenilenme, geçimli olma, hürmet, merhamet, iyi kalplilik gibi niteliklere de sahip olmaları
istenmiş ve bu nitelikler fütüvvetin başlıca özellikleri arasında sayılmıştır. Fütüvvetnamelerde
bahsedilen fütüvvetin çerçevesi “Hz. Peygamberin sünnetine tabi olmak” şeklinde çizilmiştir.
Başka bir ifadeyle dini ve ahlaki değerlere uygun bir hayat sürmek fütüvvet anlayışının
temelini oluşturmuştur. Bu tebliğde, Fütüvvetnamelerdeki dini ve ahlaki değerlerin ahilik
teşkilatı mensuplarının tutum ve davranışlarına yansımaları farklı boyutlarıyla
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fütüvvet, Fütüvvetname, Ahilik, Dini ve Ahlaki Motifler.

A SOCIOLOGICAL OVERWIEV ON FÜTÜVVETNAMES IN THE CONTEXT OF
RELIGIOUS AND MORAL MOTIFS
Abstract
Ahi-order’s regulations whose principles are taken from the basic sources of
religion, are called Fütüvvetnames and in these works, the socio-cultural and moral rules of
the ahi-order are given. It is desirable that those who will attend to the organization of Ahiorder should first comply with the principles of religion and ethics written in these books.
According to Fütüvvetnames, members of the organization are expected to find qualities such
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as forgiveness, humility, generosity, loyalty, safety and loyalty. On the other hand, there are
also mentioned of some virtues such as lie, grief, deceit, adultery and drink that will never be
welcomed by members of the organization in the face of such moral qualities. Doing any of
these virtuous acts requires being ostracized from that profession. In this framework, the
general and specific principles regarding who can be members of the organization and which
classes aren’t accepted are detailed in the Fütüvvetnames. In addition to the moral virtues
mentioned above, those who are members of the Ahi-order organization, are asked to have
qualities such as social solidarity and service, sincerity, non-allegiance to other than Allah,
human love, good will, selfishness, free opinion, honesty, continuous improvement and
renewal, being able to live, respect, compassion, good heartedness, and these qualities are
among the main features of Fütüvvetnames. The framework mentioned in the Fütüvvetnames’
is determined by. “Being subject to the Sunnah of the Prophet Muhammed”. In other words,
living a life consistent with religious and ethical values constituted the basis of the concept of
tolerance/Fütüvvet. In this paper, the reflections of religious and ethical values in
Fütüvvetnames on the attitudes and behavior of the members of the Ahi-order organization
are examined in different dimensions.
Keywords: Futüvvet, Futüvvetname, Ahi-order, Religious and Moral Motifs.
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AMERİKAN İSTİSNASI MI? ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA SEKÜLERLEŞME
TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA AMERİKAN DİNSELLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Barış BAŞARAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

ÖZET
Modern toplumlarda dinin sosyal yaşamdan istikrarlı olarak geri çekilişine dair tespitler
ondokuzuncu yüzyıldan itibaren birçok düşünürün ve ilk sosyologların yapıtlarında karşımıza
çıkıyor olsa da esasen bu gelişmenin modernleşme süreçleriyle ilişkisini kurup açıklamaya
yönelik modeller bütünü olarak Sekülerleşme Teorisi'nin sosyoloji yazınnda belirişi İkinci
Dünya Savaşı sonrasını bulur. Moderniteye asli süreçler olarak sürekli artan Akılcılaşma ve
İşlevsizleşme olgularından hareket eden bir dizi kuramcı toplumların modernleşme süreçleri
boyunca sekülerleşmekte oluşlarını bilimsel düşüncenin gelişimi (Berger 1967) yahut koşut
ilerleyen modern ekonomilerin gittikçe karmaşıklaşan işbölümü ve uzmanlaşma dizgeleri
üzerinden dinin toplumsal işlevselliğini daraltan Toplumsal Farklılaşma, (Wilson 1966,
Luckmann, 1967 Dobbelaere 1981, Bruce 2002) dinamiklerini öne çıkararak açıklarlar.
Nihayet bu yazına ikibinli yıllarda yapılan son katkı Ronald Inglehart ve Pippa Norris'in ortak
çalışmalarından gelmiş, Güvenli Sekülerleşme Teorisi olarak da adlandırılan bu yaklaşımda
modernite ile koşut, sekülerleştirici temel dinamik olarak Varoluşsal Güvenlik
duygulanımının istikrarlı artışına dikkat çekilmiştir. (Norris ve Inglehart, 2004, 2007)
Bununla birlikte modernleşme ile sekülerleşme arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde doğrusal bir
nedensellik içerisinde okuyan bu kuramcılara ilk itirazlar doksanlı yıllarla birlikte dile
getirilmeye başlanmış, (Stark, 1999) teorinin bilimsel açıklayıcılığı özellikle modernleşme
süreçlerinin en ileri düzeylerini sunan Amerika Birleşik Devletleri (Amerika) örneğinde
dinsel yaşantının, inanç, aidiyet ve ibadet düzlemlerinde güçlü bir biçimde dirimselliğini
koruyor oluşundan (Marshall, 2018) hareketle tartışılır hale gelmiştir. Bu istisnai durum,
Amerika’yı modernleşme parametrelerine asli sosyo ekonomik süreçlerde kendisiyle koşut
ilerleyen diğer gelişmiş toplumlardan farklılaştıran niteliklerinden hangilerine atıfla
açıklanabilir?
Çalışmamızda bu “istisnayı” açıklama biçimleri Sekülerleşme Teorisyenleri ve muhalifleri
arasındaki tartışmayı yansıtan yazın içerisinde teoriyi yanlışlamak ya da revize ederek
güncellemek iddiasında olan yaklaşımlar doğrultusunda tartışılacaktır. Kısaca söylersek, bu
yazın modernleşme ile sekülerleşme arasındaki olumlu bağıntıyı saklayarak Amerika özelinde
revize eden (Bruce, 2011) siyasi ya da dini gelenek etmenleri üzerinden değilleyen (Stark, 99,
Stark ve Finke 2000, Casanova, 94, 2007) yahut modernleşmenin sekülerleşme
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doğrultusundaki güçlü etkisini inkar etmeksizin, teoriyi sosyal politikalar düzleminden
yeniden güncelleyen (Norris ve Inglehart, 2004) biçimler içerisinde tezahür etmektedir.
Başlıcalarını; Monopolist Dini Pazar, Yoğun Göç, Federal Siyasa, Kültürel Geçiş ve
Savunma, Bireyselleşme, Çoğulculaşma ve Statü Endişesi’nin oluşturduğu etmen ve
eğilimlere vurgu ile bu yazın, sekülerleşme süreçlerinin Amerika özelinde istisnai düzey ve
biçimlerini açıklayabildiği ölçüde bize gelişmekte olan batı dışı dünya için de analitik bir
çerçeve sunacaktır. Nitekim çalışmamızın son bölümünde, batımerkezli bir perspektifle
Amerikan İstisnası olarak adlandırılan bu durumun küresel bir perspektiften düşünüldüğünde
ne ölçüde istisnai bir görünüm arz ettiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sekülerleşme Teorisi, Modernleşme, ABD
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DÜNYA’DA ÇAY ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Mehmet TATOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, mehmettatoglu@hotmail.com

ÖZET
Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içeceklerden biriside çaydır. Çay fiyat olarak pahalı
olmamakla beraber günün hemen hemen her saatinde tüketilen bir içecektir. Çay bitkisinin
anavatanı ile ilgili çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır, kimilerine göre Çin’in
güneybatı bölgeleri kimilerine göre ise Hindistan’ın kuzey batı bölgeleridir. Çin mitolojisine
göre çay San Huang döneminin (MÖ 3000-2700) üç imparatorundan ikincisi olan Shen Nong
tarafından (MÖ 2737) tarihinde bulunmuştur (Kacar, 2010, s.1).
Tarımda bitkisel tıbbın mucidi olarak bilinen imparator halk sağlığına ve hijyene önem vermiş
suyun kaynatılarak içilmesini tavsiye etmiştir. Çayın ilk yudumlanışı çok eskilere M.Ö. 2737
yılına Çin imparatorluğu' na kadar dayanmaktadır İlk demlik örneklerinin Çin' den Avrupa' ya
ulaşması ise 1650' li yıllarda gerçekleşmiştir. Çayın Amerika'ya ulaştıran ise Peter Stuyvesant'
tır. Bugün New York olarak anılan New Amsterdam' a yerleşen Hollandalı koloniler, Amerika'
nın ilk çay tiryakileri olarak tarihe geçmiştir. Çaya bilimsel adının yani camelia sinensisin
verilişi 1753 yılında olmuştur. Dünyada toplumlar arası kültürel farklılıklar nedeniyle
standartlar ve damak tadı ülkeden ülkeye hatta ülke sınırları içinde bile değişiklik
göstermektedir. Ülkemizde Doğu Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
çay tüketim alışkanlıkları ve damak tadı farklılıkları mevcuttur. Dünyada ise durum ülkemizden
pek farklı değildir çeşitli coğrafyalarda çaya özgü kültürel farklılıklar bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı dünyada ve ülkemizde yapılan çay tarımı hakkında mevcut durumu tespit
etmektir. Bu amaca yönelik olarak literatürdeki bulgular gözden geçirilmiş ve çalışmada
doküman inceleme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ise, dünya çay üretimi yıllar
itibarıyla farklılaşmış müşteriye ulaşmada kullanılan stratejiler değişmiştir. Ayrıca sonuç olarak
dünyada küresel markalar artan rekabet ortamına uygun olarak farklı stratejilerle rakiplerine
karşı üstünlük kurma çabası içine girdiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Çay, Pazarlama, İstatistik
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WORLD TEA PRODUCTION, MARKETING AND TURKEY STATISTICS
ON AN INVESTIGATION
Abstract
One of the most consumed drinks after water in the world is tea. Tea is not expensive in price
but it is consumed at almost any time of the day. There are different sources of information
about the homeland of the tea plant, some for China's southwest and some for the north-west of
India. According to Chinese mythology, tea was found by Shen Nong (2737 BC), the second
of the three emperors of the period of San Huang (3000-2700 BC).

The emperor, known as the inventor of herbal medicine in agriculture, gave importance to
public health and hygiene and recommended boiling and drinking water. The first sipping of
tea is very old. 2737 dates back to the Chinese empire. The first teapot samples reached China
from Europe in 1650s. It is Peter Stuyvesant who delivers tea to America. Dutch colonies settled
in New Amsterdam, now called New York, became one of America 's first tea drinkers. The
scientific name of the tea Camelia sinensis was given in 1753. Due to cultural differences
between societies in the world, standards and taste vary from country to country and even within
the borders of the country. In our country, there are differences in tea consumption habits and
taste in Eastern Black Sea, Aegean, Eastern and Southeastern Anatolia regions. In the world,
the situation is not very different from our country, there are cultural differences specific to tea
in various geographies.
The aim of this study is to determine the current situation about tea cultivation in the world and
in our country. For this purpose, the findings in the literature were reviewed and document
analysis method was applied in the study. As a result, the strategies used to reach differentiated
customers in the world tea production have changed. In addition, global brands in the world as
a result of increasing competitive environment in accordance with different strategies in an
effort to establish superiority over competitors.

Key words: Tea, Marketing, Statistics

KONGRE ÖZET KİTABI

14

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

TELEVİZYON DİZİLERİ VE SOSYAL ÇÖZÜLME
Öğr. Gör. Kübra ERCAN
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
kubra.ercan @avrasya.edu.tr

ÖZET
Televizyonun en temel sorunlardan birisi kültürel değerleri yok etmesi ve
toplumun temel birimlerinden olan aile ve evlilik kurumlarında yaratmış olduğu sarsıntılar
beraberinde meydana getirmiş olduğu sosyal çözülmelerdir. Dizi denilen kültürel form ise;
bir toplumun yapısını anlamamızı sağlayan pek çok durumu içinde barındırmaktadır. Türk
toplumunda tüketilen diziler, hayatı yansıtmasının dışında artık hayatın bir parçası haline
gelmiştir. Gerçek hayat ile kurmaca dünya arasındaki ayrımın ortadan kalktığı ve zaman
algısını değiştirip dönüştüren dizilerin toplumsal hayata etkisinin; değerleri yok edici bir
şekilde olması konuyu önemli hale getirmektedir. Bu çalışma ile sosyal çözülme hakkında
verilecek teorik bilginin ardından, hayatımızın bir parçası haline gelen Türk dizilerinin
toplumda nasıl bireysel ve toplumsal çözülme sürecini hızlandırmış olduğu, çeşitli örnekler
bağlamında açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal çözülme, televizyon, türk dizileri.
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KENTSEL TERÖRLE MÜCADELEDE ÇELİK KUŞAK (RİNG OF STEEL)
UYGULAMALARI:
BİRLEŞİK KRALLIK’TA BELFAST VE LONDRA ÖRNEKLERİ
Mücahit NAVRUZ
Ar.Gör, Selçuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
mucahitnavruz66@gmail.com
Ali ŞAHİN
Prof. Dr, Selçuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
alisahin@selcuk.edu.tr
ÖZET
Devletlerin en temel görevlerinden bir tanesi kamu güvenliği ve kamu düzeni sağlamaktır. Bu
bağlamda tüm dünya ülkelerinin en önemli gündem maddelerinden birisi; kırsal ve kentsel
alanda gerçekleştirilen terör eylemleridir. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde
yaşamaktadır. Bu durumu dikkate alan terör örgütleri eylemlerini kırsal alandan kentlere
taşıyarak; eylemleri sonucu elde edilecek etki ve toplumsal panik seviyesini yüksek tutmayı
hedeflemektedir. Bugün gelinen noktada ‘terörün kentleşmesi’ olgusu ortaya çıkmıştır. Artık
kentlerin güvenliği için kentsel terör eylemleri çok ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Özellikle
11 Eylül terör saldırıları sonrasında kent güvenliği politikalarında büyük bir paradigma
değişimi söz konusudur. Öyle ki kentlerin terör eylemlerine karşı hazır ve dayanıklı hale
getirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası politikalar üzerinde çalışmalar özenle
sürdürülmektedir.
IRA terör örgütünün kentsel güvenliği ve kamu düzenini yok etmeyi amaçlayan eylemleri
bağlamında 1970’li yıllardan itibaren kentsel güvenliği sağlamaya yönelik fiziki tedbirleri
(Çevresel Tasarım Yoluyla Suçun Önlenmesi – CPTED) gündeme getiren ülkelerden birisi
Birleşik Krallık’tır. Başka bir ifadeyle kentsel terörle mücadelede en başarılı CPTED
uygulamalarından birisi Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan ‘Çelik Kuşak’ uygulamalarıdır.
Bu çalışmada ‘Çelik Kuşak’ uygulamalarının gelişim süreci Birleşik Krallık’ta Belfast ve
Londra örnekleri üzerinden analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede etkileri
değerlendirilmektedir. Çalışmada ayrıca ‘Çelik Kuşak’ uygulamasının ulusal ve yerel
yönetimlere olan ekonomik maliyeti ve toplumsal yaşama olan etkileri incelenmektedir.
Ayrıca uygulamanın başarılı yönlerinin yanında yapılan eleştirilere de yer verilmektedir. Son
olarak çeşitli terör örgütlerinin kentsel eylemlerinin hedefi konumunda olan Türkiye’nin
metropol kentleri için çelik kuşak uygulamalarının uygulanabilirliği bağlamında
karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suç ekolojisi, CPTED, Çelik kuşak, Kent güvenliği, Kentsel terör
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MÜŞTERİNİN SORUMLU HALİ: TÜKETİCİ VATANDAŞLIK

Dr. Selda FINDIKLI
seldakiygi@hotmail.com

Dr. Emine Pınar SAYGIN
sayginpinar@hotmail.com
ÖZET
Teknolojinin kendisine getirdiği fırsatlardan yararlanan birey daha da güçlenmiştir.
Postmodernizmin karşı konulamaz gücüyle tüm kimlikleri birleşebilir. Birey hem tüketici hem
de vatandaş olabilir. Çünkü post modern bakış açısı modernizmin ortaya koyduğu şekliyle
tüketimin yok edici bir işleve sahip olmadığını ifade eder. Bireyler pazarda kendilerine
sunulan seçenekleri kendi özgür iradeleriyle tercih ederken sadece ekonomik ve bireysel
çıkarları ötesinde kültürel ve çevresel değerleri de dikkate alarak sorumlu davranabilirler.
Vatandaş kimliklerini de sadece politik tercihleri için sandığa gitmeleriyle
sınırlanamayabilirler. Tüketici eğitimini arttırdıkça farkındalığını artıracaktır. Sorgulayacak,
araştıracak çok yönlü düşünecek hemen kabul etmeyecektir. Sorumluluğunun, öneminin,
gücünün farkındalığını da anlayarak pazardaki seçimlerinde siyasal kimliğini de kullanarak
hem tüketici hem vatandaş rollünü aynı anda sergileyebilecektir. Teknolojinin artmasıyla var
olan gücünü kullanmaya başlayan bireyler daha çok değer yaratmak istemektedirler. Bu
belkide teknolojinin kendilerine sağladığı her kolaylık, herşeye kolay ulaşmalarının
kendilerine sağladığı doyum ötesinde çevrelerine başka bir gözle bakmalarını sağlayarak daha
insani, daha çevresel daha etik bir bakış açısı yakalamalarından kaynaklı olabilir. Bu
çalışmada, bu birleşenleri biraz daha ayrıntılı işleyerek tüketici vatandaş kavramının tanımı ve
kapsamı belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Pazarlama, Tüketici Vatandaşlık,
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PATENTLER, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK EDİYOR MU? BİR
LİTERATÜR TARAMASI
Doç. Dr. Munise Tuba AKTAŞ
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü,
Çalışma Alanlarım: Dışa açıklık ve büyüme, Yenilik iktisadı, Uluslararası Göç, Mutluluk
Ekonomisi, Bilgi İletişim Teknolojileri, İktisat Sosyolojisi
mtturker@anadolu.edu.tr

ÖZET
Literatürde, etkin bir patent sisteminin teknolojik yenilik sürecine katkısına yönelik farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu kapsamda patent ile Ar-Ge arasındaki ilişkinin yönüne dair
teorik ve ampirik çalışmalar arasında görüş birliğinin sağlanamadığı anlaşılmaktadır.
Geleneksel yaklaşıma göre, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımların doğal
bir sonucu olarak yenilik ve patentler ortaya çıkmaktadır. Diğer yaklaşım ise, patentten ArGe’ye doğru ters yönlü ilişkiye odaklanır. Patentle belli bir süreliğine elde edilen monopol
gücünün Ar-Ge faaliyetlerinin itici gücü olduğu ileri sürülür. Dolayısıyla patent sayısındaki
artış beraberinde Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı getirecektir. Bu kapsamdaki çalışmalar
çoğunlukla mikro düzeyde olup firma ve endüstrileri konu almaktadır. Diğer taraftan konuyu
ülkeler düzeyinde inceleyen çalışmalara da rastlamak mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı,
patent ile Ar-Ge ilişkisini araştıran teorik ve ampirik çalışmalar ışığında patentlerin Ar-Ge
faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirebilmektir. Yabancı literatürde konunun bu yönüyle
yoğun bir biçimde ele alındığı görülmekle birlikte Türkiye’de bu alandaki araştırmaların
oldukça sınırlı sayıda kaldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma, patent-Ar-Ge ilişkisini ayrıntılı bir
biçimde değerlendirerek ve bu doğrultuda politika çıkarımları sağlayarak literatüre katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ar-Ge harcamaları ile yenilik arasındaki ilişkinin
değerlendirilebilmesi için çalışmanın ilk kısmı yenilik kavramına ve yeniliğin nasıl
ölçüldüğüne ayrılmıştır. İkinci kısımda, patent ile yenilik arasındaki ilişkiyi ele alan teorik
yaklaşımlar incelenmiştir. Üçüncü kısımda ise, patent ile yenilik ilişkisi ampirik çalışmalara
dayalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmaların teorik yaklaşımların test edilmesine yönelik olduğu
ve söz konusu araştırmalarda sıklıkla patent ile Ar-Ge arasındaki çift yönlü nedensellik
ilişkisini araştırıldığı görülmektedir. Öte yandan çalışmanın üçüncü kısmında araştırma
amacına uygun olarak patentten Ar-Ge harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini
araştıran çalışmalara odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Patent, Araştırma ve Geliştirme, Yenilik
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ENLARGEMENT AND TRANSFORMATION OF THE MOVIE
THEATER INDUSTRY IN TURKEY
Çağlar YURTSEVEN
ABSTRACT
Turkey has experienced a boom in its movie industry since the beginning of 2000s. Number of movie
viewers in the movie theaters has increased by 360 percent in the last 15 years. In this paper, we try to
understand the motives behind this boom. We show that expected explanatory variables as education,
income, number of college students and the expansion in the mall industry help us to understand the
increasing numbers of the movie viewers in the movie theaters. In addition, movie viewers have been
transferred from city theaters to mall theaters in the same time period. This transformation is also
examined with the help of a unique data set.

R58, L82, Z11,
Movie theater, Turkey, entertainment, socio-economic, dynamic panel data

Türkiye'de Sinema Sineması Endüstrisinin Genişlemesi ve Dönüşümü
Özet
Türkiye, film endüstrisinde 2000'li yılların başından beri bir patlama yaşamıştır. Sinema salonlarındaki
film izleyicilerin sayısı son 15 yılda yüzde 360 arttı. Bu yazıda, bu patlamanın arkasındaki nedenleri
anlamaya çalışıyoruz. Eğitim, gelir, üniversite öğrencisi sayısı ve alışveriş merkezi endüstrisindeki
genişleme gibi beklenen açıklayıcı değişkenlerin sinema salonlarındaki sinema izleyicilerinin sayısının
artmasına yardımcı olduğumuzu gösteriyoruz. Ayrıca, sinema izleyicileri aynı zamanda şehir
tiyatrolarından alışveriş merkezlerine taşındı. Bu dönüşüm aynı zamanda eşsiz bir veri seti yardımıyla
incelenmiştir.

R58, L82, Z11,
Sinema, Türkiye, eğlence, sosyo-ekonomik, dinamik panel verileri
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‘ÇUKUR DİZİSİNİN’ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(Trabzon İli Örneği)
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, mgozubuyuk@hotmail.com
Emine CENGİZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,
emine19cengiz61@gmail.com
Beyza KÜÇÜKKAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,
beyza_kkaya@hotmail.com
ÖZET
İnsan davranışlarını açıklamaya yönelik olarak geliştirilen sosyal öğrenme kuramı ekseninde
yapılan açıklamalar özellikle kitle iletişim araçlarının izleyiciler üzerindeki etkisini
vurgulamaktadır. Özellikle televizyon yaygınlığı ve izlenme sıklığı ile sunulan programların
ve mesajların daha fazla sayıda izleyiciye ulaşmasına fırsat vermektedir. Televizyon
programları arasından dizi filmler de bu imkândan yararlanmaktadırlar. Dizilerde
kurgulananların izleyiciler tarafından model olarak algılanma ihtimali dizilerin önemini daha
da artırmaktadır. Model alma veya özdeşleşme en çok kullanılan öğrenme yöntemlerinden
birisidir. Bu şekilde öğrenme televizyon programlarında rol alan kahramanların hal, tavır ve
davranış biçimlerinin izleyici kitleler tarafından modellenmesiyle gerçekleşmektedir. İzleyici,
kahraman veya herhangi bir karakterle kendisini özdeşleştirerek bir anlamda onun yaşadığı
dünya ile etkileşimini artırmaktadır. Televizyon dizileri birçok kitleye hitap etmesine rağmen
bazı dizilerin genç kuşaklar arasında daha popüler olduğu bilinmektedir.
İnternet üzerinden dizilerin reyting oranlarına bakıldığında, Türkiye’de yerli diziler arasında
bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur’ isimli dizinin ilk sıralarda yer aldığı görülür.
Toplumsal yapının farklı boyutlarını içeren bir kurguyla hazırlanan bu dizi de, bir ailenin
mahalle üzerindeki tahakkümü, aile içerisindeki bağlar, mahalle içerisindeki kolektif bilinç,
şiddetin sorunlara çözüm olarak görülmesinin yanı sıra mahalle içerisindeki bilinci arttırma
amaçlı izleyenleri etkileyen birçok simgelere yer verilmektedir. Bu çalışma iletişim ve sosyal
öğrenme kuramları üzerinden, Çukur dizisinin konusu, ana karakterleri ve dizi de kullanılan
semboller ve aktarılan mesajlarıyla lise gençleri üzerindeki etkilerini–yaşam tarzlarını
belirlemede ne derece benimsedikleri ve sosyal çevrelerine nasıl yansıttıklarını -ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Trabzon ili Ortahisar ilçesinde öğrenim
gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2018-2019 eğitim-öğretim
döneminde, Trabzon Merkez Fen Lisesi, Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden seçilmiş; 90’ı
kadın ve 70’i erkek öğrenci olmak üzere toplam 160 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma da
betimsel tarama yöntemi uygulanmıştır. Anket formlarından elde edilen verilerin SPSS
programında analizleri yapılmıştır. Çalışma sonunda, gençlerin bu dizideki karakterleri çok
beğenmelerine, onların özellikle iyi davranış ve tutumlarını model almalarına karşın dizi
içerisinde yer alan şiddeti günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde
kullanmadıkları ortaya konmuştur. Ayrıca, dizide kullanılan sembollerin bazı gençler
tarafından kıyafetleri üzerinde, ders materyalleri ya da bedenleri üzerinde kullanıldığı
gözlenmiştir. Şiddet içerikli bir dizi olmasına rağmen gençlerin çoğunun, dizi de kurgulanan
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aile, dostluk, beraberlik gibi olumlu kavramları da kendilerine örnek aldıkları görülmüştür. Bu
minvalde, dizi karakterlerinin yaşam tarzları, tutumları ve birbirleri arasındaki iletişimlerinin
gençler üzerinde etkili olabildiği söylenebilir, ancak bu etkinin yönü konusunda
(olumlu/olumsuz) bir değerlendirme yapılması güçtür.
Anahtar sözcükler: Çukur Dizisi, Dizi Karakterleri, Lise Öğrencileri, Dizilerin Etkisi
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TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN
SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ

Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü.
feride.ozturk@beun.edu.tr
Merve Mine İLBEYLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi.
merveilbeyli@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışma Türkiye ekonomisi için “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerliliğini
Toda-Yamamoto nedensellik yaklaşımını kullanılarak sektörler itibariyle, 2002:1Q - 2018:Q4
dönemi için test etmeyi amaçlamaktadır. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre
imalat sektörü üretiminden imalat sektörü ihracatına doğru tek yönlü nedensellik, tarım, orman ve
hayvancılık sektörü ihracatından tarım, orman ve hayvancılık sektörü üretimine doğru tek
yönlü nedensellik ve toplam ihracat ile GSYH arasında ise çift yönlü nedensellik tespit
edilmiştir. Hizmet sektörü ihracatı ile hizmet sektörü üretimi arasında ise nedensellik ilişkisi
tespit edilememiştir. Bu sonuçlara dayanarak Türkiye imalat sektörü için büyümeye dayalı
ihracat hipotezinin, tarım, orman ve hayvancılık sektörü için ise ihracata dayalı büyüme
hipotezinin geçerli olduğu söylenebilir. Toplam ihracat ile GSYH arasındaki nedensellik
ilişkinin ise çift yönlü nedensellik hipotezini desteklediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İhracat, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla, Toda
Yamamoto Nedensellik Testi
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AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK ENTEGRASYON SÜRECİNİN İMALAT
SANAYİSİNDE BÖLGESEL YIĞILMA ETKİLERİ
Prof. Dr. Seyit KÖSE
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.
kseyit@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Aykut ŞARKGÜNEŞİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik Bölümü.
sarkgunesiaykut@hotmail.com

ÖZET
Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinin ülkeler ve bölgeler arasında ürün, üretim faktörü, insan, fikir,
teknik bilgi, teknoloji gibi unsurların hareketliliğini arttırarak Avrupa coğrafyasında imalat sanayisinin
yerleşim yeri kararlarına etkileri konusunda farklı fikirler ve bulgular mevcuttur. Bazı akademik
çalışmalar, AB entegrasyon sürecinin imalat sanayisinin Avrupa coğrafyasındaki bölgesel uzmanlaşma
ve yığılmalarını arttıracağı sonucunu öngörmektedir. Bu açıdan, Krugman (1991b)’nın öncülüğünde
geliştirilen modellere göre; artan uluslararası ticaret ve faktör hareketliliği imalat sanayisinin belirli
merkezlerde toplanmasına ve diğer bölgeleri endüstrileşmeden uzaklaştırmasına neden olacaktır. Ancak
AB Komisyonu ve ilgili literatürde karşıt kutuptaki çalışmalar ise, AB entegrasyon sürecinin imalat
sanayisinin Avrupa coğrafyasındaki bölgesel uzmanlaşma ve yığılmalarını azaltacağı sonucunu
öngörmektedir. Bu zıt öngörülerden hareketle, AB’nin derinlemesine entegrasyon ve genişleme
sürecinin, Avrupa imalat sanayisinde merkezi bölgelere doğru artan bir yığılmaya mı, yoksa çevre
bölgelere doğru bir yayılmaya mı neden olacağı Avrupa ve ülkemiz için önemli bir konudur.
Bu alanda yapılan çok sayıda teorik çalışma olmasına rağmen, ampirik çalışmalar oldukça yetersizdir;
halen ekonomik entegrasyonların yığılma/yayılma süreçlerine ne yönde etkiler oluşturduğu konusunda
henüz fikir birliğine varılabilmiş değildir. Çalışmamızda, AB entegrasyonunun Avrupa Coğrafyası
imalat sanayisi dağılımı üzerine etkisini analiz edebilmek için 27 Avrupa ülkesi imalat sanayisine (ISIC
Rev-3) ait 1993-2016 yılları arasını kapsayan veriler üzerine oluşturulan dinamik panel veri modeli
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, entegrasyon Avrupa imalat sanayisinin coğrafi
dağılımı üzerinde etkilidir ve devam etmekte olan endüstriyel yığılma süreçlerini yavaşlatıcı yönde
etkilere neden olmaktadır. Özellikle Orta ve Merkez Avrupa ülkelerinin birliğe dâhil olduğu yıllara
yakın yıllardan başlamak üzere, entegrasyonun etkisiyle Avrupa’nın merkezinden doğusuna ve
güneyine doğru imalat sanayisinde bir yayılma hareketi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Yığılma, Ekonomik Entegrasyon, Avrupa İmalat Sanayisi, Ekonomik
Coğrafya
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IMPACTS OF THE EUROPEAN UNION ECONOMIC INTEGRATION PROCESS
ON THE REGIONAL CONCENTRATION OF MANUFACTURING INDUSTRY

ABSTRACT
There are various ideas and findings on the effects of European Union (EU) integration process on the
location decisions of manufacturing industries across the geography of Europe by increasing the
mobility of such factors as products, inputs in production, people, ideas, know-how, technology, etc.
among the countries and regions. Several academic studies foresee the result that EU integration will
increase the regional concentration and specialization of manufacturing industries across Europe. In this
sense, according to the models developed under the pioneer studies of Krugman (1991b), increasing
international trade and factor mobility will cause manufacturing industries to concentrate particularly in
the cores of Europe and keep the other regions away from industrialization. However, European
Commission and other studies at the opposite pole foresee the result that EU integration will reduce the
regional concentration and specialization of manufacturing industries across Europe. Considering these
conflicting arguments, it is a matter of significance for Europe and Turkey whether the deepening and
expansion of the integration will cause an increasing concentration of industries towards the cores or
dispersion towards the peripheries.
Although there are a great number of theoretical studies in the field, empirical studies are quite
inadequate and there is no consensus yet on how economic integrations affect the concentration or
dispersion process of industries. This empirical work employs a dynamic panel data model which is
formed based on the data collected from manufacturing industries (ISIC Rev-3) of 27 European
countries between the years 1993 and 2016 in order to analyze the effects of EU integration on the
distribution of manufacturing over the geography of Europe.
According to the results of the study, the integration has resulted in retarding impacts on the ongoing
concentration process of the manufacturing industry over the European geography. We also determine
that a dispersion movement has been proceeding in the manufacturing industry from the center of Europe
towards the East and South by the effect of the integration, starting especially around the years when
Central and Eastern European countries joined the union.
Keywords: Regional Concentration, Economic Integration, European Manufacturing Industry,
Economic Geography.

KONGRE ÖZET KİTABI

24

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

TÜRKİYE’DE BİLGİ EKONOMİSİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İLE
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Ezgi AKDİKMEN
İstanbul Üniversitesi İşletme (İktisat) Doktora Bölümü Öğrencisi,
Barlas ARMATLI
İstanbul Üniversitesi İşletme (İktisat) Doktora Bölümü Öğrencisi,

ÖZET
Eski çağlardan günümüze dek yaşanan her türlü teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler,
toplumların ve toplumlardaki faaliyetlerin evrilmesindeki en temel unsur olmuştur. 1980’li
yıllarda tüm Dünya’da yaşanan küreselleşme hareketleriyle oluşan hızlı değişim ve dönüşüm
süreçleri, toplumlarda ve ekonomilerde ciddi boyutlarda hissedilmeye başlanmıştır. İlgili
süreçlerde bilişim teknolojilerinin etkisiyle sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru
hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Bu sayede bilgi, yeni bir üretim faktörü haline gelmiştir. Ülkelerde
yürütülen ekonomik faaliyetlerde bilgi unsurunun kullanımındaki artış; sektörleri, toplumları,
üretimi, ticaret faaliyetlerini vb. alanları derinden etkilemeye devam etmektedir. Bilgi
ekonomisi, teknolojik ve bilimsel alanda yapılan çalışmaların gelişmesi ve hızlanması
noktasında da önem arz etmektedir. Bu yönüyle bilgi, yoğun faaliyetlere dayanan üretim ve
hizmetler bütününden oluşan bir yapıya sahiptir. Ülke pazarlarında yaşanan tüm bu gelişmeler,
rekabeti tetikleyici bir özellik kazandırmıştır. Ülke ekonomileri, içinde bulunduğumuz
konjonktür gereği bilgi ekonomisinin dinamiklerine yatırım yaparak ulusal düzeyde
kalkınmayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir. Ülkelerin gelişmişlik
düzeylerini ortaya koymada en önemli göstergelerden biri de bilgi ekonomisi indikatörleridir.
İlgili indikatörler ise, bilgi ve iletişim teknolojileri, yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayıları,
internet - bilgisayar erişim sayıları, patent sayıları, okullaşma oranları, inovasyon yatırımları ve
Ar-Ge harcamaları vb. şekilde uluslararası düzeyde genel kabul görmüş standartlardır. Bu
çalışmada,

ülkelerin

indeks

haline

getirilmiş

bilgi

ekonomisi

uygulamasının

değerlendirilmesinde Dünya Bankası tarafından geliştirilen KAM (Bilgi Değerlendirme
Metodolojisi)’da belirtilen 4 ana başlık -ekonomik ve kurumsal düzen, eğitim ve beceriler, bilgi
ve iletişim altyapısı, inovasyon sistemi- altında gruplanan 11 göstergenin ülke ekonomisine
katkısı yadsınmayarak Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GDP) ile ilişkisi incelenmiştir. Bunun için
1990-2018 yılları arasındaki Türkiye’ye ait veriler TUİK, Dünya Bankası, vd. kurumsal
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kaynaklardan alınmıştır. Yapılan adımsal ve geri eleme yöntemli iki aşamalı regresyon analizi
sonucunda Gayri Safi Yurt içi Hasıla değişkeni ile bilgisayar kullanımı, ithalat vergi oranı,
yetişkin okur yazar oranı, brüt ortaöğretim kayıt oranı ve bilimsel teknik makale sayısı
değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Yalnız bu değişkenler baz alınarak
analiz tekrarlandığında en yüksek kısmi korelasyonun bilimsel teknik ve makale sayısı
değişkeninde olduğu görülmüştür.

Literatürde yeni bir konu olan bilgi ekonomisi

değişkenlerine ait verilerde resmi kaynaklarda belirtilen döneme içerisinde bazı yıllarda veri
yer almamakta ve yeni bir konu olduğu için daha geriye gidilememektedir, bu durum bir kısıt
yaratmakla beraber mevcut durum ele alınarak çalışmada ilerleyen yıllarda tekrarlanacak
alternatif çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Büyüme, Regresyon Analizi, Korelasyon
Analizi
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE JÖN TÜRK ÖRGÜTLENMESİNİN
TOPLUMSAL TABANI

Doç. Dr. Mehmet Devrim TOPSES
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
devrimtopses@comu.edu.tr

ÖZET
Türk modernleşmesi tarihinde Jön Türk hareketi, 18. yüzyılda Namık Kemal, Şinasi ve Ziya
Paşa gibi öncülerle başlayıp 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakki Partisi’ni içine alan siyasal
örgütlenmenin genel adıdır. Jön Türk hareketinin modernleşme tarihi içindeki en belirgin
özelliği, yüz yılı aşkın bir süre boyunca Osmanlı toplum yapısındaki feodal üst yapı
kurumlarına güçlü darbeler vurmuş olmasıdır. Örneğin monarşiye karşı anayasacılık
hareketini başlatması ve ulema sınıfının geleneksel toplumsal konumunu sarsması söz konusu
darbeler arasında en önemlileridir. Bununla birlikte toplumsal tabanı açısından bakıldığında
Jön Türk hareketi, Batı’da feodal üst yapı kurumlarıyla savaşan benzer siyasal
örgütlenmelerden belirgin biçimde ayrılmaktadır. 15. yüzyıldan sonra Avrupa’da feodalizmle
çatışan toplumsal kesimler tümüyle yerli kent burjuvazisinin ekonomik ve siyasal taleplerine
dayanmaktayken, Türkiye’de Jön Türkler 1908 yılında iktidara geldiklerinde arkalarında yerli
burjuvazi yoktur. Jön Türk hareketinin 1. Dünya Savaşı öncesinde daha çok Alman ticaret
burjuvazisinin toplumsal çıkarlarını temsil ettiği görülmektedir. Bu bildirinin amacı, Jön Türk
hareketinin 1908 yılından 1914 yılına kadarki sınıfsal temellerinin incelenmesi ve
yorumlanmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Türk modernleşmesi, Toplumsal Sınıflar, Toplumsal Değişme, Tarihsel
Materyalizm.
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BITCOIN VE SEÇİLMİŞ KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN FİYATLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi, Esengül SALİHOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu, Finans
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, esalihoglu@cumhuriyet.edu.tr
Ayşegül HAN
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü, Doktora Öğrencisi.
aysegullhann@gmail.com
Özet
Kripto para birimlerinin ilk temsilcisi olan ve ortaya çıktığı 2008 yılından bu yana
sayısız rakip altcoin piyasaya katılmış olsa da Bitcoin kripto para piyasasındaki liderliğini
sürdürmektedir. Bu çalışmada Bitcoin ile Ethereum, Litecoin, Ripple fiyatları arasındaki
ilişki simetrik ve asimetrik nedensellik analizleriyle incelenmektedir. 2015:08 ile 2018:08
aralığında günlük veri setiyle öncelikle birim kök testleri yapılmış, Christopoulos ve
Leon-Ledesma(2010) Fourier ADF Birim Kök Testi yapılan analiz sonuçlarına göre
serilerin seviyede durağan olduğu saptanmıştır. Hacker Hatemi simetrik nedensellik testi
sonuçlarına göre Ethereum dan Bitcoine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Hatemi J Asimetrik Nedensellik Testi sonuçlarına göre ise Bitcoin ve altcoinler
birbirlerinin şoklarından genel olarak etkilenmektedir. Ancak sonuçlar Ethereum ve
Bitcoin arasındaki nedensellik ilişkisinin diğerlerine göre daha yoğun olduğuna işaret
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Asimetrik
Nedensellik Testi.
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN
AND SELECTED CRYPTOCURRENCIES PRICES
Abstract
Bitcoin is the first representative of cryptocurrencies, and since its inception in
2008, numerous competitors have joined the sub coin market, but Bitcoin remains the
leader in the cryptocurrency market. In this study, the relationship between Bitcoin and
Ethereum, Litecoin, Ripple prices are examined with symmetric and asymmetric causality
analyzes. In the range of from 2015:8 to 2018:8, unit root tests were performed with daily
data set. According to the results of the Fourier ADF Unit Root Test, Christopoulos and
Leon-Ledesma (2010), the series was found as stationary. According to the Hacker
Khatami symmetric causality test results, we find that the unidirectional causality
relationship from Ethereum to Bitcoin. According to Khatami J Asymmetric Causality
Test results, Bitcoin and altcoins are generally affected by each other's shocks. However,
the results indicate that the causality relationship between Ethereum and Bitcoin is more
intense than the others.
Key Words : Cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Asymmetric
Causality Tests.
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BOLOGNA SÜRECİNİN UNUTULAN YÜZÜ: SOSYAL BOYUT
Devrim VURAL YILMAZ
Assoc. Prof. Dr., Suleyman Demirel University, Faculty of Economics &Administrative
Sciences, devrimvural@sdu.edu.tr
Bologna süreci ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmak amacıyla 1999 yılında
başlatılan ve 2019 yılı itibarıyla 48 ülkenin katılımıyla sürdürülen bir reform sürecidir.
Bologna sürecinin hedeflerinin başında yükseköğretim sistemleri arasında uyumun
sağlanması, uluslararası saygınlığın artırılması ve öğrencilerin kendi ülkeleri dışında öğrenim
görme ve iş bulabilme olanaklarına kavuşturulması gelmektedir. Bologna sürecinin önemli bir
bileşeni de sosyal boyut kavramıdır. Sosyal Boyut kavramı, genel anlamda, yükseköğretime
erişen, yükseköğretime katılan ve yükseköğretimi tamamlayan öğrenci gruplarının
toplumların çeşitliliğini yansıtması hedefine ulaşma sürecidir. Bologna sürecinin sosyal
boyutu herkesin yükseköğretime eşit erişim fırsatına sahip olması ve eğitimini başarılı bir
şekilde tamamlamasını hedeflemektedir. Yine, Bologna sürecinde öğrenci katılımı
yükseköğretimde yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Ancak,
mevcut durumda gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de Bologna reformları kapsamında sosyal
boyutun yeterince ilgi görmediği, bu alandaki uygulamaların yavaş ilerlediği ve yetersiz
kaldığı görülmektedir. Ayrıca bu konudaki gelişmelerin izlenebileceği sağlıklı göstergeler ve
veriler bulunmamaktadır. Sosyal boyutla ilgili faaliyet alanlarının göz ardı edilmesi, tüm
süreci içi boş bir yapısal reform iskeletine döndürmektedir. Avrupa’daki öğrenci birliklerinin
yaptığı çalışmalarda öğrencilerin ortak bir yükseköğretim alanı vizyonunu desteklediği, ancak
kendilerini böylesi bir Avrupa sisteminin bir parçası olarak hissetmedikleri dile
getirilmektedir. Oysaki sosyal boyut bir anlamda Bologna Sürecini tipik bir Amerikanlaşma
hareketi olmaktan alıkoyan ve yükseköğretimi kamusal hizmet olarak gören Avrupa
geleneğini temsil eden en önemli bileşendir. Yükseköğretim günün koşullarına uygun
değişimleri gerçekleştirmekle birlikte, yüzyıllara dayanan geleneklerini ve kamusal yarar
amacını göz ardı etmemelidir. Bu nedenle yükseköğretimde sosyal boyuta ilişkin çalışmaların
artması ve politika alanına yansıtılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Bologna
sürecinin sosyal boyutuna ilişkin mevcut durumu incelemek, sorun alanlarını belirlemek ve
politika önerileri geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Öğrenci Katılımı, Sosyal
Boyut, Yükseköğretim

KONGRE ÖZET KİTABI

29

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

THE FORGOTTEN FACE OF THE BOLOGNA PROCESS:
THE SOCIAL DIMENSION
The Bologna process is a reform process that was initiated in 1999 to create a common
European Higher Education Area and continued with the participation of 48 countries as of
2019. One of the objectives of the Bologna process is to ensure the harmonization between
higher education systems, increase international prestige and enable students to study and find
jobs outside their own countries. An important component of the Bologna process is the
concept of social dimension. The concept of Social Dimension is the process of achieving
the objective of reflecting the diversity of societies in the groups of students who
reach, participate in and complete higher education. The social dimension of the Bologna
process aims to ensure that everyone has equal access to higher education and successfully
completes his/her education. Again, in the Bologna process, student participation is seen as
one of the most important components of governance in higher education. However,
implementation in this area is moving slow and inadequate. In addition, there are no healthy
indicators and data on which developments can be monitored. In the works of student
unions in Europe, it is stated that students support the vision of a common higher
education area, but do not feel as part of such a European system. Indeed, this ignorance
of the social dimension turns the whole process into a hollow structural reform
framework. The social dimension is the most important component representing the
European tradition which prevents the Bologna Process from being a typical Americanization
movement and perceives higher education as a public service. Higher education should
not underestimate its centuries-old traditions and the purpose of public interest, while
making changes in accordance with the conditions of the day. For this reason, studies on
the social dimension in higher education should be increased and reflected in the policy
area. The aim of this study is to examine the current situation related to the social
dimension of the Bologna process, identify problem areas and develop policy
recommendations.
Keywords: European Higher Education Area, Bologna Process, Student Participation, Social
Dimension, Higher Education
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BÖLGESEL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜ: GİRESUN ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Günümüzde ülkeler arası gelir farklılıkları önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle ekonomik
açıdan kalkınma özellikle gelişmekte olan ülkelerin birincil öncelikleri arasında yer
almaktadır. Çoğunlukla sadece nicelik olarak değerlendirilip ekonomik büyüme olgusu ile
karıştırılan ekonomik kalkınma kavramı günümüzde farklı ve daha derin bir boyut
kazanmıştır. Hem nicel hem de nitel değişimleri içeren ve kısa vadede değerlendirilebilmenin
aksine uzun bir süreç ihtiva eden ekonomik kalkınma daha mikro anlamda ele alındığında ise
bölgesel kalkınma kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bölgesel kalkınma kavramı, bölgeler arası
gelir adaletsizliğini minimum seviyeye indirmede kritik bir önem arz etmektedir. Bölgesel
kalkınma kapsamında özellikle göreceli olarak diğer bölgelere göre sanayi sektöründe
dezavantajlı olan yöreler, hizmetler sektörüne yönelmektedir. Hizmetler sektörünün kapsadığı
turizm sektörü ise bölgesel kalkınmaya yaptığı katkılar nedeniyle diğer sektörler arasında ön
plana çıkan bir sektör durumundadır. Turizm sektörünün bölgesel kalkınmada büyük bir yeri
ve aynı zamanda yadsınamaz bir önemi vardır. Türkiye açısından özellikle cari işlemler
dengesi açıklarını kapatmada kritik bir öneme sahip olan turizm sektörünün, aynı zamanda
farklı yörelerde bölgesel kalkınma aşamasında çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Bu
çalışma Giresun ili için bölgesel kalkınma kapsamında turizm sektörünün etkilerine
odaklanmıştır. Bu kapsamda Giresun ilinin doğal turizm arz potansiyeli değerlendirilmiştir.
Değerlendirme dahilinde mevcut ve geliştirmeye açık turizm çeşitleri analiz edilerek teorik
olarak tartışılmıştır. Giresun ilinin iklimi, bitki örtüsü ve coğrafi konumu ele alındığında,
Türkiye’de son yıllarda büyüyen turizm pastasından daha fazla pay alma potansiyeli taşıdığı
söylenebilir. Giresun ilinin taşıdığı potansiyeli bölgesel kalkınma açısından
değerlendirebilmek için yapılması gereken eylemlerin tartışıldığı çalışmanın son bölümünde
Giresun ilinin özellikle yayla turizmi noktasında diğer turizm çeşitlerine göre daha avantajlı
bir konumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Turizm, Giresun

KONGRE ÖZET KİTABI

31

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Aziz BELLİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
azizdarende@hotmail.com

Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku ABD
ismailsaritekeail.com

Çevre sorunları 1950 yılı sonrası sanayileşme ve bunun bir sonucu olarak kentleşme ile
birlikte dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmiştir. Bu dönemden sonra Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kentsel alan nüfusu sürekli artış göstererek bireylerin olumsuz çevre
şartları ve sağlıksız ortamlarda yaşamalarına neden olmuştur. Kentsel alanların yoğunlaşması
büyükşehir belediyelerinin oluşmasına neden olmuş ve büyükşehir belediyeleri kentleşmenin
ortaya çıkardığı çevre sorunları ile mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Yasası belediyelerin çevre sorunlarına yaklaşımı noktasında bir
takım görevler yüklemektedir. Bununla birlikte belediyeler tüm amaç, faaliyet ve hedeflerini
diğer kamu kurumlarında olduğu gibi stratejik planlarda yer vermektedir. Bu bağlamda
araştırmanın amacı; büyükşehir belediyelerinin çevre sorunlarının çözümünde ortaya
koydukları yaklaşımı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özelinde değerlendirmektir. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için öncelikle Büyükşehir belediyelerinin çevre sorunlarının
çözümüne ilişkin belirlenen görevlerin neler olduğu teorik çerçeve ile irdelenerek
değerlendirilecektir. Ayrıca Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi özelinde stratejik plan
incelemesi yapılacak ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarına
yaklaşımının ne durumda olduğu ortaya konularak varsa sorun alanlarına ilişkin çözüm
önerileri sunulacaktır. Bu kapsamda genelden özele doğru bir sıra izlenerek örnek olay yöntemi
ile diğer büyükşehirlerin mevcut durumuna ilişkin öngörülerde bulunulabilecektir. Çalışmanın
teorik çerçevesi yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen birincil ve ikincil verilerden
faydalanılarak hazırlanılacaktır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarının
çözümünde ne tür yaklaşımlar benimsediği Büyükşehir Belediyesince 2014-2019 tarihleri için
hazırlanmış olan stratejik planın incelenmesi neticesinde belirlenecektir. Araştırma sonucunda
büyükşehir belediyelerinin hem çevre sorunlarının çözümüne hem de çevre sorunlarının bir
sonucu olan halk sağlığı problemine yönelik ne tür hedef ve faaliyetler belirlediği ortaya
konularak bu hedef ve faaliyetlerin yasal mevzuata uygunluğu ve eksiklikleri tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş.
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TOPLUMSAL ETİK BAĞLAMINDA AHİLİKTE MESLEK AHLAKI ÜZERİNE
SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
İhsan ÇAPCIOĞLU
Niyazi AKYÜZ
Her toplum, mensuplarının ihtiyaçlarını karşılarken, fertlerin birbirine karşı
sorumluluklarının bilincinde olmaları için bazı değerler telkin eder. Bu değerler çerçevesinde
fertlere bazı ahlaki mükellefiyetler getirir. Bu mükellefiyetler toplumsal kurallarla düzenlenir.
Ahlak kurallarının bulunmadığı ya da riayet edilmediği toplumlarda fertler arasında güven
sağlamak ve onları bir arada yaşatmak imkânsız hale gelir. Bu genel ahlak kurallarının
yanında bir teşkilat ahlakına da ihtiyaç duyulur. Buna kısaca meslek ahlakı denebilir. Anadolu
topraklarında bir taraftan yerleşik hayata geçmeye çalışırken, bir taraftan da yeni bir toplum
kurmaya çalışan milletimiz, bir meslek ahlakına da ihtiyaç duymuştur. 13. Yüzyılda Ahi
Evren’in çabalarıyla Kayseri’de kurulan esnaf teşkilatı, tam da bu ihtiyacı karşılamıştır. Son
derece iyi bir eğitim sürecinden geçen ve asıl mesleği dericilik olan Ahi Evren, zaten
teşkilatçı olan ve bilime değer veren Selçuklu yöneticilerinin dikkatini ve desteğini
celbetmiştir. Kurduğu teşkilatta hem toplumsal ahlaka, hem de meslek ahlakına çok önem
veren Ahi Evren, bu işin iyi bir eğitimle mümkün olacağının farkındadır. Hem İslami, hem de
iyi bir felsefi eğitim alan Ahi Evren’in, kurduğu esnaf teşkilatında meslek ahlakının yanında
toplumsal ahlakı da önemsemesi, onun toplumun bir bütün olduğu ve toplumsal
bütünleşmenin, toplumun bütün kurumlarında gerçekleşmesiyle sağlanabileceğinin de
farkında olduğunu göstermektedir. Bu tebliğde Ahi Evren’in, 13. Yüzyılda kurduğu Ahilik’te
toplumsal ahlak ve meslek ahlakını nasıl oluşturup pekiştirdiği hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahi Evren, Ahilik, Eğitim, Toplumsal Etik, Meslek Ahlakı.

A SOCIOLOGICAL EVALUATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN AHI-ORDERS
IN THE CONTEXT OF SOCIAL MORALITY
Abstract
Each society, while meeting the needs of its members, suggests some values to be
aware of the responsibilities of the members to each other. Within the framework of these
values, some moral obligations and responsibilities are given to each individuals. These
obligations are regulated by social rules. It becomes impossible to establish mutual trust
among the individuals or to live together in communities where the rules of morality are not
found or are not respected. In addition to these general moral codes, an ethical organization is
also needed. This can be briefly referred to as professional ethics. While trying to pass on the
established resurrection from the one side in the Anatolian territory, we also needed a
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professional ethic. In the thirteenth century, the artisan organization which was established in
Kayseri by the efforts of Ahi Evren, met this need exactly. Ahi Evren, who had a very good
education and being leather man, took attention of Seljuk leaders who had a high opinion of
science, cared for and supported of this organization later on. Ahi Evren, who attached great
importance to both social morals and professional ethics in his organization, realized that this
work would be possible with good education. That Ahi Evren had both the Islamic and the
good philosophical education shows Ahi Evren was well aware of the social ethics of
professional ethics as well as professional morality, society was a whole and that social
cohesion could be achieved in all institutions of society. In this paper, it will be given
information about how Ahi Evren created and strengthened social ethics and professional
ethics in Ahi-order established in the 13th century.
Keywords: Ahi Evren, Ahi-Order, Education, Social Ethics, Professional Ethics.
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İNOVATİF ŞİRKETLER ÖRNEKLEMİNDE ÇALIŞAN ÖNERİ SİSTEMLERİNİN
ÖRGÜTSEL YARATICILIĞA ETKİSİ

Dr.Öğr.Üyesi F.Didem GÖÇMEN
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
dgocmen@thk.edu.tr
Hızla gelişen teknoloji, uluslararası sınırları ortadan kaldırmakta küreselleşen
rekabetle birlikte işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için, yeniliklere uyum sağlama
kabiliyetlerini arttırma ve daha çok, yenilik yaratıcısı olma yönünde çaba sarf etmek zorunda
kalmaktadırlar.Rekabet üstünlüğünün, ürün, hizmet ya da süreçlerde fark yaratacak fikirlerden
doğduğunu bilen işletmeler, örgütsel yaratıcılığı geliştirmeye yönelik uygulamaları
kurumsallaştırma yoluna gitmektedirler.En genel çerçevede, yeni, değerli, faydalı fikirlerin,
ürünlerin, hizmetlerin ya da süreçlerin üretilmesi olarak ifade edilen örgütsel yaratıcılık,
ancak yaratıcı bireyleri, yaratıcı grupları ve bunların kendi aralarında oluşan etkileşimleri
anlamakla geliştirilebilmektedir. Örgütsel yaratıcılığa odaklanmış tüm çalışmalar, onun,
çalışanların yaratıcılıklarının bir toplamı olduğunu ve grup iklimi, örgütsel destek, açık
iletişim gibi çevresel etkenlerle değişiklikler gösterebileceğini ifade etmektedirler.
En iyi fikirlerin, bizzat yürütmekte oldukları işleri daha kolay, daha hızlı , daha iyi
üretme isteği içerisinde olan çalışanlardan geleceği inancı, çalışan öneri sistemlerinin
kurulmasının altında yatan ana nedendir. Çalışan öneri sistemleri, çalışanların yaratıcı
becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaları nedeniyle işletmelerede uzun süredir
kullanılmaktadır. Her ne kadar işletmelerin sistemden temel beklentileri, ekonomik katkı
sağlayacak inovatif ürünlerin yaratılması olsa da programın işlerlik kazanması belirli uzun
süreçleri gerektirmektedir.İlk olarak tüm çalışanların yaratıcılığın önemini farketmesinin
sağlanması,
yaratıcı fikirlerini işletmeye sunma istekliliği yaratacak motivasyon
kaynaklarının yaratılması ve ardından elde edilen fikirlerin, geri bildirimi de kapsayacak
şekilde doğru bir değerlendirme süzgecinden geçirilerek kurgulanmış öneri değerlendirme
sistemlerine ihtiyaç vardır. İşletmelerin temel beklentisi olan ekonomik katma değer yaratacak
ürün ya da hizmetler, ancak bu süreçlerin uzun bir süre sağlıklı olarak yürütülmesinden sonra
ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada çalışan öneri sitemlerinin, çalışanların yaratıcılıklarını
kullanmalarını sağladığı ve böylece örgütsel yaratıcılığı geliştirmenin temel yollarından biri
olduğu düşüncesinden hareketle, Boston Consulting Group tarafından yayınlanan en inovatif
şirketler kapsamında, çalışan öneri sistemlerinin ve örgütsel çıktılarının incelenmesi
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Örgütsel Yaratıcılık, İnovasyon, Çalışan Öneri Sistemleri
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ÇEVRE EKONOMİSİ VE KÜRESEL ETKİLERİ
Dr.Şahin ÇETİNKAYA
Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
sahin.cetinkaya@usak.edu.tr
ÖZET
Uluslararası düzeyde ortak değerlendirme özelliğine sahip konuların başında çevre
gelmektedir. Ülkeler de çevre kirliliği bir çok alan da önemli ölçüde sektör kaybına neden
olurken, kirliliği önleyici tedbirler açısından da önemli bir artırma sektörünün oluşmasına da
neden olmuştur. Yani çevre ekonomisine iki açıdan bakmak gerekiyor. Bir taraftan çevre
koruma protokolleri gereği birçok alanda üretim maliyetlerini artırıcı etki yaratan arıtma
tesislerinin varlığı ticaret hacmini daraltırken, diğer taraftan çok yüksek maliyetli bu tesislerin
üretiminden ötürü gelir sağlayan yeni sektörleri ortaya çıkarmıştır.
Dünyada çevre nedeniyle oraya çıkan doğal afetler, insanlara doğal kaynakların sınırsız olmadığı
mesajını vermektedir. Bu nedenle ülkeler milli politika olarak çevreci olmayı kabul etmeye doğru
ilerlemektedir. Böylelikle çevre ile ekonominin iç içe olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. İki önemli
unsurun beraber hareket etmedikleri taktirde, birbirlerini yok etme tehlikesi ile karşı karşıya oldukları
fark edilmiştir.
Son yıllarda ekonomik büyüme ile çevre arasındaki ilişkiyi araştıran oldukça geniş bir literatür
oluşmuştur. Ekonomik büyüme ile çevre arasındaki ilişkiyi açıklamada “Çevresel Kuznets Eğrisi”nin
kullanılıp kullanılmayacağı tartışılmaktadır. Bu yaklaşıma göre ekonomik büyüme ile çevre arasında
pozitif bir ilişki vardır ve çevre sorunları ekonomik büyüme ile sağlanacaktır

Anahtar Kelimeler: Çevre ekonomisi, çevre kirliliği, kirli endüstriler, temiz endüstriler
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ÇEVRESEL MUHASEBE VE RAPORLAMA
NESLİHAN DERELİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi
smmmneslihandrl@gmail.com.tr

ÖZET
Günümüzde dünyamızın büyük bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğu kamuoyu tarafından kabul
edilmeye başlamıştır. Yaşanmakta olan çevre krizinin özellikleri konusunda farklı görüşler olmakla
beraber varlığı yadsınamaz bir bilimsel gerçektir. İş dünyasına bakıldığında ise çevre krizinin
varlığını kabul etme konusunda uzun bir süre direnç gösterildiği göze çarpmaktadır. İşletmeler
karlılık ve rekabet güçlerini düşüreceğini düşündükleri için çevreye ilişkin faaliyetleri itici ve sorun
yaratıcı unsurlar olarak görmüş ve çevre sorunlarının varlığını ya da işletmelerin onlara ilişkin
sorumluluklarını yadsımak işletmeler için doğal bir savunma mekanizması haline gelmişti. Bununla
beraber son dönemde kamuoyunun gittikçe artan çevre hassasiyeti iş dünyasını çevreci faaliyetler
yapmaya itmektedir. Özellikle başta direnç göstermiş olan çok uluslu şirketlerin gündemlerinde
çevreyi önemli bir unsur olarak ele alınmaya başlandığı görülmektedir. İşletmeler etkinliklerinin
sürdürülebilirliğini kamuoyuna göstermek için faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır.
Bilindiği gibi yaklaşık elli yıldan bu yana milli gelir muhasebesi, ulusal ekonomilerin tüketim,
büyüme gibi temel konularını anlamamızda, ülke ekonomisinin aslında nerelere doğru yol aldığını
görmemizde bize yardımcı olan gayet yararlı bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak yine bilineceği
ya da tahmin edileceği gibi, doğal ve çevre ile ilgili stok(lar) değerler ve bunların aşınmaları/yok
olmaları/eksilmeleri bu sistem içerisinde yer almaz, daha doğrusu görünmez. Pek çok biyolojik türün,
daha önceden değerleri saptanmış olsa dahi, nesilleri tükendiğinde oluşan zararları hesaplamalara
dâhil edilemez. Örneğin, yakınımızda bulunan bir doğal parkın bize kazandırdığı psikolojik faydanın
ölçülmesi, belki de bu park ortadan kalktığında ortaya çıkan sağlık problemlerimiz ve bu problemlerin
maliyetleri ile değerlendirilmek zorunda kalınacaktır, ancak önceden bunu da hesaba katmalıyız.
Bugün artık bunlar hesaplamalarda görmek zorunda olduğumuz ve adına çevresel muhasebe
(environmental accounting) ya da yeşil muhasebe (green accounting) dediğimiz sistem içinde ele
alınan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Çevre Ajansı çevresel muhasebeyi, bir ekonomik
etkinliğin çevresel sonuçlarının ayrıntılı kaydının temini amacıyla konvansiyonel ekonomik
hesaplara (örneğin: gayri safi yurtiçi hâsıla değerleri, vb) eşlik eden, çevre bakımından önemli stok
ve akışlar (örneğin: sürdürülebilir doğal kaynak stokları, kirletici akışları vb) hakkındaki verilerin
sistematik sunumu olarak tanımlamaktadır.

Çevre hesaplarını milli gelir muhasebe sistemi ile birleştiren bu bütünleşik hesap sistemi iktisadi ve
çevresel politika oluşturulmasında ülke yönetimindeki karar vericiler açısından önemli yararlar
sağlar. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir:
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-yapısal ya da farklı sektörlerin vergilendirilmesindeki çevreye ve milli ekonomiye olan
etkilerinin araştırılması,
-gözden geçirilmiş çevre politikalarının ekonomik etkilerinin sektörel olarak incelenmesi,
-milli refahtaki ve stoklardaki değişmelerin incelenmesi,
-sermaye oluşumunun çevresel sermayedeki aşınmayı da göz önünde bulundurarak
incelenmesi,
-doğal varlıkların azalması ve bozulması hesaba katıldıktan sonra, sektörel ve ülke
düzeyindeki ekonomik kalkınma ile ilgili durumun saptanması,
-çevresel olarak düzeltilmiş kalkınmanın zaman içinde incelenmesi,
-ülkeler arasında net kalkınma açısından kıyaslama yapılmasıdır.
Çevresel muhasebenin, ulusal veya bölgesel boyuttaki bu içeriğinden öte, bu çalışmada esas ele alınan
başka bir boyutudur; yani şirketlerin çevre ile ilişkisinden doğan ve hesaplarına yansıması gereken
yönünün üzerinde durulmaktadır. Ancak, ister ulusal ister şirketler düzeyinde ele alınsın, tek bir
çevresel hesaplama yöntemi ve geleneksel muhasebelemedeki gibi standartlar henüz
bulunmamaktadır. Kaldı ki, pek çok ekonomide, geleneksel sermaye mallarının muhasebelemesinde
amortismanlar bile doğru düzgün yerleştirilmezken, doğal ve beşeri sermayenin bu tarz bir yaklaşım
ile ele alınmasını da beklemek biraz zordur. Buna rağmen, 1990’larda konu ile ilgili gittikçe artan
çok sayıda çalışmanın, özellikle de BM ve Dünya Bankası önderliğinde yapıldığı, Japonya, ABD,
Danimarka ve Norveç gibi kimi gelişmiş ülkelerde bu yöntemi uygulayan şirket sayısının günden
güne arttığı gözlenmektedir. Avrupa Birliği de, 30 Mayıs 2001 tarihinde yayınladığı tavsiye
niteliğindeki bir karar ile şirketlerin yıllık bilançoları ve mali raporlarında çevresel unsurların
tanımlanması, ölçülmesi ve bunların açıklanması istemiştir. Bu anlamda özellikle 1990’lar “giderek
daha çok gündemde yer alan çevre koruma/çevreye özen gösterme faaliyetlerine muhasebe sisteminin
nasıl cevap vermesi gerektiği” sorusunun cevabının da arandığı yıllardır. Dolayısıyla, iş dünyası çevre
gündemi ile ne kadar ilgileniyorsa, çevresel muhasebe sisteminin de o kadar yaygınlaşması olasıdır.
Bir başka ifadeyle, çevresel muhasebe şirketlerin çevre ile ilgili kaygılarının kendi dilleriyle telaffuz
etmeye çalıştıkları alanlardan biridir. Konu ile ilgili literatür, çevresel muhasebe sisteminin nasıl
yapılacağından daha çok, neden yapılması gerektiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Dolayısıyla gelinen noktada, çevresel muhasebenin henüz emekleme aşamasında olduğu, ancak hızla
ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Muhasebe, Yeşil Muhasebe, İşletmelerde Çevresel Faaliyetler
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DİJİTAL DÜNYANIN ÇOCUKLARI SESLERİNİ YÜKSELTİYOR!
Dr. Öğr. Üyesi Aylın DİKMEN ÖZARSLAN
MSGSÜ Sosyoloji Bölümü
ÖZET
Çocukluk, yetişkin yaşamına gelmiş her bireyin geçtiği dolayısıyla da yakından bildiği bir dönemdir.
Ancak iş çocukluk kavramını tanımlamaya geldiğinde görüyoruz ki bu o kadar da kolay bir iş değil.
Bu zorluk büyük oranda çocukluğun toplumsal, kültürel ve tarihsel bir kurgu olmasından kaynaklanır.
Üstelik çocukluğun bir kurgu olması zaman içinde değişim gösterdiği anlamına da gelir ki sosyal,
ekonomik, politik ve teknolojik koşullar bu değişim ve dönüşümde belirleyicidir. Nitekim özellikle
yirminci yüzyılın son çeyreğinde, gelişen yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle çocukluk dramatik
olarak değişmiştir. Bu çalışma, tarih boyunca hemen her zaman yetişkin karşısında bilgisiz, yetersiz
ve bağımlı olarak tanımlanan çocukluğun, içinde bulunduğumuz dijital çağda, gelişen teknoloji
sayesinde yetişkin karşısında konumunun değişip değişmediği sorusu ile şekillenmiştir. Pek çok yazar
tarafından, özellikle 1980 sonrası doğumlular, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki
yetkinlikleri nedeniyle farklı özelliklere sahip bir kuşak ile karşı karşıya olduğumuzu savunmaktadır.
Çeşitli araştırmacılar tarafından “net kuşağı”, “dijital yerliler”, “homo zappiens” veya “millenials”
olarak adlandırılan bu yeni kuşağın bilgisayar, akıllı telefon, internet gibi alanlardaki yetkinlikleri
yetişkinler karşısındaki konumlarını da yeniden şekillendiriyor, yetişkin ve çocuklar arasındaki
hiyerarşiyi gevşetiyor ve aralarında daha yatay bir ilişkinin kurulmasının yolunu açıyor görünmekte.
Öte yandan 1989 yılında yayınlanan, dünya ülkelerinden geniş ölçüde kabul gören Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme, çocukları kendi hakları olan, özellikle de kendilerini ilgilendiren konularda sözlerini
söylemeye hakları olan bireyler olarak tanımlaması da bu dönemde (belgenin yeterliliği ve işlevselliği
konusundaki tüm tartışmaları da akılda tutmak koşuluyla) çocukları görece güçlendiren bir araç
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kendi sözünü söyleme hakkı ile birlikte düşünüldüğünde
bugün internet kullanımında uzman olan çocukların hem kendi ülkelerinde hem de dünya genelinde
olup bitenlerden hızla haberdar olabilmeleri ve bunlara hızla tepki verebilmeleri çocukluğun
geleneksel görünüşünü değiştirmektedir. Dahası bugünün çocuklarının karşılaştıkları sorunlara karşı
mücadele edebilmek için bireysel ya da kolektif olarak eyleme geçebildiklerini görmekteyiz. Aslında
çocukların tarihinde bireysel veya kolektif protesto deneyimleri sandığımızdan, daha doğrusu
özellikle tarihin yazdığından çok daha fazladır ancak bunlar genellikle görmeden gelinir. Özellikle
politik alan, “masum” çocukların uzak tutulması gereken bir alan olarak görülmektedir. Oysa bugün
içinde yaşadığımız dijital dünya, kendi sözlerini üretmek ve bunu geniş kitlelerle paylaşmak
konusunda çocuklara çok çeşitli olanaklar sunmakta. Bu olanaklardan etkin ve yaratıcı bir şekilde
yararlanma becerisine sahip çocuklar ise giderek politik aktörler olarak seslerini yükseltmekte. Bu
çerçevede çalışmanın amacı, günümüz dijital dünyasında büyüyen ve yeni bilgi ve iletişim
teknolojilerini etkin olarak kullanabilen çocukların politik aktörler olarak öne çıkmalarını
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk, katılım hakkı, dijital yerliler, politik aktör olarak çocuk
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DİJİTAL DÜNYANIN DİJİTAL HASTALIĞI SİBERKONDRİ
Enes BALOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Araştırma Görevlisi,
enes.baloglu@bozok.edu.tr

Web 1.0 teknolojisinin ardından Web 2.0 teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte internet
kullanımının arttığı bilinmektedir. Web 2.0 teknolojisinin kullanıcıların da içerik
üretmesine olanak sağlaması aynı zamanda kullanıcıların internette daha fazla zaman
geçirmesine yol açmaktadır. İnternetin eşzamanlılığın yanında eşzamansızlık özelliğini
de

beraberinde getirmesi

teknolojisinde

yaşanan

bireylerin
gelişim

veriye

ve

ulaşımını

dönüşüm

farklı

kolaylaştırmaktadır.
alanlarda

da

İletişim
kendisini

göstermektedir. Şöyle ki günümüzde bireylerin sağlık konusunda bilgilenme aşamasında
sağlık personeli yerine kitle iletişim araçlarını ve bilhassa interneti tercih eder hale
geldiği dikkat çekmektedir. Bu durumun çevrimiçi ortamda çok sık tekrar edilmesi ise
siberkondri rahatsızlığına neden olmaktadır.
Siberkondri en basit tanımıyla internet ortamında çok sık olarak sağlık bilgisi arama
rahatsızlığıdır. Şöyle ki bireylerin günümüzde sağlık personelinden ziyade internetten
bilgilenmeyi tercih ettikleri ve bu durumun tekrarlayan bir sürece işaret ettiği görülmektedir.
Yapılan çalışmalarda siberkondri eğiliminin genç bireylerde daha sık görüldüğü dikkat
çekmektedir. Bu durum da genç bireylerin mobil iletişim teknolojilerini daha yoğun
kullanmasıyla paralel bir durumdur. Eğitim durumunun da internetten sağlık bilgisi
aramayla arasında paralel bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Genel anlamda internet
kullanımının her geçen gün artıyor olması siberkondrinin de görülme oranının artacağına
işaret etmektedir. İnternetten yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere güven
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Siberkondri, İnternet
arttıkça siberkondri eğilimi de aynı şekilde artmaktadır.
Bu çalışmada siberkondri ve alandaki ilgili çalışmalar ele alınmaktadır. Çalışmada
elde edilen veriler literatür taramasına dayanmaktadır.
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DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRK
BANKACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİNE ETKİSİ:
CAMELS VE EKK YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON PERFORMANCE
INDICATORS OF TURKISH BANKING SECTOR: ANALYSIS WITH
CAMELS AND OLS METHODS
Dr. Öğr. Üyesi Aykut ŞARKGÜNEŞİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
(aykutsarkgunesi@beun.edu.tr)
Şebnem Durmuş Kayahan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bölümü
(dkayahan@sbe.karaelmas.edu.tr)
Küreselleşmenin etkisi, teknolojik ilerlemeler, daha fazla getiri elde etmek arzusu
ve finansal serbestleşmeye yönelik düzenlemeler doğrudan sermaye hareketlerinin
dünya çapındaki artışında önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu gelişmelerden en çok
etkilenen ve yüksek kârlar ile faaliyet gösteren bankacılık sektörü, çokuluslu bankalar
için cazip hale gelmiştir.
Ülkemizde de 1980 yılında başlayan dışa açılma politikası sonucu büyük ölçüde
doğrudan yabancı sermaye girişi başlamış ve uygulanan ekonomik politikalar ile 2001
yılı sonrası daha da ivme kazanmıştır. Türkiye de bu süreçten en fazla etkilenen
sektörlerden biri bankacılık sektörü olmuştur. Çalışmamızda da bu etkileri daha iyi
görebilmek amacıyla Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 2 kamu sermayeli
mevduat bankası, 3 özel sermayeli mevduat bankası ve 3 yabancı sermayeli mevduat
bankası olmak üzere toplam 8 mevduat bankasının 2008-2017 yılları arasındaki 10
yıllık süreç içerisindeki bankalar bazında CAMELS analizi ile 23 finansal oran
kullanılarak değerlendirilmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca Kullanılan EKK
yöntemi ile bankaların performans göstergesi olan CAMELS değerine yabancı sermaye
hareketlerinin etkisi araştırılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, incelenen performans değerlendirmeleri ve
karşılaştırmaları ile ülkemiz bankacılık sektöründe yapılan doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının Türk bankacılık sektörünün finansal yapısına etkilerini karşılaştırmalı
olarak analiz etmektir.
Yapılan analiz sonuçlarında doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin Türk
bankacılık sektörünün yapısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada
seçilen bankaların performans değerlerine Türkiye’nin seçili makro değerlerinin de ne
şekilde etki ettiği ortaya konuşmuştur. Ayrıca Kamu Sermayeli Bankaların aktif
kalitesi, karlılık ve piyasa risklerine karşı duyarlılıkta daha etkili olduğu, Özel
Sermayeli Bankaların yönetim kalitesinde daha başarılı olduğu, Yabancı Sermayeli
Bankaların ise sermaye yeterliliği ve likidite oranlarının yüksek olduğu görülmüştür.
CAMELS değerinin ise genel itibariyle yabancı bankalarda düşük çıkmışken yerli ve
özellikle kamu bankalarında daha iyi çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: CAMELS Analizi, Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri,
Finansal Göstergeler, Mevduat Bankaları.
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KLASİK DÖNEM SONRASI ARAP ŞİİRİNDE İBN MEKÂNİS’E AİT SOSYOLOJİ
TEMALI İRONİK BİR DİDAKTİK URCÛZE DENEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Esat AYYILDIZ
Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı, esatayyildiz@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-8067-7780
Özet
Klasik Arap şiirinin en eski örnekleri arasında, toplumun ve toplumun alt birimlerinin nasıl
olması gerektiğine değinen bazı şiirsel ürünler, fazlasıyla sınırlı olmakla birlikte, mevcuttur.
İslamiyet’in doğuşundan sonra, kadim dünyanın köklü medeniyetlerinin Arap idaresine
girmesinin de etkisiyle, edebiyat ve nazım gelenekleri gelişerek şubeleşecek, müteakiben
sosyolojiden tıbba, tarihten filolojiye kadar pek çok bilimsel disiplinin öğretilmesinde ve
geliştirilmesinde, şiirin estetik değerlerinden de artık sistematik şekilde istifade edilecektir.
İbn Mekânis namıyla meşhur olan Fahrettin Abdurrahman b. Abdi’r-Rezzak’ın nazmettiği,
sosyolojik yargılar içeren didaktik bir urcûze, klasik dönem sonrasında kaleme alınan bu
türdeki şiirlere verilebilecek ilginç bir örnektir. Künyesi Ebû’l-Ferec olan İbn Mekânis,
Memluk Sultanı Berkûk’un hükümdarlığı sırasında, Şam’da vezirlik vazifesi icra etmiş, lakin
daha çok şiir ve nesirleriyle adını duyurabilmiştir. 794/1392 senesinde Sultan Berkûk’un
emriyle Mısır’a dönerken hayatını kaybeden şairin ardında bıraktığı edebî mirasın arasında,
bireyin toplum içerisinde nasıl davranması gerektiğini ele alan söz konusu urcûzesi, edebî ve
sosyolojik açıdan incelenmeyi hak etmektedir. Esasen bu şiir, Edebu’n-Nedîm tabiriyle
isimlendirilen ve insanların içki meclisinde uyması gereken kuralları ele alan, son derece
ironik dizelerden meydana gelmektedir. Şiirde alaycı ifadelerin kullanılacağı, urcûzenin
başında, bizzat şair tarafından açıklanmaktadır. Didaktik şiirlerin, gerektiğinde ironik
unsurlarla yoğrulması normal karşılanabilecek bir durumdur. Lakin İbn Mekânis’in
dizelerinin gerçekten de fazlasıyla manasız ifadeler içerebildiği gözlemlenmektedir. Örneğin;
şair bir taraftan mizah yapmak amacıyla, ahlaksızlık güzergâhında yürüdüğünü ve müstehcen
şiirleriyle tanınan Ebû Nuvâs asrını yeniden canlandıracağını söylerken, bir taraftan da
insanlarla kurulan iletişimde edep mesafesinin korunması gerektiğine ve terbiyeli olmanın
erdemine değinmektedir. Komedi unsuruyla yoğrulan absürt kısımları bir kenara
bırakabildiğindeyse, böbürlenme, ahmaklık ve kötü arkadaş seçimi gibi çeşitli olumsuz
davranış biçimlerini değerlendirerek tavsiyeler vermektedir. Keza üst sınıftan kimselerle
yahut yöneticilerle nasıl ilişki kurulması gerektiğine değinmekte, kulamparalık eyleminin
zararlarını ele almakta ve insan ilişkilerine dair öneriler sunmaktadır. Arap edebiyatının bu
absürt sosyoloji denemesi, her ne kadar didaktik şiir kapsamında değerlendirilmekteyse de,
muhteva bakımından kesinlikle komedi konseptinden uzak değildir.
Anahtar Kelimeler: Sosyolojik Şiirler, Didaktik Urcûzeler, Klasik Dönem Sonrası Arap
Şiiri, İbn Mekânis
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YÖNETSEL HESAPVEREBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN KAMUDA YÖNETİM
ARACI OLARAK TÜRKİYE’DE PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Özet
Günümüzdeki bütçeleme sistemlerinden beklenti kamusal amaç ve hedeflerle kullanılan
kaynaklar arasındaki ilişkiyi göstererek hem mali saydamlığa hem de hesap verebilirliğe hizmet
etmesidir. Bu beklentiyi sağlamak üzere 2008 yılından itibaren genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinde performans esaslı bütçe sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Performans
esaslı bütçe sisteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet
raporudur. Bu sistemde kamu idareleri üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler
ile uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlarını hazırlamaktadır. Stratejik planlar ile bütçeler
arasında bağ kuran yıllık performans programları hazırlanarak planda yer alan amaç ve
hedeflerin yıllık maliyetlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca performans programlarının
uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu
sayede performans esaslı bütçe sistemiyle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı ile
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan, kamu idarelerinde yönetsel sorumluluğa
dayalı bir bütçeleme ve raporlama mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla
kamuda hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için iyi işleyen bir bütçeleme sistemi
gerekmektedir.Bu çalışmada ülkemizde 2021 yılında merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde kullanılmaya başlanacak olan program bütçe sisteminin yönetsel hesap verebilirlik
perspektifinden kamuda yönetim aracı olma bağlamında değerlendirilmesi yapılmıştır.
Çalışmada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile rehberlerin incelemeleri yapılarak
mevcut sistemdeki eksikler ve yeni bütçeleme sisteminin kamu mali yönetimindeki işleyişine
katkıları değerlendirilmiştir. Uygulamaya yeni başlayacak olan program bütçeleme sisteminin
kamu idarelerinde kullanılmakta olan performans esaslı bütçeleme sistemine entegre edilerek
yönetsel hesap verebilirliğe katkı sağlaması beklenmektedir. Bu doğrultuda performans bilgisi
ile üst politika belgeleri ve idareler tarafından hazırlanan stratejik planlar ve performans
programları arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hesapverebilirlik Türleri, Yönetsel Hesapverebilirlik, Program Bütçe
Sistemi.
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DUYGU SOSYOLOJİSİ
Prof. Dr. Aslı YAZICI
Prof. Dr. Sedat YAZICI

ÖZET
Antikçağdan günümüze duygular üzerine çeşitli incelemeler yapılmıştır. Felsefeciler
duyguların daha çok bilişsel boyutuna odaklanarak duygusal fenomende duyguların fizikselbedensel ifadelerle zihinsel ifadeler arasındaki ilişki veya özdeşlik sorunu üzerine
odaklanmışlardır. Duyguların ahlaki eylemlerde nedensel bir rol üstlenip üstlenemeyeceği
sorunu deneyimcilik ve akılcılık arasındaki temel felsefi tartışmalardan biri olmuştur. Örneğin,
Hume’a göre akıl tutkunun kölesidir ve ahlaki eylemlerde ancak duygu etkin bir rol oynayabilir.
Kant’a göre ise duygular deneysel alana ait olduklarından eylemin nedeni duyguya dayandığı
ölçüde ahlaki eylemin saflığının bozulacağını savunur. Psikologlar ise konuyu mikro düzeyde
ele alarak insan davranışlarındaki etki ve yerini göstermeye çalışmışlardır. Duygu sosyolojisi
nispeten yeni bir konudur ve sosyolojik çalışmalarda 1970’lerden sonra ortaya çıkmıştır. Bu
bildirinin amacı yeni bir akademik çalışma alanı olarak duygu sosyolojisini ve duygu
sosyolojisi yaklaşımlarını tanıtmak ve değerlendirmektir. Marks ve Durkheim gibi klasik
sosyologlar yabancılaşma ve anomi kavramları üzerinden duygusal uyarılmaya sosyolojik
çözümlemelerinde yer vermelerine karşın bu düşünürlerin hiç biri duygulara sosyolojik
çalışmalarında nedensel bir rol yüklememişlerdir. Temel duygular kısmen doğuştan gelse de
toplumsal ve kültürel olarak önemli farklılık gösterir. Günümüzde, duygusal ve duyuşsal
bağlılığın insan davranışını büyük ölçüde etkilediği sosyal bilimciler tarafından daha açık
biçimde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda mikro ve makro düzey duygu sosyolojisi
yaklaşımlarının yanı sıra bu alanda beş farklı yaklaşım yer almaktadır: Dramacı yaklaşım,
yapısal yaklaşım, sembolik etkileşimci yaklaşım, ritüel yaklaşım, değişim yaklaşımı.
Duyguların toplumsal düzeyde nasıl farklılık gösterdiği, duygu kültürü, duygusal sosyalleşme
süreci, duygusal etkileşimler ve sosyal yapı ile duygular arasındaki ilişki konularında yeterli
çalışma mevcut değildir. Bildirinin bir diğer amacı da bilişselci ve duyuşsalcı duygu felsefesi
yaklaşımları ile duygu sosyolojisi yaklaşımlarını ilişkilendirerek bu iki çalışma alanının
birbirine yönelik olası katkılarını tartışmaktır.
Anahtar kelimeler: Duygular, duygu sosyolojisi, duygu felsefesi
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DİNDAR KADINLARIN İBADET MEKÂNLARINDAKI GÖRÜNÜRLÜKLERI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME:
“KADINLAR CAMİLERDE KAMPANYASI” ÖRNEK OLAYI

Dr. Öğretim Üyesi, Safa DEMİR SARI
Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
ÖZET
Risalet’in ilk yıllarından günümüze dek İslam toplumlarında başlangıçta siyasî, idarî,
eğitsel ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlar olarak camilerin, İslâm medeniyetinin
ortaya çıkıp gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Hz. Muhammed’in rehberliğinde İslâm’ın kurumsallaşması, ilk eğitim-öğretim mekânı olan camilerden başlamış, eğitim faaliyetleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminde günümüzde de devam etmektedir. İslâm’da ibadet mükellefiyeti ve ibadet mekânı konusunda herhangi bir cinsiyet ayrımı olmadığı halde Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında gelişen ataerkil düşünce yapısının gölgesinde oluşan dinî geleneğe ait yorumlar, kadınların İslam’ın kutsal ibadet mekânı olan camilerden uzaklaşmasına sebep olmuş, bu durum günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Son yıllarda kadınların Hz. Muhammed dönemindeki gibi cami cemaatinin önemli bir parçası olması amacıyla Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın pek çok iyileştirme çalışmaları olmakla birlikte, pratikte kadınların camiye yeniden yönelmeleri noktasında pek çok problem yaşanmaktadır. Kadınların cami ortamında
yaşadıkları çok yönlü problemlere yönelik eleştiriler 2017 Eylül ayında bir grup dindar kadın
tarafından “Kadınlar Camilerde” adında bir sosyal medya hesabı ile dile getirilmiştir. Gruptaki
kadınlar amaçlarını “camileri kadınlar için iyileştirmek ve güzelleştirmek” olarak açıklamıştır.
Bu grup Ekim 2017’den itibaren iki yılı aşkın bir süredir camilerde buluşmakta, camilerin
düzeninden sorumlu olan mercileri harekete geçirme amacı ile camilerde yaşadıkları problemler ve çözüm yolları üzerine tartışmalar yapmaktadırlar. Söz konusu problemler; kadınlar için
abdest alma ve namaz kılmaya ayrılan bölümlerin fiziki açıdan yetersiz ve sorunlu olması ile
erkeklerin kadınların cami kullanımına yönelik bakış açısının yanlışlığı olmak üzere iki ana
başlık altında toplanmaktadır. Bu oluşumun mevcut camilerin ve yeni inşa edilecek camiler için
öncelikle tuvalet ve abdesthane koşullarının yeterliliğinin sağlanması, kadınların da camilerin
ana mekânında kişisel mahremiyet esasına uygun şekilde yer alabilmeleri, burada cemaatle
namaz kılıp, diğer nafile ibadetleri de yerine getirebilmeleri, bunun yanında farklı mahremiyet
algısına sahip olan kadınlar için de ayrıca oluşturulmuş kapalı alanların yetkililer tarafından
muhafaza edilmesi… gibi talepleri bulunmaktadır. Sosyal medyada da son derece aktif olan
grup, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından tüm etkinliklerini duyurmaktadır. Bu
hesaplarda dindar kadınların camilerde karşılaştıkları eksikliklerin ve olumsuzlukların ayrıntılı
olarak paylaşılması istenmekte, sorun yaşanılan caminin ismini de vermek sureti ile gelen
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şikayetler duyurulmakta, sonrasında ilgili camilerde keşif çalışmaları yapılmaktadır. Camilerin
inşa sürecindeki planlamada kadınların da dikkate alınması hatta onların da sürece dahil
edilmesi istenmektedir. Kadınların ibadet ortamını dikkate alarak inşa edilen camilerin de yine
sosyal medya hesaplarına bildirilmesi istenmekte, bu talep de “Kadın Dostu Cami” “hashtag” i
ile duyurulmaktadır. Sosyal medyadaki faaliyetler dışında oluşuma destek veren kadınlar, grup
halinde her hafta Cuma günü İstanbul’un tarihi camilerinde buluşmakta, farklı camilerde Cuma
namazına gitme, avlularında Ramazan ayında kadınlara yönelik iftar davetleri düzenlemekte,
ayrıca zaman zaman yerli ve yabancı uzmanları konuk ettikleri düşünsel etkinlikler düzenlemektedirler. Tartışmaya açık olan bu etkinliklerde “Kadınlar cami cemaati olabilir mi? Kadınlar camilerde nasıl daha aktif rol alabilir?” sorularının cevabı aranmaktadır. Söz konusu bu
oluşum, ataerkil düşünce yapısı ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında dinî gelenekte kadının
yerini sorgulayan dindar kadın söyleminin “kadınların kutsal mekân algısı” ve “dinî gelenekte
kadın-cami ilişkisi” alt başlığında sosyal medyanın etkisini de dikkate alarak tartışılabileceği
bir örnek olay olması açısından dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Cami, Kadın.
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EKONOMİK BÜYÜME, YABANCI SERMAYE VE DIŞA AÇIKLIK
Doç. Dr. Burçak POLAT
Siirt Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
burcakpolat@hotmail.com

ÖZET
Büyüme teorileri üzerine yapılan önceki çalışmaların çoğu dış ticaret ve Doğrudan Yabancı
Yatırımları (DYY) ekonomik büyümenin temel faktörleri olarak belirlemiştir. Yine de bu
çalışmalar dış ticaret ve DYY’ların büyüme üzerindeki ortak etkisini göz ardı ettiğinden, bu iki
değişkenin büyüme üzerindeki temel etkileri halen belirsizdir. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı
dışa açıklığının büyüme üzerindeki etkisini yabancı yatırımların ihracata olan katkısını da göz
önünde bulundurarak 23 Asya-Pasifik ülke gurubu için ölçmektir. Çalışma, 2006 ve 2014
dönemi için dinamik panel veri metodunu kullanmıştır. Bulgularımız, dışa açıklık ya da
DYY’ın büyüme üzerinde açıklayıcı bir etkisini bulamamış, fakat dışa açıklık ve DYY’lerin
ortak etkisini temsil eden etkileşim teriminin büyüme üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı
olduğunu göstermiştir. Bundan başka, sonuçlarımız vergi ve yabancı döviz kuru oranları ile
büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiyi desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz Sermaye, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Büyüme, Dışa Açıklık,
Dinamik Panel Veri
JEL Kodları: C23, F21, F23, F24, F2
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EKONOMİK VE MALİ BOYUTLARI İLE ROBOT VERGİSİ
Doktor Öğretim Üyesi, Deniz TURAN
Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları ABD,
ahmetdenizturan@gmail.com

Özet
Bilişim, yapay zekâ ve robotik alanında Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan gelişmelerle birlikte
robotların üretimde kullanımında artış yaşanmaktadır. Robotların üretimde kullanılmasının
yaratacağı olası üretim artışının tüm topluma olan faydalarının yanı sıra, tüm toplumun aleyhine
ancak seçilmiş birkaç kişiye ekonomik fayda sağladığı görülmektedir. Bu teknolojilerin
maliyeti, üretimde kullanılan insan işgücü maliyetlerinin arttığı bir zamanda azalmaktadır.
Üretimde kullanılan robot teknolojisi, işsizlik sorununa ve gelir eşitsizliğinin kötüleşmesine yol
açmaya başlamıştır ve 21. yüzyılın en büyük sosyal sorunlarından biri olmaya adaydır. Bu
sorunla mücadele üretilen politik çözümler genellikle çalışanlara eğitimler verilerek yeni iş
kollarına yönlendirmek ve ekonomik kazanımları sosyal refahı artıracak alanlara dağıtmak
üzerine odaklanmıştır. Ancak otomasyonla başa çıkmak için politika çözümleri oluşturma
girişimlerinin vergilendirmeyi hesaba katmadıkları takdirde yetersiz kalacağı aşikârdır. Mevcut
vergi sistemleri üretimde robot teknolojisinin kullanımını teşvik etmektedir çünkü vergi
gelirlerinin büyük çoğunluğunun işgücü gelirinden elde edilmektedir ve bu nedenle firmalar
çalışanları ortadan kaldırarak vergiden kaçınmaya çalışmaktadırlar. Ancak gerçek bir kişi ile
robot teknolojisi yer değiştirdiğinde, üretimin arttığı durumda devletlerin kurumlar vergisi
gelirlerinde artış yaşanması ihtimaline karşılık önemli miktarda gelir vergisi kaybı ile karşı
karşıya kalacaklardır. Küreselleşen dünyada sermaye üzerinden alınan vergilerde yaşanan
azalma nedeniyle, devletlerin kurumlar vergisinden elde etmeleri muhtemel vergi geliri artışları
ise sınırlı düzeyde kalacaktır. Bu nedenle mevcut vergi sistemleri uygulandığında robotlar iyi
bir vergi mükellefleri değildir. Tüm bunlar sermaye yerine emeğin daha çok vergilenmesi ile
sonuçlanan vergi sistemin istenmeyen sonucudur. Bu durum, vergilemede adaleti sağlamaya
yönelik politikalardan biri olan ve emek ve sermaye gelirlerinin birbirinden ayrılarak emekten
elde edilen gelirlerin sermaye geliri karşısında korunmasını ifade eden ayırma ilkesine ters
düşmektedir. Üretimde kullanılan robotların vergilendirilmesi için öncelikli olarak kişi olarak
tanımlanmaları gerekmektedir. Çalışmada üretimde kullanılan robotların ekonomik açıdan
ortaya çıkardığı avantajlar, işgücü piyasasına ve devletin vergi gelirleri üzerinde ortaya
çıkaracağı etkiler incelenecektir. Bu çalışmanın amacı ise robot teknolojisinin yaratacağı
ekonomik ve sosyal etkileri değerlendirerek vergilemede adaletin sağlanması ve devletin vergi
gelirlerinde yaşanacak düşüşün önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin getirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Robot Vergisi, Teknolojik İşsizlik, Ayırma İlkesi
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ENVY AND JEALOUSY IN ELENA FERRANTE'S MY BRILLIANT
FRIEND...
Ali HAMADA, Lecturer, College of Arts
alihammg@yahoo.com
Ahmad JASIM, Assistant Lecturer, College of Arts
ahmad.jasim11@yahoo.com

Abstract
Envy and Jealousy are dangerous phenomena that obsess many people all
over the world in the past and the present. Elena Ferrante’s My Brilliant Friend
presents these concerns through the prototypical pattern of friendship between two
girls, Elena and Lila, the protagonists of the novel. This research deals with the
above-mentioned two concerns and their manifestations in the novel. It aims at
defining them and highlighting the way they are presented. By contrasting Elena and
Lila, the writer shows the subtle difference between a covetous girl and her betterlucked peer. As far as methodology is concerned, a psychoanalytic approach is
adopted to examine and better understand these norms and the way they turn from
spontaneity and being a motivation urging pure competitiveness to be pathological,
destructive and lethal, leading to destroy people’s lives, ruining social relationships
and thus affecting society.Finally, the research is concluded by counting the serious
consequences of the concerns. The destructive sides these concerns have and how
they function in the context of the lives of people, in general, and these in the novel in
particular, are indicated. Also Ferrante’s technique and characterization are assessed.

Keywords: Elena Ferrante, novel, envy, jealousy
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KARAR VERİCİ STRATEJİLERE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETKİSİ:
ADANA, TÜRKİYE'DE KOBİ MÜDÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÇALIŞMASI
Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU
Adana Alparslan Türkeş Bilim & Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
Yük. Müh. Erkan DÖNER
Adana Alparslan Türkeş Bilim & Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
ÖZET
Makine teknolojilerinin icadı ve yükselişi, insan fiziksel gücünü değersiz hale getirdi, ancak
seri üretim teknikleriyle insanlığı çabalarını zayıflatan makinelerin kendilerini hızlı gelişim
döngüsü ve yenilikçi çağda etkisiz hale getirdiğini fark etmek uzun sürmedi. Günümüz iş
dünyasının karmaşık ve değişen sorunları, ekonomistlerin sosyal ve psikolojik yapıyı
analizlerine girdi olarak dahil etmeleri ve bu girdilerin organizasyonlardaki rolünü incelemeleri
rasyonel bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler)
faaliyet gösterdikleri tüm ekonomilerde lokomotif görevi görmektedir. Örgütlerde önemli bir
role sahip olan duygularla ilgili duygular ve duygular, örgütün yaşamında kuruma girme
sürecinin yanı sıra kuruluştaki sürdürülebilirliği ve iletişimi de etkiler. Karar verme,
alternatifler hakkında bilgi edindikten sonra en uygun sonuca ulaşmak için alternatifler
arasında seçim yapma sürecidir. Karar verme sürecinde yöneticiler kendilerini stresli bir
ortamda süren ve davranışlar ve bilişsel algı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bazı
zorlukları ve belirsizlikleri benimserler. Bu nedenle, KOBİ yöneticilerinin duygusal zekası ile
karar verme stratejileri arasındaki ilişki, KOBİ'lerin karlılığı ve ulusal ekonominin yapısı
açısından önemlidir. Bu araştırma çalışması Adana'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin üst düzey
yöneticilerini kapsamaktadır. İşletme içindeki departmanlar arasındaki farklılıklar göz ardı
edilir. Bu araştırmada, duygusal zeka düzeyleri ile KOBİ yöneticilerinin karar verme
stratejileri, Schutte Duygusal Zeka Ölçeği (1998) ve Karar Verme Stratejileri (1995) arasındaki
ilişki duygusal zeka seviyelerini ölçmek için yapılmıştır. Korelasyon analizinin sonuçlarından,
duyguların değerlendirilmesi ile rasyonel, sezgisel ve bağımlı karar stratejileri arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu çalışma toplam Duygusal Zeka katsayısı ile
rasyonel karar stratejisi ile 0.01 anlamlılık düzeyinde ve sezgisel karar stratejisi ile pozitif
anlamlılık düzeyi 0.05 arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu bulunmuştur. Ek olarak,
toplam duygusal zeka katsayısı ile duygusal zekanın tüm alt boyutları arasında anlamlı bir
pozitif ilişki saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Zekâ, Karar Stratejisi, KOBİ, Organizasyon
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THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TO DECISION MAKING
STRATEGIES: A RESEARCH STUDY ON SME MANAGERS IN ADANA, TURKEY
ABSTRACT
The invention and rising of the machine technologies made human physical power
worthless, but it didn't take long to realize that the machines which weaken humanity effort by
mass production techniques made themselves ineffective at the rapid development cycle and
innovative age. The complex and changing problems of today's business life, economists'
inclusion of social and psychological structure as an input in their analysis and examining the
role of these inputs in organizations can be considered as a rational approach. Small and
Medium Sized Enterprises (SMEs) act as locomotives in all the economies in which they
operate. Emotions and emotions related to emotions, which possess an important role in
organizations, affect the sustainability and communication in the organization as well as the
process of entering the organization in the life of the organization. Decision-making is the
process of choosing among alternatives in order to reach the most appropriate result after
obtaining information about alternatives. During the decision making processes, managers
embrace some challenges and uncertainties which drive themselves in a stressful environment
and has a crucial impact on behaviors and also cognitive perception. Therefore, the relationship
between the emotional intelligence of SME managers and decision-making strategies is
important in terms of both the profitability of SMEs and the structure of the national economy.
This research study covers the top executives of SMEs operating in Adana. Differences
between departments within the enterprise are ignored. In this research, the relationship
between emotional intelligence levels and decision making strategies of SME managers,
Schutte Emotional Intelligence Scale (1998) and Decision Strategies (1995) to measure
emotional intelligence levels. It is understood from the results of the correlation analysis that
there is no significant relationship between the appraisal of emotions and rational, intuitive and
dependent decision strategies. Moreover, this study finds that there is a significant positive
correlation between total Emotional Intelligence coefficient and rational decision strategy with
a significance level of 0.01 and a positive significance level 0.05 with intuitive decision
strategy. Additionally, there is a significant positive correlation between total emotional
intelligence coefficient and all sub-dimensions of emotional intelligence.
Keywords: Emotion, Emotional Intelligence, Decision Strategy, SME’s, Organization
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SELÇUKLU YÖNETİMİNDE ERMENİLERLE SOSYO-EKONOMİK ETKİLEŞİMLER
Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi, ahmetdeniz@trakya.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Selçuklu himayesinde yaşayan ve Gayri Müslimlerin arasında en önemli
çoğunluktaki Ermenilerle sınırlandırılmıştır. Bu sınır çerçevesinde Ermenilerin Selçuklu yönetimine katkıları
sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Bizans’ın Ermeni soykırım yaptığı dönemlerde Selçuklunun
Anadolu’ya girmesi ile iki ırkın birbirlerini kabullenip, sosyal ve ekonomik etkileşimler içinde tek devlet gibi
yaptıkları, mücadelelerle sonlandırılmıştır. Selçuklu yönetiminde Ermenilerin ekonomik ve sosyal olarak
Türklerle iktisadi etkileşim içinde olmuş, verilen imtiyazlarla birlikte Gayri Müslim tebaaya verilen haklar
sayesinde, onlarla oluşan değişimi müşahede ettik. Çalışmamız esasen, Arşiv belgeleri ile yayınlanmış
eserler ve belgeler, meclis zabıtlarının ve salnamelerin, hatıralar ile konumuzla ilgili yayınlanmış eserlere
dayanmaktadır. Anadolu Türkleştirilen ve fethedilen bölge, Doğu Anadolu olması sebebiyle Ermenilerle
tanışılmıştır. Ermeniler bu bölgeden tehcir edilmiş ve Bizans tarafından birçoğu katledilmiştir. Bizanslılar ve
Rumlar, Ermeni halkını diğer bölgelere dağıtmış olduğundan, Doğu Anadolu adeta boş kalmıştı. 1064 Kars
Ani zaferinden sonra Doğu Anadolu’da bulunan boş yerlere, Türk halkı iskân edilmiştir. Eskiden var olan
mahalleler ve şehirlere yeni Türkçe isimler verilmiş olup, Yeni Türk Mahalleleri ve kasabaları da
kurulmuştur. Selçuklu Türklerinin genellikle askerlik, idare ve ilim unsurlarıyla uğraştıkları için ekonomik
hayattan kopuk yaşamışlardır. Dini açıdan ticaret yapmaları emredilmiş olmasına rağmen Türkler
hayvancılık ve tarıma ağırlık vermişledir. Ermenilerin, ekonomik durumları incelendiğinde ise Selçuklu
ekonomisinin her alanında bulundukları tespit edilmiştir. Ermeniler için diyebiliriz ki ekonomik güçleri
sayesinde, refah için de ve en rahat yaşayan ırk olmuşlardır. Aynı zamanda bu ekonomik üstünlük, onları
sosyal ve kültürel yaşamlarında Türklerle kıyaslandığında daha iyi olmasını sağlayan en önemli unsurdur. İki
ırkın fiziki benzerliklerinin çok kuvvetli olması ve kılık kıyafetlerde benzer giysiler kullanılması da
etkileşimin büyüklüğünü gösterir.
Anahtar Kelime: Selçuklu, Ermeniler, Anadolu, Ekonomi,
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ESNEKLİĞİN ÇALIŞMA YAŞAMI VE İŞ HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ
Doktor Öğretim Üyesi, Arkın GÜNAY
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, arkngunay@yahoo.com

ÖZET
Çalışma yaşamının en önemli iki aktörü olan işçi ve işverenin arasında, özellikle ekonomik
açıdan, çok önemli farklılıklar bulunduğu inkâr edilemez bir gerçektir. İşverenin üstünlüğü, İş
Hukukunun özel kuralları ile giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak işçiyi koruyucu hükümler,
bazen işverenleri zor duruma düşürecek bir görünüm alabilmektedir. Bu durumda yeni yatırım
yapma veya yatırımları genişletme imkânı işverenin elinden alınmakta, yeni işyerlerinin
açılmaması nedeniyle de, dolaylı olsa da işçiler zarara uğramaktadırlar. İki taraf arasındaki
çıkarlar dengesini sağlayabilecek çalışma türlerinin belki de en önemlisi, esnek çalışma ve
çalışma süresi esnekliğidir. Esnek çalışmaların, taraflar arasında dengeleyici rol
oynamasından dolayı modern iş hukuk sistemi içinde daha fazla yer verilmesinin işçi ve
işverenlerin ortak yararına olduğu görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Esneklik, Çalışma Yaşamı, Güvenceli Esneklik, Çalışma Süresi
THE ASPECT OF FLEXIBILITY WITHIN LABOUR LIFE AND LABOUR LAW
ABSTRACT
It is an undeniable fact that there are very important differences, especially in economical
terms, between employee and employer, the two most important actors of labour life. It is
tried to eliminate the predominance of employer by the special rules of Labour Law.
However, sometimes the provisions protecting the employee may get an appearance which
puts the employers into trouble. In this case, the employers become divested of possibility of
making new investments or expanding the investments, and since new workplaces are not
opened, employees suffer damage albeit indirectly. Maybe the most important one among the
types of working that can ensure the balance of interests between the two parties is flexible
working and working time flexibility. We consider that taking of flexible working a bigger
part in the modern labour law system more would be for the total benefit of the employee and
employer as it plays a balancing role between the parties.
Keywords: Flexibility, Labour Life, Flexicurity, Working Time
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E-SPOR TURİZMİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi, Önder YAYLA
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,
onder.yayla@gmail.com
ÖZET
İnsanların yüzyıllarca seyahat etmelerindeki temel unsurlardan birisi olan spor turizmi, her
çağda farklı özellikler göstermiştir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve çevrenin rekabet
edebilirliğindeki değişiklikler neticesinde elektronik sporlar ciddi bir turizm potansiyeli haline
gelmiştir. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve teknoloji ile dünyaya gelmiş nesil,
elektronik sporlara özel ilgi göstermektedir. Dünyada elektronik spor izleyici sayısı her geçen
gün artmakla birlikte 2019 yılı itibariyle 454 milyon kişi e-spor etkinliklerini takip etmektedir.
E-sporların dünya genelindeki pazar payı 1 milyar doları geçmiştir. Diğer taraftan, e-spor
turnuvalarının büyük miktarda para ödülleri dağıttığı da görülmektedir. E-spor oyuncuları
günümüzde ünlü olarak sayılmakta ve milyonlarca kişi tarafından takip edilmektedir.
Araştırmanın amacı e-spor turizminin geleceği üzerine genel bir değerlendirmenin
yapılmasıdır. Araştırma kapsamında, DOTA 2 oyununun 2011-2019 yılları arasındaki gelişimi
ve buna paralel olarak e-spor turizminin de nasıl bir ivme kazandığı incelenmiştir. Araştırma
ile DOTA 2 turnuvalarının düzenlendiği spor salonlarının tamamen dolduğu ve turnuva
biletlerinin çok kısa sürede tükendiği tespit edilmiştir. Yerel alan ağı ile gerçekleştirilen
turnuvalar genel olarak ABD, Avrupa ve Çin ekseninde düzenlenmekte ama her turnuvada vize
sorunları yüzünden aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca, turnuvanın düzenlendiği
destinasyonların konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek fiyatlarının yüksek olduğu
görülmüştür. Oyuna Avrupa ülkeleri ve Rusya’da yaşayan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği göz
önüne alındığında Türkiye bu pazarda önemli bir destinasyon haline gelebilir. Türkiye, alanında
önemli sayılan birçok uluslararası organizasyonları başarıyla düzenlemiş tecrübeli bir ülke
olarak, e-spor turizmine uygun teknolojik alt ve üst yapıları çok çabuk kurabilecek bir ülke
konumundadır.
Anahtar Kelimeler: E-spor Turizmi, Spor Turizmi, Online Oyunlar, DOTA 2
AN EVALUATION ON THE FUTURE OF E-SPORT TOURISM
ABSTRACT
Sports tourism, which is one of the main reasons why people travel for centuries, has different
characteristics in every age. Today, as a result of technological developments and changes in
the competitiveness of the environment, electronic sports have become a severe tourism
potential. In particular, young people called Z generation and born with technology show
special interest in electronic sports. Although the number of electronic sports viewers in the
world is increasing with each passing day, e-sports audience size worldwide in 2019 is about
454 million people. The worldwide market revenue of e-sports has exceeded $1 billion. On the
other hand, e-sports tournaments also offer large amounts of money to professional players.
Today, e-sports players are considered as famous and followed by millions. The aim of the
research is to evaluate the future of e-sports tourism in general. Within the scope of the research,
the development of DOTA 2 game between 2011- 2019 and the parallel acceleration of e-sports
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tourism have been examined. With the research, it was determined that the sports halls where
DOTA 2 tournaments were held were completely filled and the tickets for the tournament were
sold out in a very short time. Tournaments with the local area network are generally organized
on the axis of USA, Europe and China, but in every tournament there were problems due to
visa problems. Furthermore, the accommodation, travel and food and beverage prices of the
tournament destinations were high. Young people living in European countries and Russia show
great attention to the game. Turkey has a huge advantage in location and could become an
important destination in this market. Turkey, has successfully organized many huge
international events, and is a country that can set up appropriate technological infrastructure
and superstructure of the e-sports tourism very quickly.
Keywords: E-sports Tourism, Sports Tourism, Online Games, DOTA 2
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KÜLTÜREL VE SOSYOLOJİK ÖZÜMSEMEDEN GÜNÜMÜZ ANLAYIŞINA
GELİNLİKLERİN DEVİNİMİ
Fatma ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesı̇ /Moda Tasarımı Bölümü
fatma.ozturk@hbv.edu.tr
Medine KAYNAK
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Tasarım Bölümü
medinekaynak@gazi.edu.tr
ÖZET
İnsanlar varlıklarının gereği olarak sosyal bir hayat sürmektedir ve pek çok toplumsal kural ve
davranışlar örüntüsüne de uymak zorundadır. Birçok toplumda Evlilik Kurumu insan
varlığının başlangıcından bu güne kadar soyların çoğalması, doğan çocukların meşruiyeti ve
ahlaki kurallar gereği kutsal kabul edilmiştir. Bu kutsallığı daha da belirgin kılmak için
sembolik ve kültürel bir takım ritüeller, seremoniler ve buna hizmet edecek her türden kıyafet
ve tamamlayıcısı mevcut kılınmıştır. Bu oluşumlar törensel gönderme yapan tüm zihinsel ve
duygusal süreçleri kapsar. En bilindik şekilde özel gün olarak nitelendirilen düğün
törenlerinde özel bir giysi giyme geleneği eski Mısır’a kadar dayansa da günümüzdeki haliyle
beyaz gelinliğin ilk kullanıcısı İngiltere kraliçesi Victoria olmuştur. Şüphesiz Kraliçe
Victoria, düğününde giydiği elbisenin yüzyıllar boyunca çoğu kişinin hayalini süsleyecek bir
giysiye dönüşerek, bir simge halini alacağını tahmin etmemiştir. O dönemde bir kraliçe için
bile lüks olarak kabul edilen beyaz renk, bir elbisede anlam kazanmış, saflık, masumiyet, aşk
ve teslimiyetin rengi haline gelmiştir. Günümüzde ise, geçmişin izlerinden nispeten sıyrılarak,
kadınlar için önemli günlerin vazgeçilmez bir görsel nesnesi halini almıştır. Bu bağlamda
gelinlik, bir gün için bile olsa hiç gerçekleşmeyecek bir masalın prensesi olmayı ve gücü
vadetmekte, hayallere açılan kapının temsili bir anı olarak görülmektedir. Gelinlikler, biçim,
renk ve üzerinde kullanılan materyallerle her sınıftan kadın için gücü ve gösterişi temsil
etmektedir. Bu özel giysi geleceğe yönelik hayalleri gerçekleştirebilecek bir nesne mi, yoksa
yalnızca insanların zihninde yarattığı kurgunun yanlış şekillenmiş bir parçası mıdır? Gelinliğe
verilen önem bir elbise olmanın ötesinde hangi sosyal anlamları taşımaktadır? Bu ve bu gibi
sorulara açıklık getirmeye ilişkin yapılan bu çalışmayla, gelinliğin sosyolojik ve kültürel
dönüşümü incelenecek ve bilindik yönlerinin ardındaki gizil anlamlar sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyolojik devinim, kültürel değişim, simgesel gelinlik
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G-8 ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi, Müge MANGA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, mboga@erzincan.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Orhan CENGİZ
Çukurova Üniversitesi Pozantı MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü, ocengiz@cu.edu.tr

ÖZET
Kapitalizm ile sosyalizm arasındaki temel ayrışma noktalarından birisi ekonomik birimlerin
davranışlarını yönlendirmede hangi mekanizmanın işlevsel olacağı ile ilgilidir. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla kapitalizmin mutlak zaferine yönelik inanç giderek artmış ve
neoliberal kapitalist ekonomi modeli çerçevesinde uluslararası kapitalist kuruluşlar
öncülüğünde gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere piyasa mantalitesine uygun olacak
biçimde ekonomilerini yapılandırmaları gerektiği sıkça dile getirilmiştir. Küresel
ekononomiye entegrasyon çabaları kapsamında ticari, mali, hukuki engellerin kaldırılması
başta olmak üzere birçok alanda liberalleştirici politikaları ifade eden ekonomik özgürlükler,
ülkelerin küresel ölçekte gelirden aldıkları payı artırmalarının yegane yolu olarak
görülmüştür. Nitekim 21. yüzyılda küresel ekonominin ağırlık merkezinin ABD ve
Avrupa’dan Asya’ya doğru kaymasında Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin özel ve
devlet mülkiyetli şirketlerinin uluslararasılaşmasının rolü çok büyüktür. Bu sebeple küresel
açıdan gelir dağılımında belirli iyileşmeler görülmüştür. Fakat ekonomik özgürlüklerin
artmasıyla birlikte ulusal ekonomideki gelir dağılımının nasıl etkilendiği hususu önem
kazanan bir diğer konu olmaktadır. Çünkü ülkelerin uluslararası piyasalara açılmak için
benimsedikleri serbestleştirici eğilimler sonucunda yurt içinde belirli kesimler bu
politikalardan olumlu etkilenirken belirli kesimlerin mevcut gelirden alınan pay daha da
azalmaktadır. Dolayısıyla gelinen noktada ekonomik özgürlüklerin gelir eşitsizliği üzerindeki
etkisi önem kazanmaktadır. Bu amaçla dünyanın en büyük ekonomilerini oluşturan G-8
ülkeleri için 1995-2015 dönemi verileriyle panel ARDL yöntemi kullanılarak ekonomik
özgürlüklerin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
bu ülkelerde ekonomik özgürlük arttıkça gelir eşitsizliği de artmakta; fakat belirli bir eşik
düzeyine ulaşıldıktan sonra gelir eşitsizliği azalmaya başlamaktadır. Bununla birlikte kişi başı
milli gelir arttıkça gelir eşitsizliği azalmaktadır. Nüfus artış hızının gelir eşitsizliği üzerindeki
etkisine bakıldığında ise nüfus artış hızı arttıkça gelir eşitsizliği de artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik özgürlük, gelir eşitsizliği, küreselleşme, panel veri
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ECONOMIC FREEDOM AND INCOME INEQUALITY IN G-8 COUNTRIES
ABSTRACT
One of the main divergence points between capitalism and socialism is related which
mechanism will be functional for leading behaviour of economic agents. Within dispersion of
the Soviet Union, extreme belief about victory of capitalism increased gradually and under
guidance of international capitalist organizations in context of neoliberal capitalist economic
model it was expressed frequently that developing and underdeveloped countries have to
structure their economies in accordance with market mentality. In the context of struggles for
integrating to global economy, economic freedoms that mean liberalization policies in many
areas, particularly elimination of commercial, financial, legal barriers have been seen as only
way for countries to increase their share of income from global scale. In fact,
internationalization of private and state-owned enterprises of Asian countries, especially in
China, has a major role in shifting center of gravity of global economy from USA and Europe
to Asia in the 21st century. For that reason, some improvements have occured in global
income distribution. But, how income distribution is affected in national economy when
economic freedoms increase that is being another important issue. Because, as a result of
liberalizing tendencies adopted by countries to open international markets, while certain
sections are positively affected by these policies, certain sections share’s is further decreased
from current income in domestic economy. Accordingly, impact of economic freedoms on
income inequality becomes important. For this purpose, impacts of economic freedoms on
inequality are estimated for G-8 countries by using panel ARDL method over the years 19952015.Our empirical results show that in these countries income inequality increases as
economic freedom increases; but after a certain threshold level is obtained, income inequality
begins to decrease. Furthermore, as long as income per capita increases, income inequality
decreases. When impact of population growth rate on income inequality is considered, income
inequality increases with population growth rate.
Keywords: Economic freedom, income inequality, globalization, panel data
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GASTRONOMİ TURİZMİNİN YENİ AKTÖRLERİ: YOUTUBERLAR
Dr. Öğr. Üyesi, Önder YAYLA
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü,
onder.yayla@gmail.com
ÖZET
Gastronomi turizmine katılanların temel motivasyonları iyi yemek ve içecekler
deneyimlemektir. Turistler gastronomik ürünleri deneyimleyebilmek için ya o destinasyonda
bulunmalı ya da bu ürünleri daha önce deneyimlemiş kişilerin görüş ve önerilerini dikkate
almalıdır. Günümüzde sosyal medyanın yoğun olarak kullanılması nedeniyle insanlar kendileri
yerine o destinasyonda daha önce bulunmuş veya o sırada orada bulunan güvendikleri
insanların fikirlerine önem vermektedir. Son yıllarda turistler için bu görevi youtuberlar
üstlenmiş olarak görünmektedir. Dünyada ve ülkemizde özellikle yiyecek içecek işletmelerini
ziyaret ederek deneyimlerini diğer insanlara aktaran youtuberlar gastronomi turizmi için kilit
roller oynamaktadır. Araştırmanın amacı youtuberların potansiyel turistler üzerindeki
etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, youtube’da gastronomi konulu içerik
hazırlayan ve önemli sayıda takipçisi olan beş Türk youtuberını takip eden 17 kişi amaçlı
örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler çevrimiçi
ortamda yapılmış olup takipçilerin youtuberları takip etme nedenleri, youtuberlar ile kurdukları
duygusal bağların neler olduğu ve youtuber tavsiyesi ile ziyaret ettikleri mekânlardan
beklentilerinin karşılanma düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma ile görüşmecilerin youtuberları
doğal bulmaları nedeniyle onların görüş ve önerilerini dikkate aldıkları görülmüştür.
Katılımcılar takip ettikleri youtuberların işletme reklamı yapma amacı ile içerik
hazırlamadıklarını düşünmektedir. Ayrıca, youtuberların mekân seçimini takipçilere
bırakmaları youtuber ile takipçiler arasında kurulan bağı pekiştirmektedir. Ayrıca,
youtuberların hakkında içerik yayınladıkları işletmelerin müşteri sayısının ciddi şekilde arttığı
tespit edilmiştir. Takipçiler benzer içerik hazırlayan youtuberların aynı mekânları yakın süreler
içerisinde ziyaret etmelerinden şikâyet etmektedir. Takipçilerin bu durumla karşılaştıklarında
youtuberların işletme reklamı yapmaya başlandıklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Günümüzde gastronomi turizmi için youtuberların destinasyon yöneticileri tarafından etkin
olarak kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Youtuber, Yeme İçme Programları, Yeni Medya.

NEW ACTORS OF GASTRONOMY TOURISM: YOUTUBERS
ABSTRACT
The main motivation of the participants in gastronomic tourism is to experience decent food
and drinks. In order to experience gastronomic products, tourists must either be in the
destination or take into account the opinions and suggestions of those who have already
experienced these products. Today, due to the intensive use of social media, people give
importance to the ideas of the people who have been to that destination before or whom they
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have trusted. In recent years, this task for tourists seems to be undertaken by youtubers.
Throughout the world and in our country, the youtubers, who visit food and beverage businesses
and transfer their experiences to other people, play key roles for gastronomy tourism. The aim
of the study is to determine the effects of youtubers on potential tourists. Within the scope of
the research, 17 people, who follow the five Turkish youtubers with a significant number of
followers and gastronomy content on youtube, were selected by purposeful sampling method
and interviews were conducted with them. Interviews were conducted online and the reasons
why people follow the youtubers, what emotional ties they established with the youtubers, and
the level of meeting their expectations from the places they visited through youtubers’ advice.
As a result of the study, it was seen that interviewers considered their opinions and suggestions
because they found the youtubers natural. The participants think that the youtubers they follow
do not prepare content to advertise the business. Moreover, the fact that the youtubers leave the
choice of space to the followers reinforces the bond established between them. In addition, it
has been found that the number of customers in the businesses where the youtubers post content
is increasing significantly. Followers complain that youtubers preparing similar content will
visit the same places in the near future. It was revealed that the followers thought that when
they came across this situation, the youtubers started to advertise a business. Today, it is
recommended that the youtubers should be used effectively by destination managers for
gastronomic tourism.
Keywords: Gastronomy Tourism, Youtuber, Eating and Drinking Programs, New Media.

KONGRE ÖZET KİTABI

60

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

GELENEKSEL AŞIRTMALI ABA GÜREŞİNİN SİSTEMLİ MÜSABAKA
DÜZEYİNDE KAYBOLAN FOLKLORİK YAPISI

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI
Gaziantep Üniversitesi, tarkanfolk@hotmail.com

ÖZET
Aşırtmalı Aba Güreşi bazı Türk Cumhuriyetlerinde ve Türkiye’de Gaziantep’te yapılan ve
halk tarafından çok sevilen geleneksel sporlarımızdandır. Aba Güreşi doğal ortamında bazı
folklorik unsurları taşırken, bir minder sporu gibi salonlara taşınması, kural kaidelerin
sistematik hale getirilmesi ile birtakım değişikliklere uğradığı görülmektedir. Bu değişiklikler;
kıyafetlerde, güreşe hazırlık içeren bazı adetlerde ve güreş devam ederken ve bittiğinde bazı
adaba ait davranışlar ile ilgilidir. Kıyafetlerden alta giyilen şortun dönemsel farklılık taşıması
sebebiyle, güreşe ve üstteki abaya aykırı durmaktadır. Gelenekselde güreş devam ederken,
güreşçilerin ihtiyacı doğrultusunda güreşin durdurulması, güreşçilerin birbirlerine bu konuda
saygı göstermesi, içinde taşıdığı yardımlaşma ve hoşgörü davranışları güreşi sosyal anlamada
da değerli kılarken, sistemli müsabaka düzeyinde bunları görememekteyiz. Yine, güreş
bittiğinde; güreşçilerin birbirleri ile helalleşmesi, gönül alma, saygı gösterme gibi olumlu
davranışlar unutulmuş, ortadan kalkmıştır. Müsabaka sistemindeki bir dizi değişiklik, yapılan
ortamın doğal ortamdan farklı olması bazı adet ve gelenekten gelen davranışların yok
olmasına sebep olmaktadır. Bu değişim kuşkusuz seyirci profilinde de değişikliklere yol
açmaktadır. Tamamen hoşgörü ortamı ve saygıya dayalı seyirci kitlesine sahip iken, zaman
içerisinde bu durum değişmiş, sporcuların arasındaki rekabet diğer sporlarda olduğu gibi
seyirciyi de etkisi altına almıştır. Kuşkusuz bir geleneksel oyunu kurumsallaştırıp sistemli bir
oluşum içerisine sokmak, daha çok tanınır olmasını sağlar ve popülaritesini artırır, ilgi çekici
bir yapıya kavuşur. Ancak, bu tür geleneksel sporların geleneklere ve adetlere dayalı manevi
yönünü ve folklorik değerini kaybetmesine izin verilmemelidir. Kaçınılmaz olarak bir taraftan
sistematik bir yapıya bürünüp, sıklet sporu halinde sergilenirken, diğer taraftan gelenekselde
ki uygulamalarında kaybedilmeden halk kültürü içerisinde devamını sağlamak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aba Güreşi, Aşırtma, Geleneksel Spor, Folklor, Geleneksel Oyun.
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GELENEKSEL GIDALARDA PAZARLAMA VE GİRİŞİMCİLİK:
“SİVAS PEZÜK TURŞUSU (DAL TURŞUSU)”
NESLİHAN DERELİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi
smmmneslihandrl@gmail.com.tr

ÖZET
Ülkemiz gerek coğrafi koşullar ve gerekse tarihi mirası gereği farklı yemek kültürlerine, damak
zevklerine sahip zengin bir coğrafyadır. Çeşitli yörelerimizde farklı isimlerle yöre kadınları
tarafından evlerde üretilen ve özellikle Sivas’a özgü olan kış sofralarının vazgeçilmez
geleneksel tadı pezük turşusu (dal turşusu) önemli bir pazarlama unsuru olmalıdır. Sivas halkı
tarafından oldukça sevilen bu geleneksel ürün hala yöre kadınları tarafından yine geleneksel
yöntemlerle evlerde üretilmekte ve kış aylarında sevilerek tüketilen bir gıdadır. Önceleri sadece
evlerde üretilip tüketilen bu gıda son zamanlarda küçük imalathanelerde üretilmeye başlayarak
bakkallarda, süpermarketlerde halkın kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Pezük
turşusunun Türkiye dışında da tanınır bir ürün haline gelmesi özellikle gurbetçi vatandaşlarımız
tarafından sağlanmış ancak yeterli ölçüde girişimcilerin dikkatini çekmemiştir. Oysaki
girişimciler için önemli fırsatlar sunan ve girişimcileri yurtdışındaki pazarlara açılmasına fırsat
sunacak tekniklerin ve yeterli üretim ağının oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada öncelikle
üretim ağının genişletilerek pezük turşunun markalaşmasına öncelik verilmeli, gerek yurtiçinde
ve gerekse yurtdışında herkes tarafından bilinen, marka değeri bulunan bir ürün olarak
tasarlanmalıdır. Özellikle yurtdışı pazarlara açılmak isteyen girişimciler için ise iyi bir SWOT
analizi yapmak, daha sonra da detaylı bir mevcut pazar araştırması yaparak işletmenin kendi
içyapısına ve mevcut pazar olanaklarına uygun bir pazarlama stratejisi belirlemek, başarıya
giden yolda çok önemli mihenk taşı olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada Sivas pezük
turşusu(dal turşusu)nun pazar olanakları üzerinde durulmuş ve mevcut duruma uygun
pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Sivas’ta pezük turşusu yapan yöre
kadınları ve bazı küçük imalathaneler ile görüşülmüş, üretim maliyetleri, pazarı, dağıtım
koşulları, geleneksel formülü ve varsa ihracat olanakları nasıl olmalı konusunda bilgiler
alınarak pekiştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Girişimcilik, SWOT Analizi,
Geleneksel Gıda Ürünleri, Sivas Pezük Turşusu
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GELENEKSEL OYUNDAN SPORA GEÇİŞ SÜRECİNDE KÖK BÖRÜ

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI
Gaziantep Üniversitesi, tarkanfolk@hotmail.com
ÖZET
Oyun içerisinde bulunanlar; zaman, mekan ve çoğu zaman çevre koşullarına aldırmaksızın,
tek ya da takımlara ayrılarak, kendini beğendirme kaygısı taşımadan, zevk almak, eğlenmek
için bir araya gelirler. Geçmişten geleceğe; kulaktan kulağa, dilden dile, atadan nesile
aktarılan oyunlar, kendine has kural ve bir dizi geleneklerle aktarımını sürdürür. Örgütlerin
bir araya gelmesiyle birlik ya da benzeri oluşumlarla kurumsallaşma başlar. Oyuna ait kural
ve kaidelerin, skor anlayışının ve bunun gibi uygulama talimat ve şartnamelerin oluşturulması
ile oyundan spora geçiş süreci gerçekleşir. Kök Börü: oğlak kapmaca oyununun 5000 yıldır
oynandığı bilinmektedir. Ancak, zaman içerisinde oyun formunda değişiklikler meydana
gelmiş, bireysel oynan oyun takım sporu haline dönüşmüştür. Seyir zevki kaygısı, oyunun
gelenekselinde sakladığı motiflerin kaybolmasına sebep olmuştur. Bunun yanında; oyun alanı
içerisinde seçilebilecek sayıda oyuncu olması, seyredenlerin ayrıntıları yakalayabilmesi
açısından olumlu bir değişim olmuştur. Takım dayanışması; oğlağın, iki takım arkadaşı
tarafından taşınabilmesi, rakip oyuncuların baraja alınması, vb. gibi stratejilerin uygulanabilir
olması, oyunun zevk ve heyecanını arttırmıştır. Kurumsallaşma sürecinde farklı turnuvalarda
farklı uygulamaların görülmesi, sancılı fakat doğal bir süreç olarak kabul edilmelidir. Oyunu
oynayan ülke temsilcilerinin yer aldığı birlik, her geçmiş organizasyonda kazanılan tecrübe ile
bazı kural kaidelerde düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu düzenlemeler çoğunlukla, oyuncu ve
atları korumaya yönelik alınan tedbirler olarak düşünülebilir. Öngörülen değişimler
gelenekselci yaklaşıma aykırı olsa da, bu geleneksel sporun popülaritesini arttırdığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kök Börü, Geleneksel, Oyun, Spor.
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GÖÇ VE SURİYELİ MÜLTECİ KADIN SAĞLIĞI
Ezgi ATALAY
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO-Bolu
ezgi-atly14@hotmail.com
Ayten DİNÇ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Çanakkale
aytendinc@comu.edu.tr
ÖZET
Amaç: Genel anlamda göç, toplumların normal yaşantısını etkileyen yer değiştirme hareketlerinin
tamamı olarak ifade edilmektedir. Tarih boyunca meydana gelen birçok uluslararası ve ulusal göç
olayları bireyler ve toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik açıdan normal
yaşamlarını farklı yönlerde etkilemiştir. Günümüzde dünyada yaklaşık 258 milyon uluslararası, 763
milyon kendi ülkesinde yer değiştiren göçmen bulunmaktadır. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık
yedide birini oluşturmaktadır. Göçmen sayısında ve hareketliliğinde yaşanan hızlı artışın halk
sağlığı ve özelliklede kadın sağlığı açısından önemli etkileri vardır. Çalışmamız savaş mağduru
mülteci kadınların sağlık sorunlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Çalışmanın evreni Hatay Yayladağı Yibo Geçici Barınma Merkezinde yaşayan üreme
çağındaki Suriyeli mülteci kadınlardan oluşturmaktadır. Kadın sağlığı sorunları kadın hayatının tüm
evrelerinde görülmekle birlikte, en fazla sağlık sorunlarının yaşandığı dönem üreme çağı (15-49
yaş) olduğu için çalışmada bu dönemdeki kadınlar ele alınmıştır. Çalışama da bilgileri elde etme
maksadıyla “Suriyeli mülteci kadınların sosyo-demografik bilgilerini ve sağlık özelliklerini
saptamak amacıyla hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS
for Windows 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) bilgisayar programına aktarıldı ve
gerekli analizler bu programda yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
metotları kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 580 kişiye ait sosyo-demografik ve tanıtıcı özellikleri
incelendiğinde, katılımcıların %36,2’sinin 26-35 arası yaş grubunda ve yaş ortalaması 32,6±9,3
olduğu,
%85,3’ünün evli olduğu ve %43,3’ünün ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır.
Katılımcıların, daha sık yaşadıkları sağlık problemleri sırasıyla; yüksek tansiyon, anemi, diş sağlığı
sorunu, şeker hastalığı, görme engeli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşadıkları sağlık
problemleri için en sık başvurdukları sağlık kurumunun kamptaki sağlık birimi olduğu tespit
edilmiştir. Kadınların %84,8’inin sağlık kuruluşuna başvurmada problem yaşamadığı, problem
yaşayan 88 kişinin (%15,2), %34,1’inin problem yaşama nedeninin kötü muamele kötü hizmet
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %95,2’ünün kamptaki sağlık hizmetinden memnun
olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: kampta yaşayan ortalama beş kadından dördü herhangi bir sağlık problemi yaşadığını
belirtirken en sık yaşanan sağlık problemlerini yüksek tansiyon ve anemi oluşturmaktadır.
Katılımcıların yaşadıkları sağlık problemlerinde öncelikli kamptaki sağlık birimini tercih ettikleri,
sağlık kuruluşuna başvurmada genelde sıkıntı yaşamadıkları ve genel anlamda memnun oldukları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı, Göç, Suriyeli Mülteci
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK RİSKİ
KÜRESEL ISINMA & EKONOMİK BÜYÜME
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Bora ORAN
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası
Lojistik ve Taşımacılık Bölümü.
ibrahimoran@esenyurt.edu.tr
ÖZET
Dünyanın karşı karşıya bulunduğu küresel iklim değişikliği sonucu sıcaklığın
artmasıyla birlikte buzulların erimeye başlamasıyla denizlerdeki su seviyesinin artması veya
tatlı su kaynaklarında oluşan buharlaşma gibi doğal dengeyi bozacak tehlikeler artmaktadır.
Küresel ısınma bazı insan faaliyetlerinin zorlamasının etkisiyle kendi doğal değişkenliği
dışında iklim değişikliği olarak tanımlanmaktadır ve iklim değişikliğinin dünyadaki tüm
canlılar, ülkeler ve ekonomiler için önemli riskler yarattığı açıklanmaktadır. Bu nedenle son
yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik çabalar artmıştır çünkü iklime
bağlı olan tarım, turizm, enerji ve ekonomi alanlarında gelir, istihdam ve büyüme oranlarının
olumsuz etkileneceği beklenmektedir. Son yılların en önemli küresel sorunlardan biri olarak
etkisini giderek arttıran iklim değişikliği ürün miktarını ve kalitesini etkileyerek öncelikle tarım
sektörü üzerinde ve buna bağlı olarak ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlara yol
açmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkileri, sektörler, işçilik, istihdam ve
ekonomik büyüme alanlarında yaratılan değişimlerin analizleri ile değerlendirilmektedir. İklim
değişikliği ile mücadele etmek için programlar geliştirilirken olumsuz etkilerini en aza indirmek
için hem iklim değişikliğini önleme hem de iklim değişikliğine uyum sağlama konusu önem
kazanmıştır. İklim değişikliğine uyum zararlarından daha az etkilenmeyi sağlamak olarak
tanımlanabilir. Diğer taraftan iklim değişikliğinin bazı bölgelerde zararlı etkileri yaşanırken bir
başka bölgede olumlu etkileri olabildiği düşünülmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak bazı
çok soğuk bölgelerin daha yaşanılabilir duruma gelebileceği, soğuk bölgelerde çayır ve otlak
alanlarının artacağını ve bu bölgelerde hayvancılığın gelişmesine katkı yapılacağı, yağışların
yağmur şeklinde düşmesinin orman alanlarına olumlu etki ederek ormanların artmasına neden
olabileceği gibi etkilerden söz edilerek iklim değişikliğinin olumlu etkilerinin olup olmadığı
araştırılırken olumlu etkilerin küresel iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Küresel Isınma Etkileri, Tarımsal
Katma Değer ve Ekonomik Büyüme, Küresel Isınma ve Ekonomik Büyüme, Küresel Isınma ve
Ekonomi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN YEŞİL BANKACILIKTA
KİLOMETRE TAŞLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Öğr. Üyesi. Esengül SALİHOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu, Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü, esalihoglu@cumhuriyet.edu.tr
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2005-1986.
Özet
Yeşil bankacılık finansal çevrelerde yeni gelişen bir kavramdır. Ekonomik, çevre ve
sosyal boyutları bulunan yeşil bankacılık işletmeyi ve ekolojiyi banka müşterisinin yararı için
biraraya getirir. Çevrenin korunması dünyanın geleceği için önemli konulardan biridir.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği çevrenin korunabilmesiyle mümkündür. Türkiye’de
sürdürülebilirlik ve yeşil bankacılık konusunda otoritelerin yayınladığı kılavuzlar yeşil
bankacılık için bankaları yönlendirecek önemli gelişmelerdir. Çalışmada bankacılık sektöründe
çevre koruma bilinciyle oluşan yeşil bankacılık kavramı ve yeşil bankacılığın hedefleri
incelenmektedir. Ayrıca banka türlerinin sunduğu yeşil finansal ürünler ve yenilenebilir enerji
kaynakları projeleri gibi çevreyi koruyan projeler ele alınmaktadır. Türkiye’de yeşil
bankacılığın gelişmesi ile yeşil finansal ürünlerin çoğalması toplumun tüm kesimlerinden
gelecek desteklerle mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bankacılık, Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil, Yeşil Projeler, Çevre
Dostu Bankacılık, Karbon Krediler.
GREEN BANKING MILESTONES FOR SUSTAINABILITY :
APPLICATION TO TURKEY
Abstract
Green banking is an emerging concept in financial circles. Green banking with
economic, environmental and social dimensions brings business and ecology together for the
benefit of the bank customer. Environmental protection is one of the most important issues for
the future of the world. Sustainability of economic growth is possible by protecting the
environment. Authorities on banking in Turkey have published guidelines for sustainability and
green banking and these guidelines are important developments that will lead banks to green
banking. In this study, the concept of green banking which is formed with environmental
protection awareness in the banking sector and the objectives of green banking is examined.
Besides, environmental protection projects such as green financial products and renewable
energy projects offered by bank types are discussed. The proliferation of green financial
products with the development of green banking in Turkey will be able to support the future of
all sectors of society.

Key Words: Green Banking, Green/Sustainable Bonds, Green Projects, Environmentfriendly Banking, Carbon Credits.
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HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SÜRECİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Emine Meliha KURTDAŞ
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilimler
Eğitimi Anabilim Dalı,
emine.kurtdas@inonu.edu.tr.
ÖZET
Helikopter ebeveyn kavramı çocukların hayatlarının tüm yönleri üzerinde takıntılı
sayılabilecek düzeyde koruyucu, programlayıcı ve mükemmeliyetçi tutumlara sahip anne ve babalar
tutumlarını anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Bu tip ebeveynler, çocukların eğitimi, arkadaş
çevresi, güvenliği, alışkanlıkları, boş zamanları vb. gibi tüm yaşamını denetlemek, kontrol etmek ve
planlamak gibi bir tutum geliştirmişlerdir. Daha çok yüksek sayılabilecek sosyo – ekonomik düzeye
sahip olan ailelerde görülen bu durum, çocukları pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. Özellikle
sosyalleşme sürecinde ailesinden bu tarz davranışlara maruz kalan çocukların bir takım
olumsuzluklar yaşaması kaçınılmaz olmaktadır.
Bireylerin içinde yaşadığı toplumun bir parçası olma sürecini anlatan sosyalleşme kavramı,
doğumla başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sosyalleşme sürecinde anne ve babanın
rolü oldukça önemlidir. Çünkü sosyalleşmenin başladığı ilk kurum olan aile, bireylerin dünyayla ilk
temasının gerçekleştiği ve bireyin toplumun bir parçası olarak şekillenmeye başladığı önemli bir
kurumdur. Bireylerin toplumun kültürünü, yaşayışını, değerlerini, normlarını vb. olguları öğrendiği
ve toplumun bir parçası olduğu bu süreçte, özellikle çocuklukta anne ve babanın tutumu sağlıklı bir
sosyalleşme süreci için oldukça fazla önem arz etmektedir. Ancak günümüzde toplumsal yapıda
ortaya çıkan bir takım değişim ve dönüşümler, ailelerin çocukları üzerindeki tutumlarında da
değişimlere neden olmuştur. Kentleşme ile birlikte ortaya çıkan çekirdek aile yapısı, kadının eğitim
seviyesinin yükselmesi, kadının çalışma yaşamında artan yeri, sahip olunan çocuk sayısında azalma,
modern dünyanın bireyci ve pragmatist değerlerinin bireylere nüfus etmesi, modern dünyada artan
risk faktörleri vb. gibi sebepler ailelerin çocukları üzerinde daha fazla denetim ve kontrolüne neden
olmaktadır. Bu durum ise anne ve babaların, çocuklarının geleceği için daha fazla endişe duymaları
ve çocuklarını bir “proje” olarak görmeleriyle sonuçlanmaktadır. Bu süreçte anne ve baba çocuğun
tüm yaşamını planlamak ve denetlemek gibi bir rol üstlenerek, çocuğun sağlıklı sosyalleşmesinin
önüne geçecek çeşitli tutumlar geliştirmelerine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir
ki, bu tarz davranışlara sahip anne ve babaların çocukları; akademik başarıları, arkadaş ilişkileri,
toplumla olan ilişkileri, toplumla olan bütünleşmeleri ve iş yaşamlarında çeşitli problemler
yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bir bireyin toplumun bir parçası olma sürecinde en önemli kurum olan
aile içinde anne ve babanın göstermiş olduğu tutum, çocukların tüm yaşamı üzerinde etkili
olmaktadır. Bu bakımdan anne ve babaların çocukların sosyalleşme sürecinde doğru bir tutum
geliştirmeleri oldukça önemlidir. Anne ve babalar çocuklarını geleceğe hazırlarken onlara çeşitli
özgürlük alanları tanımaları gerekmektedir. Çocukların yaşamlarını düzenleyici ve planlayıcı
olmaktan çok, onlara yol gösterici ve rehberlik edici tutumlar geliştirmeleri, sağlıklı bir sosyalleşme
süreci ve dolayısıyla toplumla barışık ve bütünleşmiş sağlıklı bireyler anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, ebeveyn, toplumsal değişme.
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II. DÜNYA SAVAŞININ HİNDİSTAN’DA YARATTIĞI SOSYOEKONOMİK ETKİLER
KAPSAMINDA BİR ÇÖZÜMLEME:
HİNDİSTAN’I TERK ET HAREKETİ 1
Davut ŞAHBAZ
Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
dsahbaz@ankara.edu.tr.
Özet
1 Eylül 1939 tarihinde başlayan II. Dünya Savaşı, müdahil devletlerin hepsinde olduğu gibi
Hindistan’ın sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamında da önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. II. Dünya
Savaşını kazanma arzusunda olan ve hâkimiyeti altında bulundurduğu Hindistan’ın yerel güçlerinden bu
savaşta maksimum seviyede faydalanmak isteyen İngilizler, çeşitli anayasal reformlar ve yönetsel
iyileştirmeler üreterek Hindistanlıları ulusal anlamda kendilerine itaat etme, uluslararası mecrada ise destek
verme konusunda teşvik etme çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Hindistan’ın ekonomisinin savaş nedeniyle
çöküşe geçtiğini gözlemleyen ve İngilizlerin alt kıtadan ayrıldıklarında Pakistan’ın kurulacağını öngeren
Hindu liderler, 8 Ağustos 1942 yılında Mahatma Gandi öncülüğünde İngilizlerle işbirliği yapmayacakları
hususunda bir karar almışlar ve Hindistan’ı Terk Et adını verdikleri bağımsızlık hareketini başlatmışlardır.
Hindistan’ı Terk Et Hareketi kısa sürede ülke geneline yayılmış ve Hindistan’ın toplumsal, siyasi ve
ekonomik alanlarında hayati dönüşümler gerçekleştirmiştir.
Anahtar kelimeler: II. Dünya Savaşı; Hindistan; Hindistan’ı Terk Et Hareketi; Mahatma Gandi;
Sosyoekonomik

AN ANALYSIS IN THE SCOPE OF SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF SECOND
WORLD WAR IN INDIA: QUIT INDIA MOVEMENT

Abstract
World War II has caused significant changes in the social, political and economic life of India as in
all other states involved. The British, who want to win the World War II and want to make maximum use of
the local powers of India under which it is dominated, have concentrated on encouraging Indians to obey
them nationally and support them internationally by producing various constitutional reforms and
administrative improvements. Hindu leaders, observing the collapse of India's economy due to the war and
suggesting that the British would be established when they left the sub-continent, took a decision on August
8, 1942, under the leadership of Mahatma Gandhi that they would not cooperate with the British and they
started to independence movement which they call Quit India Movement. Quit India Movement has spread
rapidly across the country and has undergone vital transformations in India's social, political and economic
spheres.
Keywords; World War II; India; Quit India Movement; Mahatma Gandhi; Socioeconomics
Bu bildiri ‘İki Ulus Teorisi Işığında Pakistan’ın Kuruluşu ve Bir Sorunsal Olarak Keşmir’ başlıklı doktora tezinden
üretilmiştir.
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İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE DENİZ
TİCARETİ FAALİYETLERİ
Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi, ahmetdeniz@trakya.edu.tr

ÖZET
Orta Asya’da yaşayan Türk’lerin deniz merakından dolayı çocuklarına “Deniz” ismi
koydukları görülmektedir. Orta Asya’dan Göç başlamasıyla ilk kez Hazar Denizi bölgelerinde
denizcilik faaliyetleriyle tanışmışlardır. Denizciliği benimseyerek çok önem verdikleri
bilinmektedir. 1064 yılında dönemin en ileri düzeyde dünya ticaretinin yapıldığı bölge olan
Kars Ani fethi ile Anadolu topraklarında kalıcı olarak yerleşim başlamıştır. Anadolu
topraklarından geçen “İpek yolu ve Baharat Yolu” ticari yolları hâkimiyetleri altına
almışlardır. Alp Arsla’nın bu mücadelesi sonucunda odan sonra başa geçen Selçuklu
yöneticileri sahil bölgelerini ele geçirmişlerdir. Türklerin hayallerindeki denizlerle kovuşma
sağlanmış olup bununla yetinmeyerek ticari yolların denizlerle buluşması sağlanmıştır. Bu
sayede Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında Anadolu’nun bir ticari köprü olmasına imkân
vermişlerdir. Selçuklu topraklarında bulunan ticari yolları ve ticaret merkezlerini çoğalması
sağlanarak var olanların tadilatı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlere kervansaraylar, hanlar ve
hamamlar yapılmıştır. Anadolu’da bulunan bu bölgelere ticaret yapmak için gelen tüccarlar üç
gün konaklama hizmetleri bedava verilmiştir.
Bu araştırmanın sınırları Anadolu Selçuklu Devletinde yaşamış olduğu bilinen Türk
denizcileri döneminde yapılan deniz ticareti ve beylikler döneminde Türk denizcilerinin
yaptığı deniz ticareti faaliyetlerinden oluşturmaktadır. Çaka Beyle başlayan Türk denizcilik
faaliyetleri ondan sonraki denizcilere önder olacak bilgi ve tecrübeyi aktarmıştır. Alanya
Limanı Selçuklu himayesine katılmasıyla Anadolu Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerinde
birçok gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Amacımız Selçuklu Devleti ve sonrasında
kurulan Beylikler döneminde Anadolu topraklarında gerçekleşen deniz ticaretinin, kimler
tarafından yapıldığına ışık tutmaktır. Komşu ülkelerle yapılan ticaretin deniz ticareti ile
sınırlandırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Selçukluda Denizcilik, Ticaret Yolları, Anadolu,
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TÜRKİYE’DEKİ YAKIN DÖNEM İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARINA
KÜLTÜR MERKEZLİ BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KİTAPCI
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
i.kitapci@yahoo.com.tr

ÖZET
Türkiye’de iktisat sosyolojisi alanındaki kültür merkezli yaklaşımlarda çoğunlukla
Max Weber’in etkisinin olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de Püritan etik
değerlere bağlı bir çalışma kültürünün olup olmadığı araştırılmaktadır. Weber, Protestanlığın
sıkı çalışmayı ve üretkenliği teşvik ettiğini belirterek Batı’da kapitalizmin ruhu olan ahlakın,
bu şekilde ortaya çıktığını ifade etmiştir. Aynı zamanda Weber; Protestan toplumların, Batılı
olmayan toplumlardan farklı bir çalışma etiğine sahip olduğunu belirterek Katolikliğin ve
İslam’ın böyle bir ruhu ortaya çıkaramadığını belirtmiştir. Buna karşın Türkiye’deki iktisat
sosyolojisinin en önemli isimleri arasında yer alan Sabri Ülgener ise İslam’ın iktisadi geriliğe
yol açmadığını belirterek Weber’in değerlendirmelerini yüzeysel yapılmış indirgemeci
(reductionist) analizler olarak nitelendirmiştir. Özellikle Ülgener’in görüşleri Türkiye’de
1990’lardan sonraki hızlı liberalleşme dönemi ile yeniden önem kazanmıştır. Bu noktada
1990’lardan sonra Anadolu sermayesinin yükselişi ile Ülgener’in ve Weber’in iktisat
sosyolojisine ilişkin kültür merkezli yaklaşımları İslami İş Ahlakı tartışmaları üzerinden
şekillenmiştir.
Bu çalışmada Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan hızlı liberalleşme
sürecinin Türk toplumunda ortaya çıkardığı sosyal, iktisadi ve kültürel değişimler
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Türk toplumunda ideal bir iktisadi sistemin
oluşturulması ve sağlıklı bir çalışma kültürünün yerleşebilmesi için rasyonelleşmeye dayalı
bir iktisadi düzen ve irrasyonel değerlerle desteklenen motivasyonel bir anlayışın Türk
insanında oluşup oluşmadığı sorgulanmaktadır. Aynı zamanda dini ve ahlaki öğretilerin Türk
insanının çalışma kültürü üzerindeki etkileri ve Müslüman iş adamlarının sahip olduğu
firmaların yerel ve kültürel özelliklerini rasyonelleşmeye dayalı Batılı iş kültürü ile
bütünleştirip bütünleştiremedikleri ve tüketim kültürünün hedonist ve narsisist anlayışının
Türk insanı ve toplumu üzerinde ne türden etkiler oluşturduğu rasyonalite ve irrasyonalite
yaklaşımları açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İktisat Sosyolojisi, Kültür, Püritan Etik, Rasyonalite,
İrrasyonalite
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IŞİD MENSUPLARININ YARGILANMASI SORUNSALI
Arş. Gör. Murad DUZCU *
Arş. Gör. İsmail SARITEKE **
ÖZET
Temelleri 1980 yılına kadar dayanan, 1999 yılında kurulduğu bilinen ancak Suriye’de yaşanan
iç savaş sonucu adını Dünya’ya duyuran Irak Şam İslam Devleti kısa adıyla IŞİD mensuplarının
yargılanması günümüzde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. 3 Ocak 2014
tarihinde Felluce’de bağımsız bir İslam devleti ilan eden örgütün gücü zaman geçtikçe
azalmıştır. Özellikle Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte çok sayıda IŞİD mensubu etkisiz hale
getirilmiş ve kontrol altında tuttukları topraklar kurtarılmıştır. 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan
Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD’nin bölgeden çekilmesi, güvenli bölge kurulması ve
Türk-Rus ortak sınır devriyelerinin atılmaya başlamasının yanı sıra IŞİD ile ilgili en önemli
olan yargılama sorunu da dile getirilmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere Suriye iç savaşı
esnasında özellikle Fransa ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden IŞİD’e
katılım gerçekleşmiştir. Bu ülkelerin vatandaşlıklarına da haiz olan örgüt mensupları, IŞİD’in
gücünü kaybetmesinin ardından ülkelerine dönme amaçlarını dile getirmiştir. Bu dönüş
talebinin nedeni olarak gerek Suriye gerek Irak’ta adil bir yargılanmaya tabi olmayacaklarına
yönelik duydukları endişe gösterilmektedir. Ancak gerek Avrupa ülkeleri gerekse ABD bu
kişilerin geri dönüş yollarını kapatmak amacını taşımaktadırlar. Yakın zamanda Hoda Muthana
olayında ABD’nin sergilemiş olduğu tavır bu durumun açıkça göstergesidir. Fransa’nın
vatandaşlık iptali yoluna giderek bu durumdan kaçınma hamleleri de mevcuttur. Açık bir ifade
ile devletler bu örgüt mensuplarını kabul etmek, yargılamak yahut da hüküm evlerinde
barındırmak istememektedir. Ancak bu durumun çözüme kavuşturulmaması de facto durumlar
meydana getirmektedir. Örnek olarak yakın zamanda Türkiye-Yunanistan sınırına bırakılan
IŞİD mensubunun durumu günlerce kamuoyunu meşgul etmiştir.
Bu çalışmada IŞİD mensuplarının yargılanması sorunsalı ele alınacak, mensup kişinin
vatandaşlık durumu ele alınarak yargılama yetkisi üzerine tartışılacaktır. Ayrıca çalışmamızda
yargılamadan kaçınma hamleleri de ele alınarak bu hamlelerin Uluslararası Hukukta ki yeri
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: IŞİD, Yargılama, Uluslararası Hukuk
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KADIN AKADEMİSYENLERİN SORUNLARI ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR
SAHA ARAŞTIRMASI
Fatma Zehra YILDIZ
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, fatmazehra.yildiz@ogr.iu.edu.tr
Öğr. Gör. Emine ATALAY
Tarsus Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, emineatalay@tarsus.edu.tr
Arş. Gör. Emine GÜNDOĞMUŞ
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, egundogmus@medipol.edu.tr
Birsen YENER AYDIN
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı,
Birsenaydin@beylikduzu.istanbul
Özet
Toplumun dayattığı cinsiyet rollerinden biri olarak annelik olgusu, kadınların çalışma hayatında
çeşitli sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmayla, kadın akademisyenlerin
karşılaştıkları ve maruz kaldıkları sorunlar, akademik yaşam ile ilgili düşünceleri, iş ve özel
yaşamlarındaki mevcut durumların kariyer gelişimlerine olan etkileri sorgulanmaya çalışılmıştır.
Nitel bir yaklaşımla, kadın akademisyenlerin kariyerlerinde ve çalışma hayatında yaşadıkları
sorunlara ilişkin deneyimlerinin incelenmesi amacı güdülmüştür. Araştırmanın evrenini
Türkiye’deki bir üniversitede çalışan/çalışmış olan kadın akademisyenler oluşturmaktadır. Amaçlı
örnekleme yöntemiyle ulaşılan 9 kişiyle yüz yüze, telefonla ve mail yoluyla yarı yapılandırılmış
mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler, genel bir çerçeve içinde
yapılan kodlamayla içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, temalar halinde sunularak
değerlendirilmiştir. Fenomenoloji desenin benimsendiği çalışmada; anne olmanın akademik
kariyer üzerindeki olumsuz etkileri, hamilelik durumunun akademide oluşturduğu
memnuniyetsizlik, mükemmel olma dürtüsün yol açtığı süper kadın sendromu ve iş-aile
çatışmasının yoğun olarak deneyimlediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, İş-Aile Çatışması, Süper Kadın
Sendromu
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KALKINMA KURAMLARI AÇISINDAN BÖLGESEL KALKINMA
AJANSLARININ ÖNEMİ
Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Harun KAPTANER
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi
ÖZET
Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarından biri azgelişmiş Doğu bölgeleri ile gelişmiş Batı
bölgeleri arasında giderek artan ekonomik gelişme farklılığıdır. Eski bölgesel politika yaklaşımına
bakıldığında hiyerarşik yapısı ve devlet merkezli koordinasyonu nedeniyle ülkenin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz kaldığı görülmektedir. Türkiye'deki yerel/bölgesel kalkınma politikaları ulusal
planlara uymaktadır, ancak zaman zaman kalkınmaya ilişkin yerel talepleri yansıtmayabilmektedir.
Günümüzde, bölgeler ancak küresel pazarlardaki değişimlere uyum gösterebildikleri ölçüde
gelişmektedir. Bölgelerin inovasyon ve girişimcilik kapasiteleri, bölgesel kalkınmanın kilit
noktasıdır. 21. yüzyıldaki değişimler sonucunda ortaya çıkan yeni bölgesel kalkınma modelleri;
inovasyon sistemleri, bilgi, öğrenen organizasyon, kültürel teori ve yönetişim gibi kavramları ön
plana çıkarmaktadır. Bu bildiride, ulusal inovasyon sistemlerinin yaratılması ve uygulanmasına
önem veren yeni kalkınma modellerinin evrimi üzerinde durulmakta ve Bölgesel Kalkınma
Ajanslarının kalkınma kuramları açısından taşıdığı önem ele alınmaktadır. Bildiri kapsamında şu
sorulara cevaplar aranmaktadır. Birincisi, yeni bölgesel kalkınma kuramları Türkiye’deki bölgesel
eşitsizliklere nasıl ve ne şekilde çözüm olanağı sunmaktadır. Bir başka deyişle yeni bölgesel
kalkınma kuramları bölgesel eşitsizlikler konusunda bir öneri ya da çözüm seçeneğine sahip midir?
İkincisi, mevcut/yeni politikaların ülkedeki bölgesel kalkınmayı nasıl ve ne şekilde destekleyeceği
hususudur.
Çalışma kapsamında yeni bölgesel kalkınma kuramlarından hareketle Bölgesel Kalkınma
Ajansları’nın; özel sektör, çeşitli kuruluşlar ve aktörler ile yönetişim çerçevesinde koordinasyon
içerisinde projeler yürüterek bölgesel kalkınmanın sağlanmasından sorumlu yeni araçlar olarak
değerlendirilebileceğine değinilmektedir. Sözkonusu kuramlar bağlamında kalkınma ajansları, ulus
devletlerin bölgesel coğrafyalarında ekonomik gelişme amacıyla potansiyellerini ortaya çıkaran,
teşvik eden, yöneten ve diğer bölgelerle rekabet eden bir yönetişim birimi olarak kabul
edilmektedir. Bölgesel kalkınma ajansları, Avrupa genelinde ve dünya genelindeki bölgelerde
ekonomik kalkınmayı teşvik etme girişimlerinde giderek daha belirgin bir rol oynamaktadır.
Kalkınma kuramları, temel olarak geleneksel büyüme kuramlarından içsel yeteneklere ve
bilgi yaratmayı gerektiren inovasyon potansiyeline dayanan bölgesel büyümeye evrilmiştir.
Bölgesel kalkınma politikaları açısından 1980'lerde geçerli olan paradigmanın zamanla geçerliliğini
yitirmesi ile birlikte içsel gelişime dayanan yerel ve bölgesel kalkınma kuramları öne çıkmaya
başlamıştır. Bu bildiride varılan temel sonuç, yeni kuramların yerel/bölgesel dinamikleri,
kalkınmanın ana aktörü olarak kabul ettiği ve bu bağlamda Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın
potansiyel gücünü vurguladığı hususudur. Bölgesel kalkınma ajansları, kalkınma faaliyetleri
çerçevesinde özel sektör aktörlerinin kaygılarına daha yakındır. Aynı zamanda hem günlük hem de
siyasi baskılardan korunarak bölgesel kalkınma faaliyetlerine yardımcı olabilecek örgütsel bir yapı
olarak önemini arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma Ajansı, Kalkınma kuramları, Bölgesel kalkınma,
Bölgesel politikalar
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IMPORTANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN TERMS OF
DEVELOPMENT THEORIES
ABSTRACT
One of the main economic problems of Turkey is the increasing difference of economic
development of the underdeveloped Eastern regions of Turkey with the developed Western regions.
When we look at the old regional policy approach, it is inadequate to meet the needs of the country
due to its hierarchical structure and state-centered coordination. In Turkey, local / regional
development policies comply with the national plan, but from time to time, it may not reflect local
demands for development.
Nowadays, regions are developing only to the extent that they can conform to the changes in
global markets. In this context, the innovation and entrepreneurial capacities of the regions are the
key points of regional development. New regional development models in the 21st century stress
concepts such as innovation systems, information, learning organization, cultural theory and
governance. This paper discusses the evolution of new development models that emphasize the
management of national innovation systems and examines the importance of Regional Development
Agencies for these development theories.
Within the scope of this paper, answers to the following questions are sought. First, how and
in what form offer the new regional development theories solution to the regional disparities in
Turkey. In other words, do the new regional development theories have a proposal or solution
regarding regional inequalities? Secondly, how and in what way existing /new policies will support
regional development in the country.
Within the scope of the study, the Regional Development Agencies; and conducting projects
in coordination with the private sector, various organizations and actors within the framework of
governance. In the context of these theories, development agencies are considered as a governance
unit that reveals, encourages, manages and competes with the aim of economic development in the
regional geographies of nation-states and competes with other regions. Regional development
agencies play an increasingly prominent role in initiatives to promote economic development across
Europe and throughout the world.
In this paper, it is suggested that the Regional Development Agencies are considered as new
tools, which are responsible for managing regional development by making projects in cooperation
with the private sector and civil society organizations. In the context of these theories, development
agencies are considered as governance units, which reveal, promote, manage and compete with the
potential of economic improvement in the regions. Regional development agencies play an
increasingly prominent role in initiatives to promote economic development across Europe and
throughout the world.
Development theories have evolved mainly from traditional growth theories based on
internal factors and the potential for innovation, which requires new information capability. When
the paradigm of regional development policies in the 1980s is no longer valid, models of regional
development based on internal factors have come to the fore. In this paper, it is concluded that the
new theories accept local/regional dynamics as the main actor of development and in this context
emphasize the potential power of Regional Development Agencies. Regional development agencies
are closer to the concerns of private sector actors within the framework of development activities.
At the same time, it increases its importance as an organizational structure that can help regional
development activities by being protected from both daily and political pressures.
Keywords: Regional Development Agency, Development Theories, Regional Development,
Regional Policies
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KARİZMATİK BİR OTORİTE TİPİ OLARAK PEYGAMBERLİK
Dr. Öğretim Üyesi Hakkı KARAŞAHİN
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
ÖZET
Tarihte bireysel ve toplumsal yaşamda sosyal, ekonomik, dini, siyasi sorunların yaygın olduğu
dönemlerin doğal liderleri, resmî görevliler ve uzmanlaşmış meslek sahibi olanlar değil, bedensel ve
ruhsal olarak herkese nasip olmayan doğa-üstü yetenekleri olduğuna inanılan kişiler olmuşlardır.
Karizmatik liderler, Tanrı düşüncesinin veya dinlerin egemen olduğu toplumlarda ilahî mesaja ve
dinlere dayanmışlardır. Karizma, kendisinde sıra dışı, olağanüstü güç ve yetenekler olduğuna inanılan
peygamberler, siyasal ve askerî liderler, alimler, dervişler, pirler, erenler, şehitler vb. gibi
şahsiyetlerin özelliklerini de bünyesinde toplayan bir kavramsallaştırmadır. Din sosyolojisinde ilk
defa Weber, Peygamberler, şeyhler, kahramanlar, şamanlar, büyücüler, siyasal önderler gibi
karizmatik liderlere dikkat çekmiştir. Dolayısıyla o, dünya dinlerinin kurucuları peygamberler, askerî
ve siyasî kahramanları karizmatik önderlerin arketipleri olarak nitelendirmektedir. Bu tip kişiler,
sıradan insanlarda olmayan birtakım semavî kökenli veya örnek niteliklere sahip oldukları için lider
olarak kabul edilmişlerdir. Çeşitli karizma tipleri vardır ancak karizma kavramı, köken ve kaynak
olarak din sahasına aittir. Saf karizmatik otorite bir yandaşlar topluluğuna veya herhangi türden bir
örgütlü toplumsal kurumsal yapıya dönüşmek zorundadır. Aksi halde saf karizma geçici bir olay
olarak kalır ve kaybolur. Onun için karizmatik otoritenin başlangıcındaki gibi saf biçimiyle statik
kalması mümkün değildir. Daha başlangıçtaki saf karizmatik otoritenin niteliklerinde köklü bir
değişim meydana gelir ve ya gelenekselleşir ya rasyonelleşir ya da her ikisinin eklemlenmesine
dönüşür. Bu yüzden karizmatik otorite dinamik karakter arz eder. İşte bu araştırmada karizma olarak
nitelenen kişilerden birisi olan Peygamberlerin karizmatik özellikleri, otoriteleri ve karizmalarının
rutinleşme süreçleri konu edilmektedir. Bu konu kapsamında peygamber karizmasının yapısal
özellikleri nelerdir sorusu, temel araştırma problemi olarak seçilmiştir. Bu araştırma sorusu Max
Weber’in karizma kuramı çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Din sosyolojisi, Peygamber, Karizma, Karizmatik Otorite
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İSLAMÎ FİNANS AÇISINDAN KATILIM BANKACILIĞINDAKİ KATILMA
HESAPLARININ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SAMAR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku ABD,
mahmutsamar@hotmail.com
Özet
İslamî finans, her türlü finansal faaliyet ve işlemin İslamî kurallar çerçevesinde uygulandığı
bir sistemdir. İktisadın bir dalı veya sonucu olan finans mevcut fonları yönetme bilimi olduğuna göre
fonların İslamî kurallara göre yönetilmesine İslamî finans denmektedir. Bu nedenledir ki İslamî finans
uygulamalarının epistemolojisi İslam ticaret hukukunun prensiplerine (fıkıh) dayanmak zorundadır.
Bu prensiplerin başında faiz yasağı gelmektedir. Bu nedenle İslami finansın diğer bir adı faizsiz finans
sistemidir. Faizsiz finans sisteminin en önemli ögelerinden biri “katılım bankaları”dır. Çünkü klasik
finans sisteminde olduğu gibi bu sistemde de fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki aracı
kurum bankadır. Diğer bankacılık işlemlerinin yanı sıra katılım bankalarının iki temel işlevi
bulunmaktadır. Bunlar; tasarruf sahiplerinin fonlarını toplamak ve bu fonlardan yatırımcıların
finansman ihtiyacını karşılamaktır. Katılım bankaları, “cari” ve “katılma” olmak üzere iki hesap türü
kullanarak fon toplamaktadırlar.Katılım bankacılığının en yaygın fon toplama yöntemi olan “katılma
hesapları”nın İslamî finans ilkelerine ne ölçüde uygun düştüğü ve konvansiyonel bankaların vadeli
mevduat hesapları ile arasındaki farkın ortaya konması önemli bir husustur. Zira işlevsel anlamda
katılım bankalarının katılma hesapları ile klasik bankaların vadeli mevduat hesapları arasındaki
benzerlik, her ikisinin de farklı isimlendirmelerle aynı esasa (faiz) dayandıkları, aralarında fark
bulunmadığı iddiasına yol açmaktadır. Değişik bir ifadeyle katılma hesaplarında dağıtılan kâr payı
ile mevduat hesaplarındaki faiz oranı/geliri arasında bir farkın bulunmadığı iddia edilmektedir. Bu
iddiaların ne ölçüde isabetli olduğu sorusuna verilecek cevap önem arz etmektedir.Katılım
Bankacılığı sisteminde “katılma hesapları” şu şekilde tanımlanır: Hesap sahibi ile banka arasında kârzarar ortaklığı çerçevesinde getirinin paylaşıldığı hesap türüdür. Katılma hesaplarında toplanan
fonlar, faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda ticari, sanayi ve hizmet sektörlerinin finansmanında
kullanılır. TL, döviz veya kıymetli maden cinsinden açılabilir. Bu hesaplardaki fonlar, İslam
hukukunda “mudarebe” olarak bilinen emek-sermaye ortaklığı esasına dayalı olarak işletilir. Bu
hesaplardaki fonların işletilmesi neticesinde doğan kâr ve zarara katılma oranı önceden ve serbestçe
banka tarafından belirlenir. Vade sonunda elde edilen kâr veya zarar belirlenen bu orana göre taraflara
dağıtılır. Görüldüğü üzere katılma hesaplarında ne kâr etmenin ne de elde edilecek kâr miktarının
garanti edilmesi söz konusu değildir. Katılma hesaplarını vadeli mevduat hesaplarından ayıran en
önemli husus budur. Nitekim vadeli mevduat hesaplarında elde edilecek faiz geliri önceden bellidir
ve kesindir. Netice itibariyle iki sistem benzer sonuçları doğursa da yöntemleri farklıdır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılma Hesabı.
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KEŞMİR’İN YARI MİTOLOJİK İLK YERLİ HALKLARI:
NAGALAR VE PİSACHALAR *
Davut ŞAHBAZ
Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
dsahbaz@ankara.edu.tr.
Özet
Keşmir’in siyasi ve toplumsal tarihinin bölgenin ilk yerli halklarından olan Nagalar ve
Pisachalar dönemiyle başladığı varsayılır. Nagalar kimi metinlerde mit ve efsane olarak
geçmiş ve insanüstü varlıklar olarak tanımlanmış, kimilerinde ise bir ırk, bir insan topluluğu
olarak ifade edilmiştir. Nilamata Purana’yı referans alan çalışmalarda bu halkın Keşmir’in
oluşumunu sağlayan Kaşyapa’nın hâkimiyet döneminde bölgede bulunduğu ve buranın gerçek
sahiplerinden olduğu kabul edilir. Pisachalar dönemi hakkında ise birçok farklı görüş
mevcuttur. Kimi araştırmacılar bu kabileyi iblis olarak nitelemiş, bazıları barbar bir dağ
kabilesi olarak tanımlamış, bazıları ise bu halkı Nagalar ile birlikte Keşmir’in yerli halkı
olarak öne çıkarmıştır. Pisachaların dili olan Shina dilinin, günümüz Keşmir dilinin kökeni
olduğu varsayılır.
Anahtar kelimeler: Keşmir; Nagalar; Pisachalar; Nilamata Purana; Mitoloji
THE FIRST SEMI-MYTHOLOGICAL INDIGENOUS PEOPLES OF THE KASHMIR
REGION: NAGAS AND PISACHAS
Abstract
It is assumed that the political and social history of Kashmir began with the Nagas and
Pisachas, the first indigenous peoples of the region. In some texts, Nagas have been described
as myths and legends as superhuman beings and in others they have been expressed as a race
and a human community. In the studies referring to Nilamata Purana, it is accepted that these
people were in the region during the reign of Kashyapa, which provided the formation of
Kashmir, and were one of the real owners of this place. There are many different views about
the Pisachas period. Some researchers have described this tribe as a demon, some have
described it as a barbarian mountain tribe, and some have identified it as a native of Kashmir
along with the Nagas. It is assumed that Shina, the language of Pisachas, is the origin of
today's Kashmir language.
Keywords; Kashmir; Nagas; Pisachas; Nilamata Purana; Mythology

Bu bildiri ‘İki Ulus Teorisi Işığında Pakistan’ın Kuruluşu ve Bir Sorunsal Olarak Keşmir’ başlıklı doktora
tezinden üretilmiştir.

*
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KİMLİKSEL VE SOSYOEKONOMİK FARKLILIKLARIN BİR ÇATIŞMA NEDENİ
OLARAK SPORA YANSIMASI:
17 EYLÜL 1967 KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI
Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
guzelipek@gmail.com
ÖZET
Ulusal düzeydeki çatışmaların birçoğunun altyapısını kimliksel ve sosyoekonomik
farklılıklar teşkil etmektedir. Bu tür farklılıklar plüralist toplumlar için çoğu zaman övünç
kaynağı olarak tahayyül edilse de bu farklılıkların politik elitlerin kontrolünden çıkması
neticesinde meydana gelebilecek hadiseler, toplumların hafızalarında son derece büyük
travmalara neden olabilmektedir. Küreselleşme sürecinin öngörülemez ve önlenemez
etkisinden evvel bu tür çatışmaların kaynakları göreceli olarak tahmin edilebilirken;
günümüzde kimliksel ve sosyoekonomik orijinli çatışmalar çok farklı platformlar üzerinden
patlak verebilmektedir.
Bu bağlamda futbol özelinde spor, küresel ölçekte çok farklı kimliklerin ve farklılıkların
buluştuğu son derece geniş bir platformu tarif etmektedir. Futbol, modern dünyada milyarlarca
insanın ilgisini uyandıran en popüler spor branşı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda,
uluslararası arenada zaman zaman devletler arası ilişkilerde yapıcı, zaman zaman da yıkıcı bir
etki doğuran futbol, ulusal düzeyde de farklı kimlikler arasında çatışma nedeni olabilmektedir.
Zira, derbi olarak adlandırılan büyük rekabetlerin birçoğunun kökeninde de sosyoekonomik ve
politik kimliklerin ayrışması yatmaktadır.
17 Eylül 1967’de Kayserispor ve Sivasspor arasında oynanan Türkiye 2. Futbol Ligi
müsabakası sadece Türk futbol tarihinin değil, dünya futbol tarihinin de en trajik
müsabakalarından birisi olmuştur. 43 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı
futbol karşılaşmasının bu denli büyük olaylara neden olması mezhepsel ve sosyoekonomik
farklılıkların futbol üzerinden patlak vermesi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma,
futbolun mikro ölçekli çatışmalar üzerinde oynadığı rolü 17 Eylül 1967 tarihli KayserisporSivasspor maçı özelinde tahlil etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sivasspor, Kayserispor, Futbol, Kimlik, Çatışma
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THE ROLE OF TRADITIONAL RELIGIOUS EDUCATION IN PRODUCING
EXTREMISM IN THE ISLAMIC WORLD:
THE CASE OF TURKEY AND EGYPT
Nezir AKYESILMEN
Prof. Dr., Department of International Relations, Selçuk University, Konya. nezir@selcuk.edu.tr
Abstract
Historically education has been considered to pave the way for progress, technology, change,
dynamism, enlightenment and empowerment of both individuals and societies. It also helps for
improving social cohesion, justice and democratization as well as critical and free thinking. Yet in
many parts of the Islamic world it does not work in that way, at least not since the 14th century.
Egypt and Turkey, two modern countries, are not exceptions.
Although technological improvements have been realized in Islamic countries, social and personal
progress has remained stifled, causing social and scientific backwardness, conflicts, fanaticism and
vice versa. Though Islam as a concept means real/positive peace, it is considered and depicted by
many in the non-Muslim world as violent and conflictual. Therefore, we need to search for the root
causes behind this perception instead of blaming the others. The role of traditional religious
education cannot be underestimated in contributing to this perception of Muslim societies in the
world.
This paper tries to evaluate the role of traditional religious education in radicalism in Muslim world
in general, in Turkey and Egypt in particular. Literature review and some contemporary education
methods will be used for the sake of analysis.
Key words: Education, PANEL Analysis, Religion, Islamic World, Turkey, Egypt.

İSLAM DÜNYASINDA AŞIRILIĞIN ÜRETILMESINDE GELENEKSEL DIN
EĞITIMININ ROLÜ: TÜRKIYE VE MISIR ÖRNEĞI
ÖZET
Tarihsel olarak eğitim, hem bireylerin hem de toplumların ilerleme, teknoloji, değişim, dinamizm,
aydınlanma ve güçlenme yolunu açtığı düşünülmektedir. Ayrıca, sosyal bütünlüğü, adalet ve
demokratikleşmenin yanı sıra eleştirel ve özgür düşüncenin geliştirilmesine yardımcı olur. Oysa
İslam dünyasının birçok yerinde bu şekilde çalışmaz, en azından 14. yüzyıldan beri. İki modern
ülke olan Mısır ve Türkiye de bu süreçte istisna değiller.
Her ne kadar İslam ülkelerinde teknolojik gelişmeler yaşanmış olsa da, kişisel ve bilimsel ilerleme
engellenmiş, o da sosyal ve bilimsel gelişmeleri, çatışmalar ve fanatizme neden olmuştur. Kelime
anlamı itibariyle İslam, gerçek/pozitif barış anlamına gelmesine ragmen, Müslüman olmayan
dünyadaki birçok kişi tarafından şiddet ve çatışmalı olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, diğerlerini
suçlamak yerine bu algının arkasındaki kök nedenleri araştırmak gerekir. Dünyada bu Müslüman
imajının oluşmasında geleneksel dini eğitimin, bu algıya katkıda bulunmadaki rolünü göz ardı
edilemez.
Bu makale geleneksel din eğitiminin radikalizmdeki rolünü genel olarak Müslüman dünyasında,
özellikle Türkiye ve Mısır'da değerlendirmeye çalışmaktadır. Analiz için literatür taraması ve bazı
çağdaş eğitim yöntemleri kullanılacaktır.
Anahtar kelimeler: Eğitim, PANEL Analizi, Din, İslam Dünyası, Türkiye, Mısır.
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KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNE ANALİZİ VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sabriye Nur GÜNGÜNEŞ
ÖZET
Gerçekleşen bazı ekonomik faaliyetler belgelere dayandırılmadan meydana
getirilmiştir. Bu noktada kimi zaman gerçekleşecek faaliyetin devlet otoritesinden saklanması
amaçlanırken kimi zaman ise işletmenin yöneticileri, ortakları gibi kendi bünyelerinde mevcut
olarak bulunan kişilerden saklanması hedeflenmektedir. Her ikisinde de ortak olan amaç
yapılan faaliyetlerin belgelere dayandırılmadan veya yanlış belgelendirilme ile yapılmış
olmasıdır. Meydana gelen bu tür ekonomik faaliyetler kayıt dışı ekonomi olarak ifade
edilmektedir. Kayıt dışılık kavramına yönelik ise; gizli ekonomi, ikinci ekonomi, gölge
ekonomi, vergi dışı ekonomi, paralel ekonomi ve illegal ekonomi, yer altı ekonomisi
kavramlarının kullanılması da yanlış olmamaktadır. Kayıt dışı ekonomi özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan birçok ülke için önemli bir sorun niteliği
taşımaktadır. Ülkeler ise temel kamu gelirlerin başında yer alan vergi gelirlerinin eksiksiz
tahsili için kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve önlemek adına çeşitli politikalar
uygulamaktadırlar.
Yapılan çalışmada 3 farklı nokta üzerinde durulmuştur. İlk dikkate alınan nokta da,
kayıt dışı ekonomi kavramı, mükelleflerin kayıt dışılığa yönelme nedenleri, ülkemiz
içerisinde ki boyutları, OECD ülkelerinde kayıt dışılık oranı, tahmin yöntemleri ve kayıt
dışının sadece olumsuz etkisinin değil olumlu yönlerinin de mevcut olduğuna yer verilmiştir.
İkinci olarak ise Türk Vergi Sisteminde yer alan ve kayıt dışı ekonomi için bir ‘kapı
aralığı’ ya da ‘boşluk’ özelliği taşıyan uygulamalar gözler önüne serilmiştir.
Çalışmada yer alan son nokta; kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yapılan ve günümüz
teknolojilerine ayak uyduran otomasyon temelli uygulamalar, projeler ve çıkarılan kanunu
kapsamaktadır.
Basit usulde vergilendirilmenin kaldırılması, gelirin tanımının değiştirilmesi ücret
gelirinin vergilendirilmesinde ayırma kuramının esas alınması, iktidar savaşlarında vergi
aflarının önüne geçilmesi gibi 10’dan fazla öneri ile Türk Vergi Sistemi kapsamında ki kayıt
dışılığın azaltılmasına yönelik uygulama önerilerinin aktarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı Ekonomi, Çözüm Önerileri, Türk Vergi Sistemi.
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KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE BİST100 FİYAT
ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MARKOV SWİTCHİNG MODELİ İLE
İNCELENMESİ
Prof. Dr. Alper ASLAN
Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, alperaslan@erciyes.edu.tr
Bilge ÇİPE
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisat ABD, Doktora Öğrencisi,
cipebil@gmail.com
ÖZET
Konut piyasası ve borsa dünya ekonomisinde olduğu kadar Türkiye ekonomisi için de en önemli
piyasalardan biridir. TUİK verilerine göre 2017 yılında inşaat sektörünün GSMH içindeki payı %8,6 iken
finans sektörünün GSMH içindeki payı %3,2'dir. Gerek konut piyasası gerekse finans piyasasının, ülkelerin
ekonomik büyümelerine karşı duyarlılıkları oldukça hassastır. Bununla birlikte, bu iki piyasa her zaman
risklidir ve her iki piyasa özel bir iç risk bağlantı mekanizmasına sahiptir. Ekonomik istikrardaki önemli
rollerinden dolayı bu iki piyasa arasındaki ilişkinin araştırılması son derece önemlidir. Çalışmada konut fiyat
endeksi ile BİST100 fiyat endeksi arasındaki ilişkiyi araştırmak için Markov rejim değişim yöntemi
kullanılmıştır. Markov Switching modeli olarak bilinen Markov anahtarlama modeli, literatürdeki en popüler
doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden biridir. Bu model, farklı rejimlerdeki zaman serisi
davranışlarını karakterize edebilen birden fazla yapı içerdiği için tercih edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: KFE, BİST100, Ekonomik Büyüme, Markov Switching Modeli
Jel Kodları: O11, C32,

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HOUSE PRICE
INDEX AND BIST100 PRICE INDEX WITH MARKOV SWITCHING
MODEL
ABSTRACT
House market and the stock market is one of the most important market for the world economy as
well as Turkey's economy. According to TÜİK data, the share of construction sector in GNP is 8.6% and the
share of finance sector in GNP is 3.2% in 2017. Both the housing market and the financial market are
sensitive to the economic growth of countries. However, these two markets are always risky and both
markets have a specific internal risk linkage mechanism. Due to their important role in economic stability, it
is crucial to investigate the relationship between these two markets. In this study, Markov regime change
method was used to investigate the relationship between housing price index and BIST 100 price index. The
Markov switching model, known as the regime switching model, is one of the most popular nonlinear time
series models in the literature. This model is preferred because it contains multiple structures that can
characterize the time series behavior in different regimes.
Key Words: HPI, BİST100, Economic Growth, Markov Switching Model
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KEMER TOKALARI
Fatma AYHAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü
Öğretim Üyesi, Gölbaşı, Ankara, Türkiye.
fatma.ayhan@hbv.edu.tr
ÖZ
Türk ulusunun kendine özgü köklü ve zengin milli kültürü oldukça önemlidir. Bu kültür Türklüğün
doğuşu ile başlamış, zamanla gelişerek binlerce yıl, Türk toplumlarını millet olarak ayakta tutmuş
onlara büyük Türklük damgası vurmuştur. Türklerin giyim kuşamında kemerin ve kemer tokalarının
önemi büyüktür. Kemer atalarımızın bize adına atlı bozkır kültürü denilen zamanlardan kalma bir
hediyesidir. Daha o zamanlar Türkler kemeri bir ihtiyaç ve süs vasıtası olarak kullanmışlardır. Türk
mezarları olarak bilinen kurganlarda yapılan kazılarda elde edilen birçok eserin yanı sıra, çok
sayıda, değişik teknik ve üsluplarda, altından ve diğer madenlerden yapılmış kemer tokaları dikkati
çekmektedir. Türklerin kurdukları çeşitli devletlerden sonra Anadolu’ya geldiği ve uğradığı
medeniyetlerin de etkisiyle çok zengin bir giyim kuşam kültürüne sahiptir. Bu giyim kuşamın
içinde kemer tokalarının ayrı bir önemi vardır. Toka kelimesi Türkçe bir kelimedir. Zamanla dilde
çok farklı şekillerde söylenmiştir. Tokalaşmak iki elin birleşmesi, karşılıklı mutabakat, anlaşma,
birleşme, manasındadır.
Bu çalışmanın amacı; Asya’dan Anadolu’ya Türk kültüründe kullanılan kemer toka çeşitlerini,
dönemlere göre sistematik olarak inceleyip, görselleri ve taşıdıkları statüye göre anlatılmaya
çalışılacaktır. Araştırma kültürel mirasımızın korunması, tanınması, gelecek kuşaklara kaynak
oluşturması yönünden çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kemer Tokası, Bezeme, Asya, Kültür, Bozkır
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TURİZMDE GELENEKSEL TASARIMLI ÜRÜNLERİN
ÖNEMİ VE EKONOMİYE KATKISI
Fatma AYHAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü
Öğretim Üyesi, Gölbaşı, Ankara, Türkiye.
fatma.ayhan@hbv.edu.tr
ÖZ
Geleneksel tasarımlı ürünler, kişinin bilgi ve becerisine dayanan genellikle doğal hammaddelerinin
kullanıldığı elde ve basit aletler dışında makine gücüne gerektiğinde ihtiyaç duyulmadan yapılan ve
toplumun gelenek ve göreneklerini, kültürünü, folklorik özelliklerini taşıyan üreten kişinin zevk ve
becerisini yansıtan gelir sağlayıcı üretime yönelik çalışmalardır. İnsanların gereksinimlerini
karşılamak için daha çok süsleme dekorasyon ve fayda sağlama amacıyla yapılan el sanatları
ürünleri bireyin yaratıcı yeteneği ile toplumun karakterini yansıtarak milli sanat zevkini ortaya
koymaktadır. Bu ürünler tarihsel geçmişi içinde günlük kullanım eşyasından süs eşyasına pek çok
ürünü içine alan dayanıklı tüketim malları olarak tanımlanabilmektedir. El sanatları alanında çok
zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizde, her bölge, hatta her yerleşim birimindeki el
sanatları yöre halkının istek ve zevkleri ile desen renk ve kullanılan malzemeye göre değişiklik ve
çeşitlilik göstermektedir. Geleneksel sanat zevkini; temsil eden yaratıcılık fikrini geliştiren ve
geleneğe dayanan bir karakter taşıyan el sanatlarımızın önemi çok büyüktür. Sanat ve tasarım
ağırlıklı eğitim kurumlarımızda yapılan işbirliği ile özellikle uygulamalı sanat dalları içinde süsleme
ögesi olarak, geleneksel birimlerin çağdaşlaştırılması, geleneksel anlayış ile çağdaş anlayış
arasındaki ilişkinin ya da çelişkinin neler olduğu konusunda bir noktaya varılmasının gerekliliğidir.
Bu bildirideki amacım; geleneksel giysi ve objelerin, değişmezlik kazanmış olan örnekleri ile
biçimlenen özgün tasarımları güncelleştirerek çağdaş anlayış ile bu ürünleri ekonomiye
kazandırmaktır. Her objesini ve özgün değerlerini tasarımlaştırarak hediyelik eşyaya çeviren,
ekonomisine büyük katkı sağlayan İngiltere hediyelik eşya sektörünü inceleyerek ülkelerine olan
katkıları anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Tasarım, Ürün, Obje, Ekonomi
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KÜLTÜREL PLANLAMA VE YAVAŞ ŞEHİR ETKİLEŞİMİ

Doç. Dr. H.Burçin HENDEN ŞOLT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
burcinhenden@hotmail.com

ÖZET
Kentler daimi devingen yapıları ile canlı bir organizmaya benzetilebilirler. Bu yapının içinde
fiziksel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal ve psikolojik etkiler vardır. Kentlerin kültürel
yapılarının doğru analizi kent planlama için oldukça önemlidir. Bir kenti diğerlerinden ayıran
unsur olarak kentsel kültür, maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin birleşiminden
oluşan bir bütündür. Kent planlama sadece kentin ileride alacağı fiziki makroformun oluşması
değildir. Toplumsal ilişkilerin mekana yansıması önemlidir. Varolan ve oluşabilecek kentsel
sorunlara çözüm ararken kültürel yapı dikkate alınmalıdır.
Son dönemlerdeki çağdaş planlama yaklaşımlarından biri “yavaş şehir”dir. 50.000 nüfusun
altındaki kentler üye olabilmektedir.Kentlerin kendi gelenek, göreneklerini, yemeklerini,
tarihsel kimliklerini korumalarına önem veren şehirler ağıdır. Yavaş şehir, kentin varolan
ruhunun korunarak kalkınma yaratılabilmesini hedeflemektedir. Kentsel kültürel yapıyı
anlayarak ortak yaşamı iyileştirmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi, çevreyi korumayı, yerel
değerlerin sürdürülebilirliğini önemsemektedir. Kültürel öğeler kentlerin mirasıdır. Bunların
geleceğe doğru iletilmesinde planlama anlayışı etken rol oynar. Kültürel planlama, kentsel
değerlerin katılımcı ortamlarda yeniden değerlendirilebilmesine fırsat tanır.
Bu çalışma kentlerdeki kültürel planlama anlayışını “yavaş şehir” açısından irdelemektedir. Bir
kentin yavaş şehir olarak tanımlanabilmesi için gerekli kriterler vardır. Bu kriterlerin kültürel
planlama açısından irdelenmesi kentsel kültürel sürdürülebilirliğin organizasyonuna katkı
sağlar. Dünyada yerele verilen önemin artışında bu düşünce etkili olmaktadır. Ülkemizde de
yerel yönetimlerin çağdaş planlama uygulamalarında kültürel sürdürülebilirliğe dikkat
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Yavaş Şehir, Kültürel Planlama
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KÜRESEL EMPERYALİZMİN KENDİ İÇİNDE YARATTIĞI TRUVA ATI:
“GÖÇMENLER”
M. Çağlar KURTDAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
ckurtdas@adiyaman.edu.tr
ÖZET
18. yy’dan başlayarak dünyaya yayılan ve sömürgeleştiren emperyalist güçlerin
varlığı, faklı biçimlerde olsa da günümüzde de devam etmektedir. Askeri ve ekonomik
anlamda güçlü olan ülkelerin, az gelişmiş ülkeleri siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan etki
altına alması ve sömürmesi süreci olan emperyalizm, küreselleşme ile beraber farklı bir
boyuta taşınmış, askeri boyut gerileyerek, ekonomik, siyasi ve kültürel boyutu ön plana
çıkmıştır. Neo- emperyalizm olarak da adlandırılan bu süreçte gelişmiş ülkeler, kendi
ekonomik ve siyasi çıkarlarını korumak amacıyla dünyayı sömürmeye devam etmektedir.
Küreselleşmenin yaratmış olduğu olanakları kendi lehlerine kullanan emperyalist güçler, bir
yandan dünyanın çeşitli yerlerini terör ve kaos ortamı yaratarak istikrarsızlaştırmakta, bir
yandan da dünyada üretilen zenginliğin büyük kısmını elinde tutarak, dünyanın geri kalanını
yoksulluğa itmektedir. Ancak küreselleşmenin yarattığı olanaklardan tek faydalanan gelişmiş
emperyalist ülkeler değildir. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan terör, kaos ve yoksulluktan
etkilenen insanlar, çareyi gelişmiş ülkelere doğru göç etmekte bulmaktadır. Böylece
günümüzde az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru yoğun bir göçmen akını
yaşanmaktadır. Özellikle yasa dışı yollardan devam eden bu göçmen akını, gelişmiş ülkeler
için önemli problemler yaratmaktadır. Bu problemlerle her geçen gün daha da fazla
yüzleşmek zorunda kalan Batı’lı devletler, her ne kadar sınırlarını kontrol altına almaya ve
kapatmaya çalışsalar da küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan bu göçmen akınını
önleyebilmek konusunda yeterli seviyeye ulaşamamış görünmektedirler. Genellikle kalifiye
olmayan insanlardan oluşan göçmen nüfus, Batı’lı ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyo –
kültürel anlamda çeşitli sorunlarla yüz yüze bırakmaktadır. Göçmenler konusunda yaşanan en
büyük sıkıntıların başında ise artan göçmen nüfusunun Batı’lı ülkelerin sosyo- kültürel yapısı
üzerindeki etkileri gelmektedir. Farklı değerlere sahip ve her geçen gün sayısı gittikçe artan
göçmen nüfusunun, göç ettikleri ülkelerin yerleşik değerleri üzerinde yaptığı/yapacağı
olumsuz etkiler, Batı’lı toplumların içinde her geçen gün daha da fazla dillendirilmektedir.
Özellikle Batı’da son dönemde artan aşırı milliyetçi söylemlerin bunun bir tezahürü olduğu
ifade edilebilir. Ancak bu konuda Batı’nın şikâyet etmeye hakkı yok gibi görünmektedir.
Çünkü Batı’lı emperyalist ülkelerin, gerek dünyada yaratılan kaos ve terörün gerekse de
yoksulluğun temel sebebi olduğu düşünüldüğünde Batı, göçmen sorununu kendi eliyle
yaratmıştır. Dolayısıyla küresel göçmen sorununun yarattığı problemlerle yüz yüze kalmak
Batı için kaçınılmaz bir son gibi durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, küreselleşme, göçmen, yoksulluk, terör.
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LİDERİN DESTEKLEYİCİ SESİ İLE ALGILANAN YETERLİLİK İKLİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: SANAYİ BÖLGESİ UYGULAMASI
Kenan ASLANOV
İstanbul Üniversitesi, drkenan1501@mail.ru
Fırat POLAT
İstanbul Üniversitesi, firatpolat87@gmail.com
Yunus KALABALIK
İstanbul Üniversitesi, yunus.kalabalik@gmail.com
ÖZET
Son yıllarda küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim yaklaşımlarının etkisiyle
yaşanan değişimler örgütün yapısına, yönetim ve organizasyon süreçlerine yansımaktadır. Bu
yansımalardan bazıları da örgüt içindeki lider ve çalışanlar üzerinedir. Bu noktada
organizasyonları etkileyen faktörlerin çalışma süreçlerinde uygun bir şekilde yönetilmesi
önem arz etmektedir. Örgütlerin faaliyetlerini etkin, verimli ve başarılı bir şekilde yürütüp
rekabet avantajını elde edebilmeleri, liderin ve çalışanın performansına bağlıdır. Bu bağlamda
örgütlerin temel iş performansını etkileyen değişkenler olarak Liderin Destekleyici Sesi ve
çalışanların algıladıkları Algılanan Yeterlilik İklimi karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın
temel amacı organizasyon içerisinde liderin destekleyici sesi ile algılanan yeterlilik iklimi
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada liderin destekleyici sesi ile algılanan yeterlilik
iklimini araştırmak için İstanbul Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi ve Kocaeli Gebze
Organize Sanayi Bölgesinden elde edilmiş 120 kişiden oluşan bir örneklem grubundan
faydalanılmıştır. Araştırma kısmında, “Demografik özellikler, ‘Liang, Farh ve Farh’ın (2012)
Liderin Destekleyici Ses Ölçeği ’ ve ‘Nerstad, Roberts ve Richardsen’in (2013) Algılanan
Yeterlilik İklimi Ölçeği ’’ kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle
verilerin iç tutarlılıkları ve faktöriyel yapısını belirlemek üzere veriler güvenilirlik ve faktör
analizine tabi tutulmuş, daha sonra oluşturulan araştırma modeli ve hipotezleri test etmek
üzere tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma), korelasyon, regresyon analizi ve
yapısal eşitliklerin çözümlenmesi için path (yol) analizi uygulanmıştır. Bu analizlerin
uygulanmasında SPSS 22.0 ve Lisrel 8.1 paket programlarından faydalanılmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgular ışığında liderin destekleyici sesinin algılanan yeterlilik iklimi üzerinde
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Organize sanayi bölgelerinde uygulanan bu çalışmanın
sonuçlarına göre çalışanların iş yaşamlarında liderleri ve / veya yöneticileri tarafından
desteklenmesi onların işleri hakkındaki yeterlilik algılarını pozitif yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Liderin Destekleyici Sesi, Algılanan Yeterlilik İklimi, Sanayi Bölgesi
Çalışanları
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TÜRKİYE’DE ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ, DÜZENSİZ GÖÇ KONTROLÜ VE
GÜVENLİK

Murad DUZCU
Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü; mduzcu@yahoo.com

Ömer Fuad KAHRAMAN
Arş. Gör., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim
Bilimleri ABD; kahraman.fuad@gmail.com

ÖZET
Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının, Avrupa’ya yönelen düzensiz göç yükü için bir transit
geçiş güzergâhı ve varış yeri, bir başka ifadeyle de Avrupa’nın doğal dış sınırlarını oluşturması
sebebiyle, anılan sınır hattının kapsamlı bir güvenlik sistemine sahip olması önem taşımaktadır.
Türkiye’nin bu bölgedeki sarp coğrafi konumunun ortaya çıkardığı fiziki zorlukları ve yakın
dönemde Türkiye’ye komşu ülkelerde yaşanan siyasi, etnik ve mezhepsel ihtilafların ülkenin
güney ve doğu sınırlarının denetiminin yüksek güvenlikli bir sistemle yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. 2011’de başlayan Suriye krizi ve bu tarihten itibaren artan yasa dışı sınır geçişleri
sadece Türkiye’nin değil Avrupa Birliği’nin (AB) de sınır yönetimi stratejisine ve perspektifine
önemli yansımaları olmuştur. AB’nin Schengen alanının devamlılığını sağlamak için ortak sınır
yönetimi politikası oluşturma gayesi ve böylece AB’nin dış sınırlarının etkin denetiminin
sağlanması ve Avrupa ülkelerinin güvenliğinin artırılmasını amaçlasa da; özellikle Avrupa içi
meseleler, örneğin bütünleşme sorunu ve Brexit krizi, entegre sınır yönetimi konusunda üye
ülkelerin AB’ye yetki devrini zorlaştırmaktadır. Özellikle AB’ye uyum sürecinde, aday
ülkelerin sınır yönetimi düzenlemelerini ülkelerin deniz, hava ve kara sınırlarının denetiminin
tek bir elden yönetilmesi; bu alanda uzman görevlilerin sivil otoriteye bağlı olması ve
atamalarının da sivil otorite tarafından yapılması konuları öne çıkmaktadır. Örneğin,
İngiltere’de sınır yönetimi göç ve Vatandaşlık İşleri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.
Dolayısıyla, bu çalışma Türkiye’de sınır yönetimi politikasının oluşum süreci ve AB’nin
entegre sınır yönetimi anlayışıyla uyumlaştırılması aşamaları açısından incelemekte; anılan
sürecin zaman içinde yasa dışı sınır geçişleri üzerindeki etkisi tartışılmakta; ve son olarak 2011
sonrası dönemde Türkiye’nin sınır yönetimi anlayışındaki dönüşüm ve bu dönüşümün etkinliği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınır yönetimi; Düzensiz göç; Suriye krizi; Güvenlik politikaları; Avrupa
Birliği
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VERGİ GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ
OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ 1
Muammer Sami DEMİRHAN
Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, sami.demirhan@koski.gov.tr
Doç. Dr. Burcu GÜVENEK
Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, burcuguvenek@selcuk.edu.tr
ÖZET
Vergi gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi tüm ülkeler bakımından üzerinde durulan önemli
konular içinde yer almaktadır. Bilineceği üzere, vergi gelirleri kamu harcamalarının finansmanında
kullanılan en temel kaynaktır. Dolayısıyla ülkeler vergilerle finanse edilen kamu harcamalarını
toplumun kalkınması açısından verimli olacak yatırımlara aktarabilirlerse büyüme üzerinde etkin
sonuçlar elde edilebilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı vergi gelirleri ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin tespit edilmesi birçok açıdan taşıdığı önem büyüktür. Bu çalışmanın amacı;
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz,
İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın 1998-2012 dönemlerindeki vergi gelirleri ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin, ülkeler, firmalar, hane hakları vb.kesit gözlemlerinin belli bir zaman
dönemi içinde bir araya getirilmesi olarak adlandırılan panel veri analizi tekniği ile incelenmesidir.
Kavram olarak ekonomik büyümeyi ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen
miktarın, bir yıldan öteki yıla pozitif olarak gerçekleşen artıştır. Vergi gelirlerinin ekonomik
büyümeye etkisini ne ölçüde olduğunu panel veri analizinden yararlanılarak incelemesi yapılmıştır.
OECD’nin resmi sitesinden alınan verilerle EViews-8 programı kanalıyla panel birim kök testleri
olan Breitung,İm, Paseran, Adf, Levin,Lin, PP, Fisher ve Chi-square’ne göre sonuçlar elde
edilmiştir. Elde ettiğimiz veride, vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki
bulunamadığı bulgusuna varılmıştır. Öyle ki vergi gelirleri dolaysız vergilerden veya dolaylı
vergilerden elde edilmesi farkına bağlı olarak ekonomik büyüme üzerinde farklı etkiler
doğurabilmektedir. Araştırılması yapılan ülkelerin kendi ekonomik yapısından dolayı genellikle
tüketim üzerinden alınan vergilerin ekonomik büyümeyi daha az etkilemesi veya hiç etkilememesi
beklenirken, gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin ise ekonomik büyüme üzerinde
daha fazla etkisi olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Gelirleri, Türk Vergi Sistemi, Ekonomik Büyüme,
Panel Veri Analizi.

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Oecd
Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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RESİMLİ İKTİSAT SALNAMESİNE GÖRE VİLAYETLERİN MALİ
FAALİYETLERİ (1926-1927)
Osman Kubilay GÜL
Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, kubilaygul@gmail.com
Mehtap Keçe
Yüksek Lisans Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi, kecemehtap@gmail.com
ÖZET
Kelime olarak yıllık manasına gelen salnameler, Osmanlı Devlet’inde merkezi yönetimin,
nezaretlerin, askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurumların ve kişilerin yılda bir kere
bilgilendirme amaçlı yayınlamış oldukları belgelerdir. Her ikisi de Farsça kökenli olan ve yıl
anlamına gelen ‘sal’, yazılı şey, mektup anlamına gelen ‘name’ kelimelerinin birleştirilmesi
ile ortaya çıkmıştır. Bu eserler kabaca resmi ve özel olarak iki gurupta sınıflandırılmıştır.
Resmi salnameler devlet, nezaret ve vilayet olarak üç başlık altında incelenmiştir. İkinci grup
ise Özel Salnamelerdir. Özel konulu kişi veya kuruluşlara ait yayınlardır.
İktisat; ekonominin işleyişini, piyasa süreçlerini, devletin ekonomiye etkilerini ve piyasaya
müdahalelerini inceleyen hem sosyal, hem de teknik bir bilimdir. İktisatta ekonomi, devlet ve
toplum arasındaki karmaşık etkileşimleri uzun dönemli ve kapsamlı bir bakış açısıyla
inceleyebilmek için tarihsel çözümlemelerden ve karşılaştırmalardan yararlanılmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik
zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz az zamanda söner.’
Sözü, ekonominin devletlerin bekası açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle Milli Mücadelenin kazanılmasının ardından, iktisadi alanda da milli bir mücadeleye
girişilmiş, askeri ve siyasi olarak kazanılan zaferler taçlandırılmaya çalışılmıştır.
Çalışmaya konu olan salname, 1927 yılına aittir. Anılan tarihte vilayetlerimizde yapılan
iktisadi faaliyetler hakkında bilgi vermektedir. Vilayetlerin üretim kapasiteleri, verimlilikleri
ve eksiklikleri salnamede yer almıştır. Aynı zamanda illerdeki teknik yetersizlikler
müteşebbisler tarafından belirlenerek devlete bildirilmesi ve bunun üzerine devletin
müteşebbislerin ihtiyacı doğrultusunda yeni adımlar atılması sağlanmıştır.
Bu çalışmayla Osmanlının son döneminden başlanarak 1927 yılına kadar geçen süre
içerisinde iktisadi alanda vilayetlerin kalkınmasına yönelik atılan adımlar ve sonuçları
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylece alan yazınına katkıda bulunulduğu gibi daha önce
yayınlanmamış bir salnamenin transkripti yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulması
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Salname, İktisat Salnamesi, Ekonomi, Üretim- Tüketim, Kalkınma,
Vilayet
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FINANCAL ACTIVITIES OF PROVINCES ACCORDING TO THE OFFICIAL
ECONOMIC SALNAMES (1926-1927)
ABSTRACT
The yearly verbs are the documents that the central government, the custody, the military
institutions, the provinces, some private institutions and individuals have published annually.
‘Sal’, both of which have and meaning year, have come up with the merging of the words
written by the ‘name’ meanging the letter. These works are roughly classified in two groups
as official and private. The official declarations were examined under three headings as state,
supervision and province. The second group is the Private Salnames. Publications of persons
or organizations with special theme.
Economy; It is both a social and technical science that examines the functioning of the
economy, market processes, the effects of the state on the economy and its interventions on
the market. Historical analysis and comparisons are used to examine the complex interactions
between economics, state and society in a long-term and comprehensive perspective. Mustafa
Kemal Atatürk's words, “No matter how big political or military victories are, if they are not
crowned with economic victories, the victories that cannot be sustained will be extinguished
in a short period of time.’ For this reason, after the victory of the National Struggle, a national
struggle was started in the economic field and the victories gained in military and political
terms were tried to be crowned.
The title of the study was dated to 1927. It provides information about the economic activities
carried out in our provinces at the mentioned date. Production capacities, efficiency and
deficiencies of the provinces were included in the declaration. At the same time, the technical
deficiencies in the provinces were determined and reported to the state by the entrepreneurs,
and new steps were taken in line with the needs of the state.
The aim of this study is to evaluate the steps taken for the development of provinces in the
economic field in the period starting from the last period of the Ottomans until 1927 and its
results. Thus, as it contributed to the field literature, it was aimed to make a transcript of a
previously unpublished salname to be presented to the researchers.
Keywords; Salnames,
Development, Province.
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YERLİ VE YABANCI SİNEMADA MELODRAM TÜRÜ
Prof. Dr. A. Baran DURAL
Şermin DURAL
TC Trakya Ünv. İİBF- Ülke TV
ÖZET
Sinemada, ağlatı ve dramın bozularak izleyicilerin adeta duygu alıcılarıyla oynanan filmler,
melodram türüne örnek gösterilirler. İlgili kaynaklarda “melodram” tanımlarına bakıldığında;
melodramın, kimi kaynaklarda, “hayatın merkezi”nde yer aldığı iddiası üzerinde durulurken,
kimi kaynaklarda ise “gerçek yaşamda olmayacak, yaşanamayacak denli hayal-üstü” bir şekilde
işlenmiş kurgu tekniği olarak ele alındığı görülmektedir. Melodramın çoğunlukla değersiz bir
tür olarak görüldüğünü açıklayan Akbulut bunun nedenini, “Melodrama yönelik ilgisizliği,
kültürel bir değer olarak gerçekliğin yükselişi ve melodramın bir kadın biçimi olarak
gettolaştırılmasına bağlayarak” açıklar. Gledhill’in yorumlarına dayanılarak yapılan bu
açıklama haklıdır. Zira her iki cinsi de kapsayan sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan
melodram tipi, erkek sinema yazarlarının çoğunlukla es geçtiği bir tür olma özelliği gösterirken,
kadın yazarların “kadına yönelik anlatı türü” olarak mimlenen melodramlara, gerekli desteği
sağlayamadıkları açıktır. Tüm bu kısa bilgilerin ardından bu çalışmada, sinemanın var oluşunun
ilk yıllarından bugüne kadar hem tek başına hem de diğer türler arasına sızarak yaşamayı
başaran, “melodram türünün” bir tarz ve eylemlilik olarak, ne gibi özelliklere sahip olduğu
konusu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Melodram, Antik Yunan, beyaz sinema, siyasal iktidar, sanatsal duygu
aktarımı.
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METALİST PARA YAKLAŞIMI VE İSTİHDAMIN ESNEKLEŞMESİ
Ragıp YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, r.yilmaz@ogu.edu.tr
ÖZET
Metalist yaklaşım, Avusturyalı iktisatçı Carl Menger’in düşünceleriyle şekillenen bir para
anlayışını yansıtır. Bu yaklaşım paranın kullanım değerini öne çıkartır. Buna göre para
kullanım değerine, hayatın akışı içinde ve bu süreçte elde edilen alışkanlıklarla değiş-tokuş
sırasında sahip olur. Diğer bir ifadeyle bu yaklaşım, paranın ortaya çıkmasında devlet ya da
yasama organı gibi herhangi bir otoritenin etkili olmadığını iddia eder. Kimse tarafından
icat edilmeden kendiliğinden ortaya çıkan para, işlem maliyetlerini azaltıcı yönüyle doğal
bir şekilde kendine hayat alanı bulur. Bunun yanı sıra herhangi bir otoritenin varlığına
ihtiyaç duymayan para, metalist yaklaşıma göre toplumsal ilişkilerde nötr bir karaktere
bürünür. Paranın nötr şekilde değerlendirilmesi, paraya toplumsal politika aracı olma
özelliğini kaybettirir ve sadece enflasyon ile ilişkilendirilir. Nötr yönüyle siyaset ve
ekonomi yönetiminde tarafsızlaşan para, toplumsal sorunlar karşısında da tarafsızlaşır. Bu
ise istihdam ve işsizlik politikalarında paranın etkinliğini kaybetmesine neden olurken, para
politikalarının yerine esnek istihdamın geçmesine yol açar. Para politikasının işsizliği
azaltmaya yönelik olarak kullanılmamasının maliyeti, esnek istihdam yoluyla emek
piyasasına terk edilir. Bu çalışmada metalist para yaklaşımının ekonomide hakim olmasının
emek piyasaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Metalist para yaklaşımının, istihdam
politikası üzerindeki etkisini incelemek için OECD üyesi ülkeler ele alınmıştır. Çalışmanın
yönteminde, metalist para yaklaşımının parayı sadece enflasyon ile ilişkilendirmesine
uygun olarak OECD ülkelerinin enflasyon oranları değerlendirilmiştir. Metalist para
anlayışının ve bunun ortaya çıkardığı maliyetlerin etkilerini gözlemleyebilmek için OECD
ülkelerindeki işsizlik, sendikalaşma yoğunluğu ve çalışanların toplu pazarlık hakları esnek
istihdamın temsilcileri olarak ele alınmıştır. Bulguların teorik değerlendirilmesi sonucunda
dünyada metalist para yaklaşımının hakim olmasıyla, OECD ülkelerinde enflasyonun
gerilediği gözlenmektedir. Buna karşılık esnek istihdama yönelik politikalarda ise bir artış
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, paranın nötr kabul edilip toplumsal sorunlar
karşısından tarafsızlaşması, esnek istihdamı teşvik etmekte ve paranın tarafsızlaşmasının
maliyeti emek tarafından üstlenilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Para, Nötr Para, Emek, Esnek İstihdam
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MODA OLGUSUYLA DEĞİŞEN BEDEN ALGISI VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

Öğr. Gör. Esra SEÇİM
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarı ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü, esra.secim@atilim.edu.tr

ÖZET
Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden olarak, kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynarken,
modanın en belirgin etkisi de giysilerde görülür. Bu yüzden giysi, beden, moda kavramları daha
fazla birbiri içine geçmiş bir şekilde algılanır. İnsanın madde ile ilişkisinin sürekli dönüşüm
geçirmesi, maddesel varoluşunu temsil eden bedenine dair algısının da tarih boyunca olumlu ile
olumsuz arasında gidip gelen bir seyir izlemesine sebep olmuştur. Bedenin sürekli bir devinim
içindeki bu tarihine değinmek, kapitalizmle yaratılan bugünkü beden algısını anlamlandırmada
yararlı bir adımdır. Değişim olmadan yapamayan moda, özellikle de dış bedenin değişiminde
toplumsal kimliklerin maddi nesneler yoluyla teşhir edilmesiyle karmaşık simgesel biçimler
kazanırken, bedeni görsel anlamda yeniden konumlandırır. Günümüzde kapitalizm ile gelişen
tüketim kültürünün itici güçlerinden biri olan modanın da bu söylem araçlarından biri olduğu kabul
edilerek, modanın etkisinde olan giyim, aksesuar gibi bedeni kuşatan tüm ürünler, bedenin formuna
ve görünümüne ilişkin bir fikir sunduğu çalışmada konu olarak ele alınmıştır. Dayatılan moda
olgusu ile birlikte tarihsel süreçte değişen beden ve güzellik algısı incelenerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Moda, Beden, Tüketim
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NAMUS CİNAYETLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME
(TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA)
Doç Dr. Veda Bilican GÖKKAYA
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
bilican76@gmail.com
“Konuştuğumuz zaman korkarız,
Sesimiz duyulmayacak diye,
Sözümüz küçümsenecek diye.
Ama sustuğumuz zaman da korkarız.
Öyleyse konuşalım daha iyi…”
A. Lorde
ÖZET
Büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasında kadınlar hala toplum
içerisinde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler yaşamaktadır. Yaşanan bu eşitsizliklerden biri de
insan hakları ihlali ve bir toplum sağlığı sorunu olan şiddettir. Bireylerin, fiziksel ve ruhsal olarak yara
almasını, zarar görmesini ifade eden şiddet, özellikle özel alanda kadınları mağdur etmektedir.
Kadınları hedef alan söz konusu bu şiddet, Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesi’nde, “ister kamusal, ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel
veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” (Mavili, 2014: 16;
Sevil vd., 2015: 574; Arın, 2001: 305-308; İçli, 2013: 119; Ekizceleroğlu ve Zeyrekli, 2007: 64) olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımla “kadına yönelik şiddet, kamusal ve özel alanda, evde, sokakta,
işte, eğitim ve devlet kurumlarında erkekler tarafından kadınları sindirmek, cezalandırmak, aşağılamak
ve fiziksel ve psikolojik bütünlükleri ve öznelliklerine zarar vermek maksadıyla; tehdit, baskı ve zor
yoluyla gerçekleşen tüm şiddet biçimlerini kapsamaktadır” (Hirata vd., 2009: 312).
Kontrol etmek/denetlemek/sindirmek/güç göstermek/terbiye etmek/eğitmek/ cezalandırmak vb.
gibi pek çok amacı olan kadına yönelik şiddetin, birçok türü de vardır. Bunlardan özellikle kadın
bedenini/cinselliğini denetlemeyi amaçlayan namus adına işlenen kadın cinayetleri hem bireysel hem
de toplumsal anlamda önemli mağduriyetleri ve sorunları da beraberinde getirmektedir.
Dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de namus adına işlenen kadın cinayetleri,
kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olarak, gündemi meşgul etmektedir. Yapılan araştırmalar,
kadınların aile içinde en çok eşlerinin veya yakın erkek akrabalarının (baba, kardeş, abi, amca, dayı,
kayınpeder, kayınbirader vb.) şiddetine maruz kaldığını göstermektedir.
Dolayısıyla derleme niteliğindeki bu çalışmanın amacı da, belgesel gözleme başvurularak,
konuyla ilgili yapılan diğer araştırmaların istatistiki verilerinden de yararlanarak, toplum vicdanını
yaralayan, kadına yönelik şiddetin en ağır yanını oluşturan namus adına işlenen kadın cinayetlerinin ne
olduğuna, sebeplerinin neler olduğuna, faillerinin kimler olduğuna, yaygınlığına ve sonuçlarına dikkat
çekmek ve bu doğrultuda konuyla ilgili çözüm önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerki, şiddet, kadına yönelik şiddet, namus
cinayetleri.
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A REVIEW OF HONOR KILLINGS
(IN THE CONTEXT OF SOCIAL GENDER)
“When we talk, we fear
what if our voice is not heard?
what if our word is underestimated
But we also fear when we are quiet.
Let’s talk then, it is better...”
A. Lorde
Abstract:
In today’s world, in which significant changes and transformations are experienced,
women still experience inequalities based on social gender within society. One of these
inequalities is the violation of human rights and violence, which is a social health problem.
Violence, which means individuals’ receiving physical and mental injuries and getting harm,
aggrieves women especially in the private sphere.
This violence, which targets women, is defined as “a gender-based act which gives or
may give women physical, sexual or psychological pain or suffering, or threatening, forcing or
arbitrarily subjecting them to such acts, regardless of whether it occurs in the public or private
life” in the Declaration on the Elimination of Violence Against Women of the United Nations
(Mavili, 2014: 16; Sevil et al., 2015: 574; Arın, 2001: 305-308; İçli, 2013: 119; Ekizceleroğlu
and Zeyrekli, 2007: 64). In another definition, “violence against women includes all types of
violence used by men in public and private spheres, at home, in the street, at work, in
educational and state institutions through threatening, pressing and forcing for the purpose of
intimidating, punishing and insulting women and damaging their physical and psychological
integrity and individuality” (Hirata et al., 2009: 312).
There are many types of violence against women with different purposes, such as
restricting/controlling/intimidating/showing power/disciplining/educating/punishing, etc.
Among these, especially women killings committed for honor, which aims at controlling
women’s body/sexuality, bring about significant aggrievements and problems in both
individual and social terms.
As in many countries of the world, women killings committed for honor are on the
agenda in our country as the most severe violence against women. The studies conducted show
that women are exposed to violence from mostly their husbands or close male relatives (father,
younger or elder brother, uncle, father-in-law, brother-in-law, etc.) in the family.
Consequently, the aim of this study, which is a review, is to draw attention to what
women killings committed for honor, which hurt the conscience of society and constitute the
most severe violence against women, are, their causes, their actors, their prevalence and
results, and to present solution proposals for the issue through documental observation and the
statistical data of other studies conducted on this issue.
Keywords: Sex, social gender, patriarchy, violence, violence against women, honor
killings
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ULUSAL KİMLİK VE DIŞ POLİTİKA:
“TÜRK VE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI UYUMLU VE TAMAMLAYICI MI?”
Dr. Erol KALKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
erolkalkan@ktu.edu.tr

ÖZET
Ülkelerin kimliklerinin, değerlerinin ve normlarının ülkelerin diş politika çıkarlarını, hedeflerin,
davranışlarını ve dolayısıyla çıktılarını belirlediğine ilişkin tartışmalar artan bir şekilde uluslararası
ilişkiler literatüründe kendine yer bulmaktadır. Ülkelerin uyumlu ve tamamlayıcı ilişki ve politikaya
sahip olmalarının ortak kimliğin, değerlerin ve normların varlığı ve/veya inşasıyla mümkün olduğu
tartışılmaktadır. Ortak kimlik, değer ve normların inşasının sosyalleşme ve deneyimsel öğrenmeyle
mümkün olduğu kaydedilmektedir. Sosyalleşme ve deneyimsel öğrenmenin ana belirleyicinsin ülkeler
arasındaki ilişkilerin yoğunluğu ve kalitesiyle mümkün olduğu acıktır. Türkiye-Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ilişkileri son yıllarda artan uyumsuzluk ve çekişmelere sahne olmaktadır. TürkiyeABD ilişkilerinin türbülansta olduğu bu dönemde ülke kimliklerinin, değerlerinin ve normlarının
yaşanan türbülanstaki rolünün değerlendirilmesi önem arz etmektedir. İki müttefik ülkenin dış
politikalarında anlaşmazlık ve çelişkiye düştükleri en belirgin örneklerden birini hiç kuşkusuz Sureye
politikaları oluşturmaktadır. Bu çalışma güncel Türkiye-ABD dış politikalarını Suriye özelinde
değerlendirmektedir. Suriye iç savaşanda tarafların anlaşmazlığa düştüğü temel konular tartışılmakta ve
bunların arkasında yatan nedenler konstrüktivist perspektiften analiz edilmektedir. Bu bağlamda, çalışma
bir taraftan ulusal kimlik ve değerlere odaklanırken, diğer taraftan ulusal kimlik ve değerlerinin ülkelerin
diş politika davranışlarındaki ve çıktılarındaki rolü irdelenerek Türkiye ve ABD dış politikalar uyumlu
ve tamamlayıcı mıdır sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın ampirik odak noktasını iki
müttefik ülkenin Suriye politikalarındaki uyumsuzluklar ve bu uyumsuzlukların oluşumunda ülkelerin
kimliklerinin, değerlerinin ve normlarının etkileri oluşturmaktadır. ABD ve Türkiye’nin Suriye
politikalarındaki uyumsuzluk sonuçlarından ziyade nedenleri ve ulusal kimliklerin ve kimliklerde
yaşanan değişimlerin diş politika çıktılarına etkileri bağlamında analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulusal kimlik, Dış Politika, Türk dış politikası, Amerikan Dış Politikası, Suriye
sorunu
NATIONAL IDENTITY AND FOREIGN POLICY:
“ARE TURKISH AND AMERICAN FOREIGN POLICY COMPATIBLE AND
COMPLEMENTARY?”
Many foreign policy practitioners and theoreticians seem to agree on that shared identity, values, roles,
friends, enemies, norms, interests and objectives are significant for having common compatible and
complementary relations and policy. This research aims to investigate how and to what extent Turkey’s
and United States of America’s (USA) foreign policies are compatible and complementary in terms of
their identity, values, interests and roles in Syria. It uses identity, values and role on the one hand, with
foreign policy behaviour on the other, by focusing on the compatibility and complementarity of Turkish
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foreign policy with USA in contemporary period. Collected dates show that identity of states should be
stressed more because they are considered as a ‘road map’ which is relied on by foreign policy-maker to
easy and facilitate an understanding of difficult foreign policy issues and interpretation of realities and
to determine their interests and roles in international arena. The theoretical framework attempts to draw
how intense interaction between Russia and Turkey in last decade has affected and shaped the national
perception of identity, values, norm, objectives and roles. Thus, the empirical focus will be on changes
in Turkish foreign and security policy since the late 1990s. How and what extent has the dominant
Turkish national discourse on foreign and security policy changed since the late 1990s?
Keywords: National identity, Foreign Policy, Turkish foreign policy, American Foreign Policy, Syrian
issue
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YAŞLILIK ÇALIŞMALARINDA SÜREKLİLİK TEORİSİNİN BİR
DEĞERLENDİRMESİ: KONYA YAŞLILAR MÜZESİ ÖRNEĞİ
Nur Manolya ŞEN ÇATALKAYA
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi,
nurmanolyasen@anadolu.edu.tr

ÖZET
Yaşlanmayla birlikte toplumsal hayata katılımının azalmasını doğal bir durum olarak
varsayan teorilerin zıt kutbunda yaşlının aktif bir hayat benimsemesi gerekliliğini vurgulayan
teoriler mevcuttur. Yaşlılık çalışmalarında bu iki görüşe alternatif olarak mevcut durumun
sürekliliğine vurgu yapmasıyla öne çıkan başlıca teorilerden birisi, 1971’de gerontolog Robert
Atchley tarafından geliştirilen süreklilik teorisidir. Teori, yaşlılıkta bazı rollerin
kaybedilmesinin yanında bazılarının da devam etmesiyle dengeli bir süreç haline getirilmesi
üzerinde durur. Teoriye göre birey, yetişkinlik döneminde kazandığı deneyim, bilgi, beceri ve
stratejilere yaşlılıkta karşılaştığı sorunlara çözüm bulmaya çalışırken başvurur. Dolayısıyla
önemli olan bireyin yaşlılıktan önceki yaşamında edindiği deneyimleri geliştirmek ve bunu
yaşlılıkta da sürdürülebilir hale getirir.
Her ne kadar süreklilik teorisi başarılı bir yaşlanma için yetişkinlik deneyimlerinin
devamlılığını dile getirse de yaşlıların toplumsallaşma süreci, daha önceki dönemlerden
yaşlılığın getirdiği fiziksel, toplumsal, cinsiyete dayalı veya ekonomik farklılıklar sebebiyle
ayrılır ve bu farklılıklar sebebiyle süreklilik de kesintiye uğrar. Bu çalışmada süreklilik
teorisinin bazı varsayımları sorgulanarak yaşlıların deneyimlerinden, sahip olduğu bilgilerden
ve becerilerden ne kadar faydalanabildiği Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne bağlı Yaşlılar Müzesi’nde gerçekleştirilen bir nitel araştırmanın bulguları
değerlendirilerek tartışılmaya çalışılacaktır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak toplanmıştır. Nisan 2018’de kota örneklem seçim tekniği ile 10 erkek ve 10 kadın
olmak üzere 20 katılımcıyla görüşülmüştür. Çalışmada süreklilik teorisinin varsayımlarını
destekleyen bulgular kadar teoriye eleştirel bir noktadan yaklaşılması gerektiğini ortaya koyan
bulgular da tartışmaya açılacaktır.
Araştırmanın bulguları göstermektedir ki, yaşlılar, yetişkinlik döneminde edindiği
deneyim, bilgi ve becerileri sahip oldukları imkânlar çerçevesinde kullanabilmektedir. Bu
imkânları belirleyen ekonomik, yapısal, toplumsal, sosyal unsurlar olabilir. Cinsiyet de
sürekliliği belirleyen altı çizilmesi gereken önemli etkenlerden birisidir. Diğer taraftan aktif
yaşam benimseme adı altında değerlendirilebilecek bazı kişisel yaklaşımların sürekliliğin
devamında etkili olan benlik ve kendini gerçekleştirmeyle ilişkisi kurulmuştur. Buna göre,
emeklilik gibi hayatın değişiminde önemli bir belirleyici olan andan sonra yaşlının kendini
gerçekleştirmesi ve ilişkilerini koruması, yaşlılık öncesi ile yaşlılık dönemini birbirine
yakınlaştıran önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, yaşlılık sosyolojisi, süreklilik teorisi, Robert Atchley,
aktif yaşlanma
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“OKUL FORMANI ÖZGÜRCE KENDİN TASARLA”
PROJESİ ÖĞRENCİLERİNİN FORMA SEÇİMİNDEKİ TERCİHLERİ
Nuray DEMİREL AKGÜL

Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
nuray.demirel@hbv.edu.tr
Serap MUTLU
Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Giyim
Ayakkabı ve Deri Bölümü
serap.mutlu@hbv.edu.tr

Zeliha SARIKAYA HÜNEREL
Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Giyim
Ayakkabı ve Deri Bölümü
zeliha.sarikaya@hbv.edu.tr
ÖZET

Kişilerin giyim seçimini etkileyen faktörler arasında; cinsiyetin, yaşın, sosyal çevre ve statünün,
mevsimin, zevkin ve modanın ne kadar önemli olduğu genellikle bilinen bir olgudur. Çocuk giyimlerinin
seçiminde ise, çocukların hareketliliği dikkate alınarak giysilerinin sağlıklı, sık yıkanabilen, terlemeye
karşı vücudu koruyan ve mevsime uygun, doğal tekstil malzemelerinden üretilmiş olanları tercih edilir.
Çocukların giysi seçimini etkileyen bütün kriterler göz önüne alınarak tasarlanan giysiler ile aynı
zamanda yaşına ve bulunduğu ortama uygun çeşitli süsleyicilerin kullanıldığı şık ve sevimli giysilerin
üretilmesi çocuğun kişisel algısını ve özgüvenini geliştirir.
Bu anlayıştan yola çıkarak, bu çalışmada çocukların okul hayatlarında kullandıkları giysilerin seçiminde
söz sahibi olmasını amaçlayarak; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Küçük Hibe Desteği ile
Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar İçin Mikro-Fon Programı” kapsamında “Okul Formanı
Özgürce Kendin Tasarla” adlı bir proje yürütülmüştür. Bu projede Ankara ili Polatlı İlçesi Zafer
Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri çalışmaya konu edinilmiştir.
Çalışma kapsamında Çocuk Hakları esas alınarak her çocuğun görüşlerini serbestçe ifade etme,
kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkı projeye amaç edinilmiş
ve bu amaç doğrultusunda, toplam 143 öğrenciyle yapılan görüşme ve anket sonucunda kendilerini nasıl
bir formayla görmek istedikleri, nasıl rahat hissedecekleri, formalarında aradıkları model, renk, kumaş
seçimi özellikleri belirlenmiştir.
Bu çalışmada; 66 kız, 77 erkek öğrencinin ankete vermiş oldukları cevaplarla formalarda olmasını tercih
ettikleri giysi parçaları, rengi, kumaş yapısı ve deseni, formanın modeli tespit edilmiştir.
Çocukların okul giysi seçiminde çocuklar söz sahibi olmadan, ya aileleri ya da okul yönetimi tarafından
sunulan formaları giyerek uzun bir süre eğitim hayatını sürdürmesi; Çocuk Hakları Sözleşmesi
maddelerinden; ifade ve düşünce özgürlüğünün, kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme
hakkının layığıyla yapılamadığının bir göstergesidir. Bu anlamda yapılan çalışma çocukların yararının
gözetilmesi; yaşama ve gelişmeye katılım ve kendini değerli hissetmesi anlamında oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Okul Forması, Tasarım, Kumaş Bilgisi, Renk Bilgisi, Malzeme Bilgisi.
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OYUN MU? GERÇEK Mİ? : “MAVİ BALİNA” OYUNUNUN BASINDAKİ
YANSIMASI VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ergün HASGÜL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
ergun.hasgul@sbu.edu.tr
Özet
Teknolojik alandaki ilerlemeler her geçen gün insanların mantıksal sınırlarını zorlar hale
gelmiştir. İnsanlar her yeni güne, yeni bir teknolojik gelişmeyle uyanmaktadır. Teknoloji
sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok alanda insanların hayatını kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte
bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla insanlar dünyaya açılmış, Dünya’daki gelişmelere ve
yeniliklere kısa süre içinde ulaşabilmektedir. Bu yenilikler her zaman insan hayatına olumlu
katkı vermemektedir. İnsanları olumsuz etkileyen haber ve gelişmeler bir teknolojik veba gibi
hızla yayılmaktadır. İnternet üzerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla
oynanan oyunlar, insanları özellikle genç ve çocuk grupları kolay bir şekilde etkisi altına
almaktadır. Oyun yapımcıları bu grupların yoğun ilgisini görerek, oyunlarını ve
uygulamalarını bu grupların beklentilerine göre hazırlamaktadır. Bazı oyunlar, genç ve
çocukların beklentilerine ve zayıf yönlerine odaklanarak onları maddi, fiziksel, sosyal zarara
uğratmakta ve hatta sağlıklarını tehdit etmektedir. “Mavi Balina” olarak adlandırılan, tüm
dünyada etkisini halen sürdüren ve kullanıcılarına psikolojik, sosyal ve fiziksel zarar vermeyi
hedefleyen uygulama da bu türden bir oyundur. Bu uygulama doğrudan aplikasyon üzerinden
oynanan oyunların aksine, doğrudan oyunun yaratıcısı ile irtibat sağlayan ve insan hayatını
tehlikeye sokacak görevlerin verildiği sanal bir oyundur. Bu oyun son 10 yılda birçok habere
konu olmuş, internet sitelerinde ve sosyal medyada viral bir şekilde yayılmıştır. Bu olumsuz
ifadelerin takipçilerinde artan bir meraka neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, “Mavi
Balina” oyununun basındaki yansımalarını ve toplum üzerindeki etkisini incelemeyi
amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğlence, İntihar, Korku, Oyun, Teknoloji.

A GAME OR REALLY?: THE REFLECTİON OF THE “BLUE WHALE” GAME İN
THE PRESS AND ITS IMPACT ON SOCİETY
Abstract
Technological advances have become more and more challenging to the logical limits of
people. People awaken to every new day with a new technological development. Technology
has made life easier for people in many fields such as health, education and transportation. In
addition, with computers, tablets and smart phones, people have opened up to the world and
can reach the developments and innovations in the world in a short time. These innovations
do not always contribute positively to human life. News and developments that adversely
affect people are spreading rapidly like a technological plague. Games played via computers,
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tablets and smartphones over the Internet easily affect people, especially young and children
groups. Game producers see the intense interest of these groups and prepare their games and
practices according to the expectations of these groups. Some games focus on the
expectations and weaknesses of young people and children, causing them financial, physical
and social harm and even threatening their health. Application is called as “Blue Whale”,
which continues to be effective all over the world and aims to cause psychological, social and
physical harm to its users. Unlike games played directly through the application, this
application is a virtual game that provides direct contact with the creator of the game and
assigns tasks that endanger human life. This game has been the subject of a lot of news in the
last 10 years and has spread virally on websites and social media. These negative statements
are thought to cause increased curiosity in the followers. This study aimed to examine the
reflections of “Blue Whale” in the press and its impact on society.
Keywords: Entertainment, Fear, Game, Suicide, Technology.
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ENERJİ POLİTİKALARI VE ÇEVRE DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA SIFIR ATIK
PROJESİ

Ömer Fuad KAHRAMAN
Arş. Gör. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, Yönetim Bilimleri ABD
kahraman.fuad@gmail.com
Murad DUZCU
Dr. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
mduzcu@yahoo.com
ÖZET
Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir proje olarak 2017 yılında, 2018
yılından itibaren uygulanmak üzere ortaya atılmış bir projedir. Bu proje öncelikle devlet
kurumlarından başlanarak daha sonra tüm ülke çapında atıkların en aza indirilmesini, sadece
gerekli olan yerlerde gerekli miktarlarda tüketim yaparak atıkların olabildiğince azaltılmasını,
atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde ve geri dönüştürülebilir şekilde değerlendirilmesi gibi
amaçlarla ortaya çıkmıştır. Projenin Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’ın sahiplenmesi, bu
projenin çıktılarını ve elde edilen bulgu ve tecrübelerini uluslararası arenada paylaşılıyor ve
aktarılıyor olması ülke içi olduğu kadar uluslararası arenada da oldukça önem verilen bir proje
olduğunu göstermektedir. Sıfır Atık Projesi ile insan yaşamının, artan nüfusu, tüketim
alışkanlıkları, yaşam biçimi ile bir parçası olduğu doğayı kirletmesi bir noktada en aza
indirilmek, hatta engellenmek çabasındadır. Bu projenin ana hedeflerinden bir tanesi bireylerin
bilinçlendirilerek var olan ve çevreye zarar verdiği öngörülen tüketim alışkanlıkları ve yaşam
biçimlerini bir kenara bırakmaları, çevreye daha az zarar verecek bir yaşam biçimine doğru
bilinçlenerek evirildikleri bir hayata ulaşmalarının sağlanmasıdır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, Sıfır Atık Projesi ile tüketim miktarlarının asgari düzeye
indirilmesi, neredeyse çevreye en çok zarar veren tüketim kalemlerinden birisi olarak
değerlendirilebilecek enerji ihtiyaçlarının da sınırlandırılması anlamına gelmektedir.
Türkiye’nin enerji yönetimi ve politikaları kapsamında öncelediği enerjide tasarruf edilmesi ve
verimliliğin maksimize edilmesi konuları bu noktada Sıfır Atık Projesi ile uyum
göstermektedir. Bir anlamda Sıfır Atık Projesi ile insanların çevresi ve doğası ile uyumlu bir
hayat sürdürmeleri ve tüketim alışkanlıklarını buna uygun şekillerde biçimlendirmeleri, bir
enerji politikası amacına hizmet etmesi bakımından farklı bir perspektiften
değerlendirilebilmektedir. Bu çalışma, Sıfır Atık Projesi ve Enerji Politikaları bağlamında
birbirinden bir anlamda ilk bakışta bağımsız görülebilecek iki konunun birbiri ile olan
ilişkilerini ortaya koymaya çalışmakta, bu projeyi çevre diplomasisi bağlamında
değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık Projesi, Enerji Politikaları, Enerji Verimliliği, Enerji Yönetimi
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN İNSAN HAKLARI,
YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Doç. Dr. Mehmet GÜNGÖR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Bölümü
megungor06@gmail.com
Ali ŞİMŞEK
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler eğitimi ABD Yüksek Lisans
alisimsek58@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmada insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programının yeterliliği 4.sınıf
öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi çalışılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Mersin ili 4.sınıflarda görev yapan 13 kadın ve 11 erkekten oluşan 24 sınıf öğretmeni
oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmaları kullanılmıştır. SPSS
17 programı kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Yapılan çalışmada, insan hakları, yurttaşlık ve
demokrasi dersinin öğretim kademesi konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Katılımcılar
programındaki konu ve kazanımların yeterli olduğunu Katılımcılar dersin konuların az olduğunu,
kazanımların içeriğinin değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. İnsan hakları, yurttaşlık ve
demokrasi dersinin 4.sınıfta olmasının olumlu bulunduğu, konu ve kazanımlarının yaş-olgunluk
seviyesine göre sadeleştirilmesi, bu desin öğretilmesi konusunda öğretmenlerin gerekli mesleki
donanıma sahip olduğu, bunun yanında alanında uzman kişiler tarafından öğretmenlere güncelleme
eğitimlerinin düzenlenmesi gerekliliği belirtilmiştir. Ders kitaplarının genel olarak yeterli
görülmediği, kitaplar hazırlanırken kullanılan kelimelerin ve kavramların öğrencilerin gelişim
özellikleri ve yaşlarına göre daha sade anlaşılır olması, somut örneklerin çoğaltılması ve
çeşitlendirilmesi gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yurttaşlık, İnsan Hakları, Demokrasi, Öğretim Programı.
ABSTRACT
In this study, it was tried to evaluate the curriculum of human rights, citizenship and democracy by
4th grade teachers. The study group consisted of 24 class teachers consisting of 13 women and 11
men working in the 4th year of Mersin in the 2018-2019 academic year. In the research, screening
studies, one of the quantitative research methods, were used. Descriptive analysis was performed
using SPSS 17 program. In this study, different opinions have emerged about the teaching level of
human rights, citizenship and democracy course. The participants stated that the subjects and
achievements in the program were sufficient. It was stated that the human rights, citizenship and
democracy course was found to be in the 4th grade, and that the subjects and achievements were
simplified according to the age-maturity level, that the teachers had the necessary professional
equipment to teach this course, and in-service trainings should be organized by the experts in the
field. It is suggested that textbooks are generally not considered sufficient and that the words and
concepts used in the preparation of the books should be more easily understood according to the
developmental characteristics and age of the students, and concrete examples should be replicated
and diversified.
Key words: Citizenship, Human Rights, Democracy, Curriculum
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KÜRESELLEŞMENİN GÜNÜMÜZE KADAR SERÜVENİ VE EKONOMİK GÜCÜ
FARKLI SEVİYELERDE OLAN ÜLKELERE ETKİLERİ
Ömer Burak YEL
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ve Yönetim Bölümü, Fatih, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Küreselleşme günümüz dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri haline gelmiştir.
İnsanların yaşadığı sosyal ortam, farklı düşünce yapıları gibi nedenlerden dolayı küreselleşme
üzerinde tanım birliği bulunmamaktadır. Küreselleşme, bir kesimce dünyada meydana gelen
bütün olayların nedeni olarak görülürken, bir kesim tarafında modernleşme ve çağdaşlaşma ile eş
değer tutulmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arasında başta ekonomik olmak üzere
siyasal sosyal, kültürel açıdan bütünleşme büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu süreç sadece gelişmiş
ülkeleri değil, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri de etkilemiştir. Bazı kesimler
küreselleşmenin dünyada refahı arttıracağını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki
farkları azaltacağını ifade ederken bazıları da aynı kavramı sömürgeciliğin modern yaklaşımı
olarak ifade etmişlerdir. Küreselleşme kavramına ilişkin bir yandan olumlu yaklaşımlar varken
(Aşırı Küreselleşmeciler), diğer yandan bu süreci çok şiddetli bir şekilde eleştiren olumsuz
yaklaşımlar (Küreselleşme Karşıtları) bulunmaktadır. Ayrıca küreselleşme sürecine daha tarafsız
yaklaşan (Dönüşümselci)görüşlerde bulunmaktadır. Özellikle 2000’li yılların başlarında
Sovyetlerin yıkılması, sosyalist bloğun çökme aşamasına gelmesi küreselleşme anlayışının
toplumlarda daha fazla karşılık bulmasına neden olmuştur. Fakat, 2008 kriziyle birlikte bu
düşüncede aşınmalar yaşanmış, küresel ticaretin durgunlaşması ve Amerika’ya karşı ekonomik
olarak güçlenen Çin, Hindistan gibi ülkeler küreselleşme fikrinin daha çok tartışılmasına neden
olmuştur. Çalışmanın amacı küreselleşme kavramını ve kavrama yönelik çeşitli tanımlamaları
anlatmak, küreselleşme kavramının tarihsel süreçteki gelişimi açıklamak ve aynı zamanda
küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkilerini ortaya koymak, çeşitli örnekler
üzerinden konuya açıklık getirmektir. Eldeki veriler ışığında, gelişmiş, gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkeler arasından seçilmiş ülkelerin süreçle birlikte kazanç veya kayıpları analiz
edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Amerika, Az Gelişmiş Ülkeler, Çin, Hindistan
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İBN-İ HALDUN’A GÖRE YERLEŞİK VE GÖÇEBE TOPLUMLARDA KÜLTÜRÜN
AKTARIMI

Enver Sinan MALKOÇ
Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet
Bölümü, sinan.malkoc@sbu.edu.tr
ÖZET
İbn-i Haldun, toplumsal konuların bilimsel bir disiplin ve sistematik içinde ele alınma anlayışına katkısı
bakımından dünya bilim tarihinde bir köşe taşı durumundadır. İbn-i Haldun; toplumları yerleşikler ve göçebeler
olmak üzere iki ana kategoriye ayırarak inceler. Bu toplumsal ayrımı yaparken, insan topluluklarının coğrafi
konumlanışlarını ayırt edici nitelik olarak öne çıkartması dikkat çekicidir.
Bugün sosyoloji biliminde; din, aile, siyaset, ekonomi, eğitim ve serbest zamanlar şeklinde altı temel
toplumsal kurumun varlığı kabul edilmektedir. İbn-i Haldun ise toplulukların yerleşik ya da göçebe olmalarının,
toplumsal yapı ve ilişkilerin her yönü üzerinde köklü ve belirleyici bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır.
Dolayısıyla bir topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarımı işlevini üstlenen eğitim kurumu da toplumların
yerleşik ya da göçebe olmalarına göre şekillenecektir. Bu noktada; yerleşik toplumlarda eğitimin sistematize
edilmiş ve örgütlenmiş olması bakımından göçebe toplumlara kıyasla farklılık arz ettiği görülmektedir.
Kırdan kente hızlı ve düzensiz göç, çarpık kentleşme, nicelik bakımından gelişirken nitelik bakımından
zayıflayan eğitim, kültürel yozlaşma gibi problemler günümüz toplumlarının yüzleştiği en ciddi problemler
arasında yer almaktadır. Her ne kadar İbn-i Haldun’un yaşadığı dönemdeki ve günümüzdeki toplum yapıları ciddi
anlamda farklılaşmış olsa da İbn-i Haldun’un insan doğasını çözümleyerek ulaştığı genel saptamaların mevcut
problemlerin çözümünde günümüz sosyal bilimcilerine de ışık tutabileceği kanaatindeyiz.
Dolayısıyla çalışmamız İbn-i Haldun’un derin toplumsal analizlerini özümseyerek bunlardan günümüz
toplum yapısı için dersler çıkarmayı amaçlamaktadır. İbn-i Haldun’un Mukaddime isimli eserinde ileri sürdüğü
görüşlerin incelenip yorumlanması çalışmamızın kapsamını oluşturmaktadır. Sonuç olarak; İbn-i Haldun’un
tespitleri doğrultusunda şehir ve kır yaşamının farklı artılarını birleştirebilen yeni yaşam çevreleri
oluşturulmasının gerekliliğine ulaşılmıştır. Bu yaşam çevreleri, çeşitli insani problemlerin çözümünde olduğu gibi
kültürün korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da günümüz toplumları için
uygun bir zemin oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Göçebe, Yerleşik, Eğitim, Kültür Aktarımı.

THE DEVOLOPMENT AND TRANMISSION OF CULTURE IN SEDENTARY AND NOMADIC
SOCITIES FROM THE POINT VIEW OF IBN KHALDUN

ABSTRACT
Ibn Khaldun is a cornerstone in the history of world science with his contribution to
systematic and scientific analysis of social issues. Ibn Khaldun examines the societies into two main
categories as nomadic and sedentary. While he makes this distinction, it is noteworthy that people’s
geographical positionings are regarded as their distinguishing quality.
Today religion, family, politics, economics, education and leisure time are accepted as six
basic social institutions in sociology..Ibn Khaldun emphasizes that being a sedentary or nomadic
community has a deep-rooted and determining impact on all dimensions of social relations and of
social structures. Therefore, the institution of education which is functional in transferring of the
culture of a society will be shaped by the nomadic or sedentary character of the society. In this
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context, it is found that sedentary societies are different from nomadic societies in their systematic
and organized education.
While rapid and irregular migration from rural to urban areas, and unplanned urbanization
are increasing in quantity, poorly qualified education and cultural degeneration are among the

most serious problems faced by today’s socities. Even though the social structures in the period of
Ibn Khaldun, and of today are seriously differentiated, we believe that his general determinations
by analysing human nature can bring to light to today’s social scientists for solving existing
problems.

Therefore, this study aims to absorb Ibn Khaldun’s profound societal analysis, and to take
lessons from them for the contemporary social structure. The analyse and interpretation of the

views in Ibn Khaldun’s book Muqaddimah is the main scope of this study. As a result, in line with
Ibn Khaldun’s analyse, it has been reached the necessity to create new life environments that can
combine different positives of rural and urban life. These life environments will provide a suitable
basis for the solutions of various humanitarian problems, as well as the preservations, enrichment
and transfer of culture to the future generations.
Keywords: Ibn Khaldun, Nomadic, Sedentary, Education, Transfer of Culture.
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TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİNDE YOKSULLUK BOYUTU:
HANEHALKI GELİRİNİN VE SAĞLIK GÜVENCESİNİN ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Banu BEYAZ SİPAHİ
Tarsus Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, email: banubeyaz@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5242-5049

ÖZET
Yoksulluk sosyal yapı, eğitim, ekonomi, sağlık gibi yaşamın tüm boyutunu kapsayan bir yapıdır.
Hane içerisinde artan yoksulluk hane içerisinde kaynakların kullanımını azaltmaktadır. Azalan
kaynaklardan en düşük payı alan kesim çocuklardır. Toplumda eşitsizlik erken çocukluk döneminde
başlamaktadır. Bu nedenle çocuklar hane içi yoksulluktan en fazla etkilenen gruplar arasındadır.
Özellikle çocuklarda yaş grubu küçüldükçe yoksulluk oranı artış göstermektedir. Yoksulluk içinde
büyüyen çocuklar, sağlık, beslenme, eğitim gibi haklarını tam olarak kullanamamakta ve kalıcı
yoksulluk boyutunu almaktadır. Yoksul hanelerde yaşayan çocuklara bu süreçte müdahale edilmediği
sürece eşitsizlik artacaktır. Bu nedenle okul öncesi eğitim, sosyo-ekonomik düzeyi düşük hanelerde
çocuklara yönelik sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli bir araçtır. Hanenin
sosyo-ekonomik yapısının kötü olması çocuklarda sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kısıtlamakta
ve olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014-2016
Sağlık Araştırması Anket verileri kullanılmıştır. Ankete katılan 0-6 yaş grubu çocukların okul öncesi
eğitim (yuva veya kreş, anaokulu ve anasınıfı) alıp almamaları ile hanehalkı geliri, sağlık güvencesi
arasında ilişkinin olup olmadığına ve aynı yaş grubundaki çocukların aşı yaptırması ile hanehalkı
geliri arasında ilişkinin olup olmadığına Ki-Kare testi ile bakılmıştır. Eğer ilişki olması durumunda
ilişkinin yönü ve şiddetini (derecesini) ilişki katsayıları ile belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre
2014 ve 2016 yılları için okul öncesi eğitim aşamalarının hanehalkı geliri ve sağlık güvenceleri ile
ilişkili olduğu saptanmıştır. İlişkilerin zayıf pozitif yönlü olduğu ortaya konmuştur. Kreş veya yuvaya
gidenlerin anaokulu ve anasınıfina gidenlere göre daha kuvvetli ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.
Hanehalkı geliri artıkça kreşe veya yuvaya giden çocukların sayısı artış göstermektedir. Sigortası
olmayan çocukların okul öncesi eğitim alma oranları çok düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: Çocuk Yoksulluğu, Okul Öncesi Eğitim, Hanehalkı geliri, Sağlık Güvencesi
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SEÇKİNCİLİK VE KÖYLÜLÜK: TÜRK MODERNLEŞMESİNDE KİMLİK İNŞALARI
Öğr. Gör. Dr. Birol DEMİRCAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
Bu çalışmada, seçkincilik ve köylülük arasındaki gerilimli kimlik inşaları ve yapıları ele
alınacaktır. Türk modernleşme sürecinde gerilimli bir hat olan kentli olmak/seçkin olmak ile
köylülük arasında dil üzerinden kurulan bir hegemonya söz konudur. Dil üzerinden kurulan
seçkincilik ve köylülük, aynı zamanda hiyerarşik bir toplumsal kimlik oluşumunun da göstergesidir.
Seçkincilik üzerinden yapılan tartışmaların temelinde, modernizmin pozitivist bakış açısıyla
kitlelerin, köylülerin veya ekonomik olarak alt kesimlerin iyileştirilmesi ve kültürel olarak estetik
zevklerinin ve entelektüel bakış açılarının seküler sanat ile inceltilmesi motivasyonu yer almaktadır.
Pierre Bourdieu’nun da Ayrım isimli eserinde üzerinde durduğu bu mesele üzerine yaptığı
açıklamalar bu çalışma için yol gösterici olmuştur. Bourdieu, kültürel tüketimin çok değişkenli,
pozitif karakteri ve kültürle ilişkisi ele alırken beğeni yargısının sınıfsal tahakkümü ve kültürel
mekanizmaları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bu çalışmada da seçkincilik ve köylülük kimlik
inşaları, beğeni yargılarına yönelik kullanılan dil üzerinden açıklamaya çalışılacaktır. Bu amaçla,
reklamlarda kullanılan dil incelenecektir. Gösterge bilimin yol göstericiliğinde, reklamlarda yer alan
anlatının bütün öğeleri yan anlam okumasına tabi tutulacaktır. Çalışmada, seçkincilik ve köylülük
kimliklerine ilişkin kullanılan dilin, kültürel tüketim diline dönüşürken beğeni yargılarına yönelik
nasıl biçimlendiği analiz edilecektir. Böylelikle analiz sonucunda, kültürel beğeniye sunulan dildeki
sınıfsal tahakkümün örtük bir anlatı ile yeniden nasıl üretildiği, karşıtlıkların nasıl kurulduğu, bu
karşıtlıklar üzerinden seçkinci bir kimlik inşasının nasıl yapıldığı incelenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Tüketim, Seçkincilik, Köylülük, Kimlik, İletişim.

Distinguished and Peasantry: Identity Constructions in Turkish Modernization
ABSTRACT
In this study, tense identity constructions and structures between elitism and peasantry will
be discussed. In the Turkish modernization process, there is a hegemony between the peasantry and
being urban, which is a taut line. The elitism and peasantry founded on language are also indicative
of the formation of a hierarchical social identity. At the basis of the debates on elitism is the
motivation to improve the masses, peasants or economic sub-sectors from the positivist point of
view of modernism and to cultivate culturally aesthetic tastes and intellectual perspectives with
secular art. The explanations made by Pierre Bourdieu on this issue, which was also emphasized in
his work “Distinction”, were guiding for this study. Bourdieu discusses the multivariable, positive
character of cultural consumption and its relationship to culture, while explaining the relationship
between class domination and cultural mechanisms of appreciation judgment. In this study, elitism
and peasantry identity constructs will be tried to be explained through the language used for
appreciation judgments. For this purpose, the language used in advertising will be examined. In
guiding science of indicative science, all elements of the narrative in advertising will be subjected to
semantic reading. In this study, it will be analyzed how the language used for elitism and peasantry
identities is shaped for the judgments of taste while transforming into the language of cultural
consumption. Thus, as a result of the analysis, it will be examined how class domination in the
language presented to cultural appreciation is reproduced with an implicit narrative, how
contradictions are established, and how to construct an elitist identity through these contradictions.
Keywords: Cultural Consumption, Eliteism, Peasantry, Identity, Communication.
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HEYBELİADA SENATORYUMU SALNAMESİNE GÖRE HEYBELİADA
SENATORYUMUNUN MUHTEVASI (1924-1927)
Osman Kubilay GÜL
Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, kubilaygul@gmail.com

Rabia Sümeyye KARAPINAR
Yüksek Lisans Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi, rabiasumeyyekarapinar@hotmail.com

ÖZET
Osmanlı Devleti’nde yıllık mahiyetinde tutulan salnameler, merkezi yönetimin, nezaretlerin,
askeri kurumların, vilayetlerin, bazı özel kurumların ve kişilerin yılda bir kere bilgilendirme
amaçlı yayınlamış oldukları belgelerdir. Bu çalışmanın amacı ise Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiyye Vekaleti tarafından 1924-1927 yılları arasında tutulan ve neşredilen Heybeliada
Senatoryum’u Salnamesi ışığında, senatoryumun kuruluşu, içeriği, işleyişi hakkında gün
yüzüne çıkarılacak bilgileri literatüre kazandırmaktır.
Dünyada en yaygın salgın hastalıklardan biri olan, tüberk basilinden oluşan verem, Osmanlı
İmparatorluğu’nda büyük bir sorun ihtiva ettiği gibi, ondan adeta bir miras olarak da
Cumhuriyetimize devrolunmuştur. Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı bitiğinde
Anadolu’daki nüfus 9-13 milyon civarındaydı. Çok uzun yıllar süren savaşlar, açlık, yoksulluk,
salgın hastalıklar, ilaç ve hastane yetersizliği, Anadolu’daki halkın eli iş tutan erkek nüfusunu
neredeyse yok etmişti. Temel geçim kaynağı tarım olan, ekonomik alanda hiçbir gelire sahip
olmayan ve insan gücü madenine ihtiyaç duyan genç Cumhuriyet, bu sorunlara çare ararken,
sağlık sorunları üzerine de eğilmiştir. Sağlıklı bir nesil yetiştirme politikası Onuncu Yıl
Marşı’na dahi konu olacak kadar önemsenmiştir. Özellikle Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın
verem konusunda aldığı kararlar, Verem Savaş Dispanserlerinin kurulması, iklimi hastalığa iyi
gelecek yerlerde senatoryumların kurulması, verem aşısının üretimi ve taşrada dağıtımı gibi
hayata geçirilen politikalar ve topyekun başlatılan verem savaşı tüm dünyada takdire şayan
görülmüştür.
Çalışmanın ana kaynağı olan ve transkripte edilen salname, verem hastalığını, verem savaşında
senatoryum hastanelerinin ehemmiyetini, hekimlerin uyguladıkları tedavi yöntemlerini,
diyetleri ve yemek listelerini, günlük tedavi ve rehabilitasyon programının ayrıntılı listelerini,
açık hava kürlerini, senatoryumun bölümlerini, hastalar ve tedavilerle ilgili çeşitli tablolar,
senatoryuma ait fotoğraflar ve dahi senatoryumla ilgili birçok bilgiyi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Salname, Tüberküloz, Verem, Senatoryum, Heybeliada
Senatoryumu
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THE CONTENT OF HEYBELIADA SENATORIUM ACCORDING TO
HEYBELIADA SENATORIUM SALNAME (1924-1927)

ABSTRACT
Annual declarations held in the Ottoman Empire are documents issued annually by the central
government, oversight, military institutions, provinces, some private institutions and
individuals for information purposes.The aim of this study is to bring the information about the
establishment, content and operation of the senatorium into the literature in the light of the
Heybeliada Senatorium which was held and published by the Ministry of Health and Muaveneti İçtimaiyye between 1924-1927.
Tuberculosis, which is one of the most common epidemics in the world, contains a major
problem in the Ottoman Empire and was transferred to our Republic as a legacy.At the end of
the War of Independence under the leadership of Atatürk, the population in Anatolia was around
9-13 million.Many years of wars, hunger, poverty, epidemics, insufficiency of medicine and
hospitals almost destroyed the male population of Anatolia.The young Republic, whose main
source of livelihood is agriculture, has no income in the economic field and in need of a
manpower mine, has dealt with health problems while looking for solutions to these
problems.The policy of upbringing a healthy generation has been cared enough to be the subject
of the Tenth Year March. Especially the Minister of Health. The decisions taken by Refik
Saydam on tuberculosis, the establishment of Tuberculosis Dispensaries, the establishment of
senatoria where the climate is good for the disease, the production and distribution of
tuberculosis vaccines and the total tuberculosis war that has been started all around the world
are admired.
The main source of the study and transcribed salname, tuberculosis disease, the importance of
the senatorial hospitals in the fight against tuberculosis, the methods of treatment applied by
physicians, diets and meal lists, daily treatment and rehabilitation program, detailed lists of
open-air cures, senatorial sections, patients and treatments, the photos of the senatorium and
even information about the senatorium.

Key Words: Salname, Tuberculosis, Tuberculosis, Senatorium, Heybeliada
Senatorium
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ÇOK KATMANLI BİR KENT OLAN ÇAVDARHİSAR’IN KORUMA SORUNLARI
Öğr. Gör. İpek DEMİR
Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mimari
Restorasyon Bölümü. Giresun/Türkiye, ipekdemir0@gmail.com
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü.
Eskişehir/Türkiye, hicranhalac@gmail.com
ÖZET
Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemiz, yer üstünde
ve yer altında çok fazla sayıda kültürel miras ögesini bünyesinde barındırmaktadır. Süreç
içerisinde katmanlaşarak artan kültürel miraslarımızın bir kısmı açığa çıkarken bir kısmı da
yer altında keşfedilecekleri zamanı beklemektedirler. Çok katmanlı bu kentlere tarih boyunca
birçok medeniyet ve kültür yerleşmiştir. Bu nedenle çok fazla çeşitliliği olan ve özgün
alanlardır. Bu tarz çok katmanlı yerleşim yerlerinde ise koruma sorunları daha karmaşık
olduğu için koruma çalışmaları da öncelikle detaylı çalışmaların yapılarak doğru tespitlerin
yapılmasıyla mümkündür.
Arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı üzerinde yer alan kırsal mimarisiyle çok
katmanlı bir yerleşim yeri olma özelliği taşıyan Çavdarhisar ilçesi, Kütahya iline 58 km
uzakta konumlanan, Aizanoi Antik Kentini de içinde barındıran kırsal bir yerleşim yeridir.
Çalışmada alanın kırsal mimari dokusunun değerlendirilebilmesi için Çavdarhisar kırsal
mimarisi ve Aizanoi antik kenti ana başlıkları altında literatür taraması, arazi çalışması
(fotoğraflama, görüşme, gözlem) ve ofis çalışması (analiz, değerlendirme, tespitler)
yapılmıştır.
Çalışma kapsamında ilk olarak yapılan çalışmalar sonucunda Unesco geçici listesinde
yer almasına rağmen yeterli ilgiyi göremeyen çok katmanlı bir kent olan Çavdarhisar
ilçesinden ve bünyesinde barındırdığı Aizanoi Antik Kentinden bahsedilmiştir. Daha sonra
değerlendirmeler ve analizler sonucunda alanın koruma sorunları tespit edilmiştir. Alanda yer
alan yapıların koruma sorunları; doğal etkenler, kullanıcı kaynaklı etkenler ve yasal etkenler
olarak üç başlık altında tespit edilip değerlendirilmiştir. Doğal etkenler; zemin hareketleri ve
hava şartları, kullanıcı kaynaklı etkenler; göç ve terk, ekonomi, konfor eksikliği, eğitim
yetersizliği, hatalı onarım ve müdahaleler, yasal etkenler ise sit kararı, koruma amaçlı imar
planı hataları, tesciller ve varis fazlalığı olarak ele alınmıştır. Daha sonra alanın çok
katmanlılığı göz önünde tutularak çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Son kısımda ise elde edilen
tüm verilerden çıkarılan sonuçlar toparlanarak tartışma ve sonuçlarla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Koruma Sorunları, Çok Katmanlı Kent, Kırsal Mimari, Çavdarhisar,
Aizanoi Antik Kenti.
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TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

Prof. Dr. Arzu ŞENER
Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, TÜRKİYE
asener@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Esna Betül Buğday
Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, TÜRKİYE
esna_b@yahoo.com
Arş. Gör. Uzm. Sevde YÜCEL
Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, TÜRKİYE
sevdeyucel@gmail.com
ÖZET
Tasarruflar gerek ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanmasında gerekse toplumsal refahın
artırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkelerdeki tasarruf oranlarının düşüklüğü ve bunun
beraberinde getirdiği sorunların önemi nedeniyle tasarruflar, çoğu teorik ve ampirik çalışmalara konu
edilmiştir ve halen de edilmektedir (Yaraşır ve Yılmaz, 2011). Yapılan çalışmalarda genellikle
tasarruf oranlarını etkileyen makro ve mikro faktörlerin neler olduğu ve söz konusu faktörlerin
tasarrufları etkilemedeki önem dereceleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Celasun ve Tansel 1993;
Dayal ve Thimann, 1997; Edwards, 1996; Özcan vd. 2003). Bu çalışmada da hanehahalkı tasarruf
davranışları bazı sosyo-ekonomik ve demografik faktörler bağlamında incelenmiştir. Türkiye
genelinde yürütülen bu çalışmada; son 1 yıl içerisinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek,
finansal tasarruf yapanların oranının %38,1, tasarruf yapma oranının yüksek finansal bilinç
düzeyinde, düşük ve orta finansal bilinç düzeyindekilerden istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek
olduğu (p<0,01), gelir düzeyi arttıkça tasarruf yapanların oranının da istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde arttığı (p<0,01) bulunmuştur. Bireylerin ilk üç tasarruf yapma nedeni sırasıyla geleceğe
yatırım yapma (%43,1), çocuklar (%41,3) ve beklenmedik durumlara karşı güvence olması
(%35,8)’dır. Konu öğrenim düzeyi açısından da değerlendirilmiş ve çocuklar için tasarruf yapanların
oranının gelir düzeyinin artmasına paralel olarak azaldığı (p<0.05) ayrıca üniversite ve lisansüstü
düzeyde eğitim görenlerde harcama yapmak için toplu para biriktirmek/ileriki dönemde planlanan
özel bir harcamayı yapmak için tasarruf yapanların diğer gelir gruplarından yüksek oranda olduğu
bulunmuştur (p<0,05). Tasarruf yapan bireylerin (842 kişi) tasarruf veya birikim yaptığı araçların
başında altın (%12,3) gelmekte olup bunu dolar izlemektedir. Diğer yatırım araçlarını kullananların
oranı oldukça düşüktür. Bireylerin son 1 yıl içerisinde tasarruf veya birikim araçları finansal bilinç
düzeyi açısından değerlendirildiğinde sadece Türk Lirası ve sanal (dijital) para yatırımlarının finansal
bilinç düzeyine göre istatistiksel anlamlı fark gösterdiği görülmüştür. Türk lirasına ve sanal (dijital)
paraya yatırım yapanların oranı orta finansal bilinç düzeyinde, sanal (dijital) paraya yatırım
yapanların oranı ise yüksek finansal bilinç düzeyinde diğer bilinç düzeyindekilerden fazladır.
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YENİ ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN YOUTUBE’DA İÇERİK
ÜRETİCİSİ (EMEKÇİSİ) OLARAK ÇOCUK VE ÖZNELEŞME SÜREÇLERİ

Hatice ÖZER
Arş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hatice.Ozer@Msgsu.Edu.Tr

Uzun yıllar boyunca çocuklar, genellikle fiziksel yetersizliklerine de bakılarak bir
yetişkine bağ(ım)lı pasif özneler olarak anlaşılmıştır. İçinde yaşadıkları toplumun etkisi
altında kalabilen ama onu herhangi bir biçimde etkileyemeyeceği düşünülen edilgen
karakterleri, çocuğun toplumda sadece geleceğin yetişkini olarak yer edinebilmesini mümkün
kılmıştır. Çocuklarla yetişkinler arasında yüzyıllardır sürekli bir biçimde korunan mesafenin
1980’li yıllardan itibaren yeni çocukluk sosyolojisi alanındaki çalışmalarla beraber bazı
kırılmalar yaşadığı görülmektedir. Yine iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte
çocukların toplumsal yapı ve süreçlerin pasif özneleri olmaları neredeyse imkânsız hale
gelmiş hatta Postman yetişkin ile çocuk arasında bilinç düzeyindeki eşitlenmeye paralel
biçimde çocukluğun yok olduğunu iddia etmiştir. İletişim teknolojileri matbaadan farklı
olarak aynı enformasyonu alabilmelerine bağlı biçimde yetişkin ile çocuk arasındaki yetkinlik
farkını (ayrışmasını) bir ölçüde kapatmıştır. Aynı zamanda iletişim teknolojilerinin oldukça
ileri bir safhası olarak düşünebilecek Web 2.0 teknolojileri çocukların karşılıklı iletişim ve
bilgi alışverişine imkan tanıyan sosyal ağlarda kendi benliklerini sunmalarına imkan
yarattığından, çocukların özneleşme süreçleri de dikkat çekmeye başlamıştır. Bu anlamda
ilkin Web 2.0 teknolojilerinin sunduğu en popüler sosyal ağlardan biri olan YouTube’da,
kanal açmak suretiyle YouTube’a katılan ve içerik üreten çocuklar özneleşme süreçleri
içerisinde ele alınmaya çalışılacaktır. Bugün çocuklar YouTube’un kendilerine sunduğu
imkanlar dahilinde kanal açabilmekte, profil oluşturmakta ve belirli bir izleyici/abone
kazanabilmektedirler. Bu süreç çocukların YouTube’a katılımının özneleşme süreçleri
açısından incelendiğinde yeni imkânlar açtığını göstermektedir. Diğer taraftan özellikle son
dönemde YouTube’un izlenme, beğeni ve takibe dönük ödüllendirme mekanizması
çocukların özneleşme süreçlerinin ötesinde karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Çocuklar
bir taraftan kendi öznelliklerini üretebilen önemli toplumsal aktörler olarak bu sosyal ağlarda
görünürlük kazanırken, diğer taraftan içerik üretmenin (içerik emekçisi olmanın) sermayeyle
iç içe geçmiş olmasından hareketle kendi özneleşme süreçlerini maddi ilişkilere teslim ettiği
düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışma çocukları içerik üreticisi olarak konumlandırmanın
özneleşme süreçlerine etkisini tartışmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, YouTube, Özneleşme, Emek.
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SİYASİ LİDER ODAKLI SEÇMEN DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
KARAMAN İLİ 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Fatma OKUR ÇAKICI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü, fatmaokur80@hotmail.com
Arş. Gör. Taylan Can DOĞANAY
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü, taylancandoganay@gmail.com
ÖZET
Lider kelimesi, Anglo-Sakson kökenli bir kelimedir. Orijini itibariyle 900’lü yıllarda leden,
laudan kelimelerinden türeyen leader“seyahate gitmek, seyahat etmeye neden olmak” anlamlarını
ifade etmektedir. 14. Yüzyıl’da ise “öncülük” anlamını ifade etmeye başlamıştır. Kelimenin köken
bağlamı özellikle keşifler, uzun gemi seyahatleri ve bunlara neden olan sosyo-ekonomik nedenleri
kapsamıştır. 15. ve 16. Yüzyıllarda alt sınıfların nobran ve normları dışlayan aykırı/farklı
davranışlarıyla pejoratif bir kullanıma dönüşen lider kelimesi, kavramsal niteliğine 20. Yüzyıl’da
siyasal ve toplumsal kriz dönemlerinde ulaşmıştır. Özellikle Avrupa’da yükselen sağ ideolojilerin
örgütlü kitleleri ve karizmatik siyasi lideri tipi, liderliğin inançsal ve siyasal bağlamlara
oturtulmasını sağlamıştır. Liderlik bir olgu olarak incelenmeye de 20. Yüzyıl itibariyle bu olaylar
silsilesiyle birlikte değer görülmüştür.
Liderliğin bir olgu olarak yeri ise toplumsal yaşamın varlığından itibaren söz konusudur. Bu
bağlamda hiyerarşinin mevcut olduğu her durum liderliği meydana getirmektedir.
Siyasal liderlik ise durum ve koşullar bağlamında, gerçek dünyada önemli siyasal sonuçları
etkileyen, beklenmedik şekilde önemli toplumsal, siyasi sorumlulukları üstlenen, kişisel
stilleri/özellikleri ve eğilimleri olan bireylerin sergiledikleri roldür.
Bu çalışmada, siyasi liderliğin belirleyici faktör olarak seçmen davranışını etkilediği
yönündeki kuramsal yaklaşım üzerinden üç farklı boyut içeren bir model ile araştırma konusu
değerlendirilmektedir. a) Başarılı liderin enerji, kararlılık ve karizma gibi belirli kişisel özelliklerini
paylaşma eğiliminde olduğunu varsayan “lider özelliği”, b) başarılı liderin siyasi bağlam için en
uygun kişisel özelliklere sahip olduğunu varsayan “lider-durum eşleşmesi” c) başarılı liderin uyarıcı
özellikleriyle seçmenlerin algılarıyla tutarlı olduğunu varsayan “lider-seçmen eşleşmesi” bu
modelin üç ana boyutudur.
Araştırma sürecinde 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonucunda Karaman ili özeline
odaklanılmıştır. Karaman il merkezinde bulunan tüm mahalleler (63 mahalle) araştırmanın sahası
olarak tanımlanmıştır. Örneklem olabildiğince geniş tutulmuş ancak 400 kişilik hedef kitlenin
%33’ünden sağlıklı ham veriye ulaşılabilmiştir. Hedef kitleye yönelik veri edinme tekniği olarak
anket uygulanmıştır. Demografik verilere ulaşılabilir soruların yanı sıra net cevaplar edinilecek
yapılandırılmış ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edinilen verilerin analizinde ise SPSS
programından yararlanılarak betimsel istatistik kullanılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Liderlik, Siyasi Liderlik, Yerel Seçimler, Seçmen Davranışı
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POLITICAL LEADERSHIP AS A DETERMINATIVE FACTOR AND VOTER
BEHAVIOR: AN AREA RESEARCH ON THE PROVINCE OF KARAMAN (IN TURKEY)
LOCAL ELECTION RESULTS
Abstract
The leader as a word is Anglo Saxon origin. İn the 10th century, it had been derived from the
laudan word. At that time the leader had beed used to meaning of travelling and causing travel.
Esspecially the word causing draws attention. Afterward, the leader expressed the meaning of the
Pioneer in the 14th century. As seen the context of the word’s origin includes social and economi
causes which eafected the long voyages and discoveries. But, the leader word which turned into
using pejorative about that different behaviors of the subclasses which exclude norms in the 15th
and 16th centuries, reached its conceptual quality during the perionds of political and social crisis in
the 20th century. Especially, the organized masses and charismatic political leader of the right-wing
ideologies which been powerful in Europe, has established the leadership in the religious and
political context. Thence, leadership as a phenomenon has been considered worthy investigated
since 20th century.
On the other hand political leadership is the role which has by the individuals who are affect
important political consequences in the political world, undertake unexpectedly important social
and political responsibilities and have personal styles/characteristcs and trends. In this aspect that
political leadership is always created by every situation in which exist hierarchy.
In this study, political leadership is seen as a determining factor which effect on the voter
behavior. And through the theoretical approach that political leadership effect on the voter behavior,
Winter’s triple model depicts three dimensions these are leader appeal, leader and situation
matching, leader and voter/follwer matching. a) According to leader appeal, the successful leader
has certain personal characteristics such as energy, determination, charisma and shares this features
with the social environment. b) Leader and situation matching assume that successful leader’s
characteristics is the optimal for the political context. c) Leader and voter matching assume that the
successful leader’s characteristics as a stimulant effect are consistent with voters’ perception.
This study, research has focused on Turkey’s Local Election 2019 Results in Karaman city
during research. All neighborhoods in the city center of Karaman (63 neighborhoods) were defined
as the site of study. The sample was considered as wide as possible. However, 33% of the target
population of 400 people had could be able accepted the source of healthy raw data. The survey as a
data acquisition technique was used for the target population and structured questions and openended questions were asked questions to get data. Finally, the descriptive statistic were apply by
using SPSS program in the analysis of the obtained data.
Key Words: Leadership, Political Leadership, Local Elections, Voter Behavior
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ÇOCUK KATILIMLI OKUL FORMASI TASARIMI SÜRECİ,
OKUL FORMANI ÖZGÜRCE KENDİN TASARLA PROJESİ ÖRNEĞİ
Serap MUTLU
Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
serap.mutlu@hbv.edu.tr

Zeliha SARIKAYA HÜNEREL
Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
zeliha.sarikaya@hbv.edu.tr

Nuray DEMİREL AKGÜL
Öğr. Gör. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
nuray.demirel@hbv.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma, okul hayatı boyunca her gün aynı okul formasını giyen ve forma seçiminde söz hakkı
bulunmayan öğrencilerimize okul giysilerini hayal ettikleri şekliyle tasarlayıp seçme hakkı sunmak
için planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın metaryali, Ankara ilinin Polatlı ilçesinde ikamet eden
Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinden gönüllü, kız ve erkek toplam 30 öğrenciyi kapsamaktadır. Ergenlik
çağına giren bu çocukların kendilerini nasıl bir formayla görmek istediklerini, nasıl rahat
hissedeceklerini, giysilerinde ne tür özellikler ve renkleri istedikleri anket ve karşılıklı görüşme ile
belirlenmiştir. Çalışma kapsamındaki çocuklara, araştırmacılar tarafından verilen tasarım, renk,
kumaş ve malzeme bilgisi eğitimleri sonrasında hayallerindeki formaları çizmeleri sağlanmıştır.
Çocuklar tarafından tasarlanan 78 forma tasarımı arasından eleme yoluyla seçilen 6 adet kız öğrenci
forması ve 6 adet erkek öğrenci forması araştırmacılar tarafından geliştirilerek öğrencilerin seçimine
sunulmuştur. Seçim sonucunda en çok oy alan 1 adet kız öğrenci ve 1 adet erkek öğrenci okul forma
takımı tasarımları üç boyutlu ürüne dönüştürülmüştür.
Ülkemizde böyle bir çalışma daha önce yapılmamış olup okul forması seçimi ailelere ve çoğu zaman
okul idaresinin seçimine bırakılmıştır. Çocuğun kendi giydiği formasının seçiminde şimdiye kadar
bir söz hakkı olmamış, ne istediği sorulmamış fikri alınmamıştır. Bu bakımdan çalışma kapsamında
bir ilk yapılmış ve öğrenciler formalarını tasarlarken çalışmanın tüm aşamalarında etkin rol
almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Okul Forması, Tasarım, Kumaş Bilgisi, Renk Bilgisi, Malzeme Bilgisi.
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ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE PORTFÖY ÇEŞİTLEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Merve KARACAER ULUSOY
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkan Vekili
mkaracaer@ybu.edu.tr
ÖZET
Harry Markowitz’in 1952 yılında gerçekleştirdiği Modern Portföy Teorisi finans teorisinde
oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yaklaşıma göre yatırımcılar portföylerinde çeşitlendirme
yoluna giderek minimum risk ile maksimum getiri elde edebilirler. Markowitz’e göre iyi bir
portföy çeşitlemesi için seçilen yatırım araçları arasındaki korelasyon ilişkisinin negatif veya
negatife yakın olması gerekir. Böylelikle portföyün sistematik olmayan riski sıfırlanabilmektedir.
Günümüzde ise küreselleşmenin etkisiyle piyasaların serbestleşmesi pozitif korelasyon ilişkisi
ihtimalini kuvvetlendirmekte, bu da yatırımcıları finansal ürün arayışına itmektedir. Bu çalışmada
yatırım araçlarından altın, dolar, euro, japon yeni, sterlin, bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık
TCMB mevduat faizi, BIST100, BIST50 ve BIST30 endeksleri, brent petrol ve son yıllarda
popülaritesi artmış olan bitcoin arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada çok boyutlu ölçekleme
analizi ile algısal uzay oluşturularak toplamda on dört adet yatırım aracının birbirileri ile olan
benzerlikleri (yakınlıkları) ve farklılıkları (uzaklıkları) ortaya konulmuştur. Analizler SPSS 21.0
istatistiksel yazılım programı kullanılarak Temmuz 2014 ile Ekim 2019 dönemine ait, aylık
frekansta 64 gözlemden oluşan veri seti ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda getirileri
bakımından yatırım araçları arasında en fazla benzerlik (yakınlık) bulunan ilk beş ilişkinin
sırasıyla; Bist30-Bist100, Euro-Sterlin, Bist30-Bist50, Dolar-Sterlin ve Brent petrol-Japon yeni
arasında olduğu gözlemlenirken en fazla farklılık (uzaklık) bulunan ilk beş ilişkinin ise sırasıyla
Dolar-3 aylık mevduat faizi, Euro-3 aylık mevduat faizi, Sterlin-3 aylık mevduat faizi, Dolar-1
yıllık mevduat faizi ve Sterlin-1 yıllık mevduat faizi arasında olduğu ortaya konulmuştur.
Çalışmanın sonuçları yatırımcılara portföylerini çeşitlendirirken aralarında yakınlık bulunan
araçlar yerine uzaklık bulunan araçları tercih ederek başarılı bir portföy çeşitlemesi hususunda yol
gösterici niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Portföy Çeşitlemesi, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Finansal yatırım
Araçları
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UNDERSTANDING THE CAUSES OF THE BOKO HARAM MENACE IN NIGERIA

AMADU BAH
Phd Candidate (Yildiz Technical University)
labe07@yahoo.com
ABSTRACT
This paper will be based on a field research conducted in Nigeria about the Boko Haram crisis.
The paper will provide an understanding of the Boko Haram phenomenon, especially from the
perspective of its socioeconomic, political and social determinants. It will focus mainly on the
Root Cause (RC) theoretical approaches and the relationship between social, economic, political,
and demographic changes and Boko Haram terrorist activity that has plagued the country,
especially the northern region for more than a decade. Since its emergence in 2002, Boko Haram,
has perpetrated a series of deadly attacks on key governmental agencies, market areas, schools,
religious centers, including Mosques and Churches, kidnappings of politicians, foreigners and
young boys and girls, and extension of violence in the neighboring countries of Cameroon, Chad
and the Republic of Niger.
The philosophy and activities of the group have been subjected to various interpretations alongside
ethnic, regional, cultural and religious bifurcation amongst the Nigerian populace. However, this
article argues that, Nigeria`s longstanding political schism, socioeconomic division, corruption
and mismanagement of its resources from independence to the present has played an immense role
in fueling the conflict. The high population in these areas coupled with lack of education or skilled
training has led to a high demand for the country`s resources and increased youth unemployment.
Consequently, the inhabitants of the north have become resentful against the government and also
on Western influence whom they blamed for their economic plight. The results of such resentment
was the formation of the Boko Haram Sect. Factors such as poverty, population explosion, social
inequality and exclusion, dispossession and political grievance, as well as oppression, security
force brutality and human rights abuse, are considered as the independent variable on which the
emergence of terrorist organizations is dependent.

Key words: Boko Haram, Nigeria, Chad, Cameroon, Niger, terrorism, religious cleavages,
socioeconomic and political grievance, poverty, unemployment, income inequality, corruption,
oppression, police force brutality.

KONGRE ÖZET KİTABI

118

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

POST-KEYNESYEN İKTİSADIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Hüsnü BİLİR
Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, husnubilir@aksaray.edu.tr
ÖZET
Post-Keynesyen iktisadın temellerinin yirminci yüzyılın ilk yarısında John Maynard Keynes
(1883-1946) ve Michal Kalecki (1899-1970) tarafından atıldığı söylenebilir. Zaman içinde
gelişen metodolojik yapısıyla gelişimini sürdüren post-Keynesyen iktisadın, çok heterojen bir
yapıya sahip olsa da, post-Keynesyen iktisatçıların Keynes’in, Kalecki’nin ve diğer
Keynesyenlerin görüşlerini geliştirmek, bu görüşleri Keynes’in “Genel Teorisi” etrafında
genişletmek ve Keynesyen devrimi tamamlamak gibi üzerinde anlaştıkları belli müşterek
noktalar bulunmaktadır. Post-Keynesyen İktisat okulunun ana önermeleri ise, dengesizlik,
ergodik olmayan sistem, organiklik, tarihsel süreç, kurumların önemi, belirsizlik ve para arzı
yaklaşımı olarak sıralanabilir. Post-Keynesyenlere göre, gerçek ekonomilerde uzun dönemde
dahi gözlenen durum dengesizliktir. Bu noktadan hareketle, geleceğin belirsiz olduğu kabul
edilmekte ve rasyonel beklentiler varsayımını gerçeklere aykırı olarak telakki edilmektedir.
Post-Keynesyenlere göre, gerçek dünyada bireyler geçmiş bilgilerden hareketle geleceğe
yönelik tahminler yaparken mevcut tüm bilgileri elde edememe güçlüğüyle karşı karşıyadırlar.
Yaşanmış tarihsel örneklerden hareketle geleceğin görülebileceğini, ekonomik sürecin tutarlılık
ve düzenlilik içinde devam edeceğini varsaymak gerçekçi değildir. Bireylerin herhangi bir
seçiminin bütün olası sonuçlarını açıkça belirleyebilmeleri ve bütün olası beklentilere ilişkin
tercihlerini sıralayabilmeleri oldukça zordur. Geçmiş değiştirilemediğinden ve gelecek de
bilinemediğinden dolayı, hem geçmiş hem de gelecek şimdiki zamanı önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu nedenle, post-Keynesyenlere göre, yapılan analizlerde tarihsel ve kurumsal
süreci göz ardı etmek gerçek dünyayı dışlamaktır. İktisadi eyleyenlerin kararları, çevresindeki
bireyler ile olan etkileşim, içerisinde yaşadığı toplum ve eksik bilgiden kaynaklanan hatalar
vasıtasıyla şekillenmektedir. Toplum, iktisadi eyleyenin öngörüleri ve çıkarımları ile yakından
ilişkilidir. Bu bakımdan, post-Keynesyen iktisatçıların iktisadi eyleyen analizi birey-toplum
eksenlidir ve organiklik yaklaşımı da bu eksene dayanmaktadır. Bu açıdan ekonomik sistem,
her birinin kendine özgü dinamikleri olan toplumsal sistemlerin bir parçasıdır. Bu çalışmanın
amacı da post-Keynesyen iktisadın bilhassa dengesizlik ve belirsizlik üzerine kurulu olan ve
tarihsel ve kurumsal faktörler ile iktisadi alan arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulayan analizini
ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Post-Keynesyen iktisat, Dengesizlik, Belirsizlik, Organik iktisadi sistem.
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ემოციის გამომხატველი ენობრივი საშუალებები
შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“
რუსუდან საღინაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი,
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
r_saginadze@yahoo.com
შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანი“ კაცობრიობის მაღალ ზნეობრივ იდეალებს
ეძღვნება. სიკეთე, სიყვარული, მეგობრობა, ერთგულება, თავდადება სამშობლოსათვის,
ბედნიერება... – აი, ის, რისკენაც ისწრაფვიან პოემის გმირები. იდეალებისაკენ მიმავალ
გზაზე ყველა თანასწორია, განურჩევლად წარმომავლობისა, წოდებისა, იერარქიისა. პოემის
პერსონაჟები სხვადასხვა ქვეყნის შვილები არიან. ისინი ერთად იბრძვიან სიკეთის,
მშვიდობისა და ბედნიერების მოსაპოვებლად. არაბი რაინდი ავთანდილი თავს არ ზოგავს,
ტოვებს სამშობლოს, საყვარელ არსებას – თინათინს და მიდის განსაცდელში მყოფი უცხო
მოყმის, ინდოელი ვეფხისტყაოსანი ჭაბუკის – ტარიელის დასახმარებლად. ორივე
რაინდის გამარჯვებისთვის ზრუნავს მულღაზანზარელი მეფე ფრიდონი. როგორც ავტორი
გვამცნობს, „მათ, სამთა გმირთა მნათობთა, სჭირს ერთმანერთის მონება“.

ŞOTA RUSTAVELİ’NİN KAPLAN POSTLU ŞÖVALYE ESERİNDE
DUYGUSALLIĞI İFADE EDEN KALIPLAR
Prof. Dr. Rusudan SAĞİNADZE
Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet üniversitesi, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü

r_saginadze@yahoo.com
Şota Rustaveli’nin “Kaplan Postlu Şövalye” eseri insanlık tarihinin yüksek ahlaki değerlerine
ithaf olunur. Eserin kahramanları iyilik, sevgi, vatanları uğruna fedakârlık, mutluluk gibi yüce
vasıflarla donatılmıştırlar. İdeallerine giden yolda herkes, hangi ırk, makam ve soya bakılmaksızın eşit
haklara sahiptir. Farklı ülkelerin çocuklarından oluşan eserin kahramanları, hep birlikte iyiliği, barışı ve
mutluluğu bulmak için mücadele vermektedirler. Arap şövalye Avtandil aşkı uğruna hiçbir
fedakârlıktan kaçmayarak vatanını terk edip sevdiği kadın Tinatin’e ve büyük bir imtihanla karşı
karşıya olan Hindistanlı Kaplan Postlu Şövalye Tariel’e yardıma koşmaktadır. İki şövalyenin de
başarıya ulaşması için Kral Mulğazanzara Pridon büyük uğraşlar vermektedir.
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SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTAL DİL: EMOJİLER
Enes BALOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi,
enes.baloglu@bozok.edu.tr
ÖZET
Duyguların, olguların ve nesnelerin kolayca ifade olanağı olan emojiler akıllı telefon
kullanımının yaygınlaşmasıyla paralel olarak kullanımı artmaktadır. Kullanımı her geçen gün
artan emojiler dünya genelinde ortak bir dil halini almaktadır. Küçük farklılıklar olası olsa da
emojiler farklı kültürlerde benzer anlamı taşımaktadır. Emojiler günümüzde dijital
mesajlaşmada kullanılan küçük komik karakterlerin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Şöyle ki
pazarlamadan sağlığa kadar birçok alanda kendine yer bulmaktadır. Emojilerin kullanımının
yaygınlaşması farklı disiplin alanlarında da çalışmalara konu edilmektedir. Bilhassa iletişim
bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Global bir dil
haline gelen emojilerin sağlık iletişiminde de oluşturulabileceği ve sağlık okuryazarlığını
arttıracağı öngörülmektedir. Literatürdeki var olan çalışmalar sağlık iletişiminde ortak bir
dilin oluşturulmasının önemi ve gerekliliği üzerinde durmaktadır. Özellikle Hindistan ve Çin
gibi ülkelerde aynı dilin çok sayıda farklı lehçelerinin bulunması emojiler ile oluşturulacak
ortak bir dili gerekli kılmaktadır.
Dilin dinamik olması gibi emojiler de dinamik bir yapıya sahiptir. Emoji kullanımının
yaygınlaşması gelişmesini ve dönüşmesini de beraberinde getirmektedir. Binlerce emoji olsa
dahi her zaman yenilerine yer vardır. Emojilerin farklı kültürel değerlere karşı ilgisiz
kalmayarak geliştiği görülmektedir.
Bu çalışmada da sağlık bilimlerini ve iletişim bilimlerini ortak paydada birleştiren
sağlık iletişiminde emojilerin kullanımı ele alınmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler
literatür taramasına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık İletişimi, Emoji
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MEDİKAL TURİZM: BİR KAVRAMSALLAŞTIRMA DENEMESİ
Doç. Dr. Özgür SARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ÖZET
Medikal turizm bazı çevrelerce sağlık turizmi ya da tıp turizmi diye de adlandırılmaktadır.
Ülkemizde yeni ve hızla gelişen bir turizm alt sektörü haline gelmiştir. Sağlık sektörü ile turizm
sektörünün kesişim noktasıdır. Ülkemizde hızla gelişen bu sektör sayesinde yurt dışından pek
çok hasta hem tedavi görmek hem de turistik faaliyette bulunmak için ülkemize gelmektedir.
Uluslararası üne sahip pek çok hastanemiz yurt dışından hasta kabul etmektedir. Kanser
tedavisinden, diş tedavisine, estetik cerrahiden saç ekimine kadar pek çok farklı alanda faaliyet
gösteren sağlık kuruluşumuz binlerce yabancı hastayı kabul etmektedir. Türkiye bu alanda
yakın coğrafyasında önemli bir merkez halini almıştır. Çalışmada medikal turizmin tanımı
yapılmaya çalışılmıştır. Günümüzde ortak bir tanım hala geliştirilmemiştir. Farklı tanımlar ve
bakış açıları karşılaştırılacaktır. Ayrıca dünya genelindeki gelişimi, çeşitli ülke örnekleriyle ele
alınacaktır. Medikal turizmi etkileyen çeşitli faktörler tartışılacaktır. Medikal turizmin
günümüzde en çok tartışılan bir boyutu olan risk ve etik kısmı irdelenecektir. Tüm bu
tartışmalar ışığında medikal turizmin genel portresi çizilmeye çalışılacak ve parametreleri
analiz edilecektir. Turizm ve sağlık gibi birbirine zıt ve felsefeleri farklı iki sektörü bir araya
getiren medikal turizm insan hayatını ön plana koyan tıp ile ticari kaygıyı ilk sıraya yerleştiren
turizm arasında hassas bir konumda yer almaktadır. Bu sebeple medikal turizmin tanımlaması
iyi yapılmalı ve sınırları iyi çizilmelidir. Zira hızla gelişen bu sektör kontrol dışı büyümeye
müsait bir sektördür. Kendi vatandaşlarına sosyal devlet ilkesi veren devletin, vatandaşlar ile
hizmet almaya gelen turistler arasında bir uçurum oluşmasını da engellemesi gerekmektedir.
Medikal turizm kapsamında gelen turistlerin aldıkları hizmet ile vatandaşların aldığı genel
sağlık hizmetleri arasında bir uçurumun oluşması, sosyal huzursuzluklara da yol açabilir.
Anahtar kelimeler: Medikal Turizm, Sağlık Sektörü, Risk, Etik.

MEDICAL TOURİSM: AN ATTEMPT TO CONCEPTUALIZE
Abstract
Medical tourism is also called health tourism or medical tourism by some circles. It has become
a new and rapidly developing tourism sub-sector in our country. It is the intersection point of
health sector and tourism sector. Thanks to this rapidly developing sector in our country, many
patients from abroad come to our country for both treatment and touristic activities. Many
internationally renowned hospitals accept patients from abroad. Our healthcare facility, which
operates in many different areas from cancer treatment, dental treatment, cosmetic surgery to
hair transplantation, accepts thousands of foreign patients. Turkey has taken an important center
in the nearby state of geography in this area. In this study, the definition of medical tourism is
tried to be made. A common definition has not yet been developed. Different definitions and
perspectives will be compared. In addition, its development throughout the world will be
covered with examples from various countries. Various factors affecting medical tourism will
be discussed. The most discussed aspect of medical tourism today, risk and ethics will be
examined. In the light of all these discussions, a general portrait of medical tourism will be
drawn and its parameters will be analyzed. Medical tourism, which brings together two sectors
which are opposed to each other and different philosophies such as tourism and health, is in a
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sensitive position between medicine which puts human life in the forefront and tourism that
puts commercial anxiety first. Therefore, the definition of medical tourism should be done well
and its borders should be drawn well. Because this rapidly developing sector is a sector suitable
for uncontrolled growth. The state, which gives the principle of a social state to its citizens,
should also prevent the formation of a gap between citizens and tourists who come to receive
services. The formation of a gap between the services provided by medical tourists and the
general health services provided by the citizens may cause social unrest.
Keywords: Medical Tourism, Health Sector, Risk, Ethics.
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SOSYOLOJIK TEORILER IŞIĞINDA RISK KAVRAMI VE RISK TOPLUMU
TARTIŞMALARI: SAĞLIKTA RISK
Doç. Dr. Özgür SARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
ÖZET
Risk Toplumu kavramı Ulrich Beck’in literature kazandırdığı bir kavram haline geldikten
sonar, sosyal bilimler alanında sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Moıdernitenin
farklı bir evresini yaşayan insanlık açısından, ileri modernite, geç modernite ya da post
modernite gibi farklı kavramlarla adlandırılmaktadır. Bu dönemin en önemli özelliği ise
kesinliğin ortyadan kalkması ve herşeyin göreceli ya da esnek haline gelmesidir. Bu durum
teknolojiden, ekonomiye, siyasi yapılardan toplumsal düzene kadar hayatın her aşamasında
riskleri ortraya çıkarmaktadır. Stabil olandan uzaklaşan insanlık açısından riskleri incelemek
ve analiz etmek zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada risk kavramı ele alınacaktır. Psikolojik,
ekonomik ve sosyolojik açıdan ele alınan risk kavramına daha sosyolojik perspektiften
bakılacaktır. Ayrıca, risk türlerinin de ele3 alınacağı bu çalışmada risk kavramını analzi eden
farklı sosyolojik teoriler tartışılacaktır. Sistem Teorisi, Rasyonel Seçim Teorisi, Eleştirel
Teori, Kültür Teorisi ve Post modern Teori bağlamında risk kavramı analiz edilecetir. Bu
analizlerin ışında ise risk toplumu kavramı Ulrich Beck ve Anthony Giddens’ın bakış açıları
ile ele alınacaktır. Tartışmaıon sonunda ise içinde bulunduğumuz toplumun olası riskleri
tartışmaya açılacaktır. Olası risklerde ise en çok sağlık poltiikalarını zorlayan hastalık riskleri
sosyolojik açıdan incelenecektir. Türkiye’yi bekleyen olası küresel risklerin sağlık
politkalarına ve planlarına etkileri ve günümüzde hastalıklar anlamında toplumu bekleyen
başlıca riskler tartışalacaktır. Bu tarışmalar neticesinde sağlık politikalarında hangi risklerin
göz önüne alınması gerektiği ortaya çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Türleri, Risk Toplumu, Sağlıkta Risk
RISK CONCEPT AND RISK SOCIETY DEBATES IN THE LIGHT OF
SOCIOLOGICAL THEORIES: RISK IN HEALTH
he concept of the Risk Society has become a subject that Ulrich Beck has introduced into the
literature, and has become a frequently discussed topic in the social sciences. In terms of
humanity living a different phase of Moidernitine, it is called with different concepts such as
advanced modernity, late modernity or postmodernity. The most important feature of this
period is the disappearance of certainty and the fact that everything becomes relative or
flexible. This situation exposes risks at every stage of life, from technology to economy, from
political structures to social order. It has become imperative to examine and analyze the risks
to humanity that are moving away from the stable. In this study, the concept of risk will be
discussed. The concept of risk, which is considered from a psychological, economic and
sociological point of view, will be examined from a more sociological perspective. In
addition, different sociological theories that analyze the concept of risk will be discussed in
this study, where risk types will be discussed. Analyze the concept of risk in the context of
System Theory, Rational Selection Theory, Critical Theory, Culture Theory and Postmodern
Theory. In the light of these analyzes, the concept of risk society will be discussed from the
perspective of Ulrich Beck and Anthony Giddens. At the end of the discussion, the possible
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risks of our society will be discussed. In terms of possible risks, the risks of disease that
compel health policies will be examined from a sociological perspective. politka health plans
and the effects of the global risk of potential meaning waiting to Turkey and diseases in
society today will discuss the outstanding principal risks. As a result of these discussions,
which risks should be taken into consideration in health policies will emerge.
Keywords: Risk, Types of Risk, Risk Society, Risk in Health
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İÇ SORUNLARIN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ VE DIŞSALLAŞTIRILMASI: TÜRK DIŞ
POLİTİKASINDA İSLAM VE TÜRKİYE – İRAN İLİŞKİLERİ

Dr. Erol KALKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
erolkalkan@ktu.edu.tr
ÖZET
Devletlerin iç siyasi ve ekonomik meselelerinin ülkelerin diş politikalarına etkileri uluslararası ilişkiler
literatüründe artan bir ilgiye haizdir. Yapılan çalışmalar diş politikanın en önemli bileşenlerinden birinin
iç politik meseller olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı 1990’larda Türkiye’de en önemli
siyasal meselelerden biri olan siyasal İslam’ın Türk dış politikasına etkilerinin incelenmesidir. İslami
meselelerin, özellikle de siyasal İslam’ın, güvenlikleştirilmesi ve bunun Türkiye-İran ilişkilerine etkileri
incelenmektedir. İlk olarak, İslami meşelerin güvenlikleştirilmesinin nedenleri irdelenmektedir. İkinci
olarak, güvenlikleştirilen İslami meselelerin Türkiye -İran ilişkilerine siyasal ve ekonomik etkileri analiz
edilmektedir. Üçüncü olarak, 2000’lerde İslami meselelerin normal siyasal alana nasıl transfer edildiği
ve güvenlikleştirilmesinin sonlandırılmasının nasıl sağlandığı tartışılmaktadır. Dördüncü olarakta,
2000’li yıllardaki Türkiye-İran ilişkileri incelenmekte ve İslami meselelerin normal siyasal alana transfer
edilmesi ve güvenlikleştirilmesinin sonlandırılmasının Türkiye-İran ilişkilerine etkileri analiz
edilmektedir. Çalışma soncunda elde edilen bulgular: a) 1980 ve 90’larda İslami meselelerin normal
siyasi alanın dışına atılması ve güvenlikleştirilmesinin ülkenin zayıf demokrasisi ile yakından ilgili
olduğunu, b) İslami meselelerin güvenlikleştirilmesi ve dışsallaştırılmasının Türkiye -İran arasındaki
siyasal ve ekonomik ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini, c) AK parti iktidarının çabaları ve Avrupa
Birliği (AB) müktesebatına uyum reformlari sonucunda İslami meselelerin normal siyasal alana transfer
edildiği ve bunun soncunda d) 1990’larda Türkiye-İran arasında yaşanan siyasal ve diplomatik krizlerin
2000’li yıllarda yaşanmadığını ve e) bu durumun Türkiye-Iran arasında 2000’li yıllarda artan siyasal ve
ekonomik ilişkileri beraberinde getirdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, iç meselelerin dışsallaştırılması, İslami meseleler, Türk dış
politikası, Türkiye – Iran İlişkileri.
SECURITISATION AND EXTERNALISATION OF DOMESTIC ISSUES: ISLAMIC AND
KURDISH AFFAIRS IN TURKISH FOREIGN POLICY

ABSTRACT
The impact of domestic issues on states foreign policy is one of the main subjects of international
relations. The aim of this study is to investigate the securitisation and externalisation of domestic Islamic
and Kurdish affairs in Turkish foreign policy. İt argues that, first, the securitisation and externalisation
of domestic Islamic and Kurdish affairs in Turkish foreign policy is not a new context in Turkish foreign
policy. Islamic and Kurdish issues are closely related to the country’s poor democracy and human right
records. We argue that, first, the democratization of the Turkish political system, to some extent, can be
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labeled as a process of de-securitisation of Islamic and Kurdish affair and vice versa. They were,
therefore, securitized in 1990s and before, and de-securitized in 2000s by undertaken harmonisation
reform in European union accession process. Second, securitisation and externalisation of those two
domestic issues was/is the main reason behind the turkey’s problematic relations especially with Iran,
Iraq and Syria in 1990s and before. As a result of the transformation of these two issues into the realm
of normal politics in EU accession process as an outcome of harmonisation reforms those two domestic
issues have become out of agenda in turkey’s foreign policy towards these countries. This has brought
about a radical change in Turkish foreign policy towards these countries that is resulted in turkey’s
increasing political and economic relations with them.
Keywords: Securitisation, desecuritization, externalisation of domestic issues, kurdish affairs, Turkish
foreign policy
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SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ
Öğr. Gör. Erdem HİLAL

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü
Öğr. Gör. Burcu DOĞAN

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
ÖZET
Türkiye ekonomik gelişim sürecine katkı sağlayan sektörlerden biriside tarım
sektörüdür. Coğrafi olarak doğuda Fırat-Dicle Havzası, Güneyde Çukurova, Antalya Kuzey
batıda Trakya gibi verimli topraklar üzerinde bulunan Türkiye’nin, Jeopolitik olarak kadim
ticaret yol kavşağında bulunması ile Tarım sektörünü Türkiye için önemini bir kat daha
arttırmaktadır. Tarım sektörü ülke nüfusunun büyük bir kısmının istihdamına katı sağlamakta,
ülke nüfusunun gıda ihtiyaçlarını karşılamakta, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, gerek
doğrudan gerek ise dolaylı biçimde ihracata katı sağlamakta ve milli gelirin önemli bir
kısmını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; GSYH içerisinde tarım
sektörünün payı, ekonominin önde gelen sektörlerinin büyüme hızları, tarım işçilerinin yıllara
göre ortalama ücretleri, tarım alalarının yıllara göre dağılımı, yıllara göre bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretim değerleri, ihracatın sektörlere göre dağılımı incelenmeye
çalışılmıştır.
ABSTRACT
The agricultural sector in Turkey is one of the sectors that contribute to economic
development. Geographically, the East Euphrates-Tigris Basin, South Çukurova, located on
fertile soils, such as Antalya North West Thrace Turkey's agricultural sector, the importance
for Turkey by the presence in the commercial crossroads of ancient as geopolitics is
increasing even more. The agricultural sector provides solid employment to a large part of the
country's population, meets the food needs of the country's population, provides input to the
industrial sector, provides solids to exports both directly and indirectly and constitutes a
significant portion of the national income.
In this study, the role of Turkey in the agricultural sector of the economy; The share of
the agricultural sector in GDP, the growth rates of the leading sectors of the economy, the
average wages of agricultural workers by years, the distribution of agricultural areas by years,
the production values of crops and animal products by years, the distribution of exports by
sectors were examined.
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SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK SOKAK SANATI VE BANKSY ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Rasim SOYLU
Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
rasimsoylu@hotmail.com

ÖZET
Batı dünyasında başlayıp bütün dünyaya yayılan “Grafiti” ve “Stencil” gibi kamusal alanların
duvarlarına yapılan resim ve yazılara “Sokak Sanatı” adı verilmektedir. Önceleri illegal kabul
edilen ve “Gerilla Sanatı” olarak ta adlandırılan bu çalışmalar belediyeler tarafından
temizlenmekte ve uygulama sırasında yakalanan cezalandırılmaktadır.
2000’li yıllardan sonra sanat olarak kabul etmiş ve kamusal düzeni bozmamak ve kent
estetiğine zarar vermedikçe yerel yönetimlerce dokunulmamış hatta bazen teşvik edildiği de
olmuştur. Grafiti ve diğer sokak sanatları, izinsiz ve illegal olarak duvarlara kaçak olarak
çalışıldığından, gençler için adrenalin içeren heyecan verici bir eylem olmaktadır. Ayrıca
gerilla sanatı deyimi ile mevcut düzene başkaldıran bir imajı da beraberinde taşır. Ancak
bilhassa yerel yönetimler açısından, bir çeşit kent estetiğini bozan “Vandalizm” olarak
algılanmıştır. Caddelerde ve duvarlarda uygulanan çalışmalar, her ne kadar belediyeler
tarafından boyanıp temizlense de şehir kültürünün bir parçası olmuştur.
Grafiti gibi sokak sanatları, aslında Pop-art sanat akımı içerisinde öncü bir sanat biçimi olarak
kabul edilmektedir. Dünyanın en meşhur bir sokak sanatçısı olan Bansy, çalışmalarına genç
yaşlarında İngiltere’de başlar. Dünyanın pek çok yerinde yaptığı işlerle adından bahsettiren
Banksy, Grafitiden çok stencil yani şablon baskı tekniği ile çalışır. Kimliğini gizleyen Banksy
bilhassa Filistin’de “Utanç Duvarı”’na yaptığı duvar resimleriyle dünya gündeminde ses
getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı sosyolojik bir olgu olarak sokak sanatının, kent estetiği açısından ve
toplum üzerindeki yapıcı ve yıkıcı etkisi incelemek ve bu alanda en önemli sanatçı olan
Banksy’nin çalışmalarına dikkat çekmektir. Bu çalışmada yöntem olarak, Banksy’nin, yaptığı
duvar resimlerinden birkaç örnek göstergebilim eser çözümleme şemaları ile incelenecektir.
Sonuç olarak ta sokak sanatının kent estetiği içerisindeki yeri ve sosyolojik etkileri
özetlenecek ve Banksy’nin dünya kamuoyu üzerindeki başarısı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sokak Sanatı, Grafiti, Stencil, Banksy.
STREET ART AS A SOCIOLOGICAL CASE AND BANKSY EXAMPLE
ABSTRACT
The paintings and writings made on the walls of public spaces such as iti Graffiti ”and“
Stencil baş, which started in the Western world and spread all over the world, are called
“Street Art“. These works, which were previously considered illegal and also called
“Guerrilla Art mekte, are cleaned up by municipalities and punished during the
implementation.
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After the 2000s, it was accepted as an art, and it was untouched and sometimes encouraged by
the local administrations unless it did not disturb the public order and harm the urban
aesthetics. Graffiti and other street arts are an exciting action involving adrenaline for young
people because they are illegally and illegally working on the walls. It also carries an image
that rebels against the current order with the term guerrilla art. However, especially in terms
of local administrations, it was perceived as izm Vandalism an which disrupted some kind of
urban aesthetics. Works on streets and walls, although painted and cleaned by the
municipalities, have been a part of the city culture.
Street arts, such as graffiti, are actually regarded as a pioneering form of art within the Pop-art
movement. Bansy, one of the most famous street performers in the world, started his studies
in England at a young age. Banksy, who makes a name for himself with his works in many
parts of the world, works with stencil rather than stencil printing technique. Banksy, who
hides his identity, has made a name for himself in the world agenda especially with the murals
he painted on the “Wall of Shame’ in Palestine.
The aim of this study is to examine the constructive and destructive effects of street art as a
sociological phenomenon in terms of urban aesthetics and society and to draw attention to the
works of Banksy, the most important artist in this field. In this study, as a method, a few
examples of Banksy's wall paintings will be examined with semiotics work analysis schemes.
As a result, the place and sociological effects of street art in urban aesthetics will be
summarized and Banksy's success on world public opinion will be evaluated.
Keywords: Street Art, Graffiti, Stencil, Banksy.
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SOSYAL DIŞLANMA VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Dr. Nuran VARIŞLI
Sosyal Güvenlik Kurumu
gulmennuran@hotmail.com

ÖZET
Sosyal dışlanma ve yoksulluk sorunları gelişmekte olan ve gelişmiş olma ayrımı yapmaksızın
bütün ülkelerde kendini göstermektedir. Sorunlardan etkilenme derecesi ve biçimi ülkelerin
uyguladıkları ekonomik politikalarına, ekonomik yapılarına ve problemlere bakış açılarına
göre değişmektedir. Bununla birlikte sosyal dışlanma ve yoksulluk sorunları arasında sıkı bir
sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı ise sosyal dışlanma ve yoksulluk
sorunları arasındaki ilişkilerin net bir şekilde belirlenmesine bağlı olmaktadır. Bu ilişkiler
bütün yönleri ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Sosyal dışlanma, belirli kişilerin ya da
grupların kişisel gerekçe veya grupların yapısallığına bağlı olmak üzere mekânsal manada
olmasa da sosyal iştirak manasında büsbütün ya da kısmen ortamında yaşadıkları topluluğun
dışında bulunmaları ve bu topluluktaki vatandaşlığa ilişkin uygun eylemlere katılamamaları
diye tanımlanabilir. Sosyal dışlanma, güvencesizlik, eşitsizlik ve eğretiliğe yönelik bütünsel
ve yeni bir yaklaşım sayılmaktadır. Yoksul olmak, giyim ve barınma ihtiyacını
karşılayamamayı, aç olmayı, okur-yazar olmamayı ve okula gitmemeyi, hasta olup bakım
hizmeti alamamayı anlatmakta iken, yoksul birey açısından bu vaziyet, kamusal ve toplumsal
kuruluşlar tarafından kötü davranış görerek, buralarda güçlerini ve seslerini çıkaramamak,
kendileri dışında meydana gelen olayları kontrol edememe gibi daha geniş mana
üstlenmektedir. Türkiye’de sosyal dışlanma ve yoksulluk sorunlarıyla her devirde
karşılaşılmasına karşın bu sorunların birbirinden etkilenme şekilleri geçmiş devirlerde
umursanmamış ve gereken önlemler tam manasıyla alınamamıştır. Bunun sonucunda işsizlik
ve yoksulluk devamlı olarak derinleşerek artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin bulunan
sorunlar karşısında ne şekilde tedbirler aldığı incelenmiş ve bu sorunların giderilmesine
yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışma tanımlayıcı nitelikte olduğundan genel olarak
literatür araştırması yapılmıştır. Konu ile ilgili geniş kapsamlı ve güncel tartışmaları içeren
birçok kaynak gözden geçirilmiş ve konunun özüne uygun bölümlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Dışlanma, Yoksulluk, Eşitsizlik, İşsizlik.
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SPOR EKONOMİSİ KAPSAMINDA FUTBOL TURİZMİ
VE TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Dr. Ertan ÖZÇOBAN
Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Turizmin hızlı bir biçimde ihtisaslaştığı ve çeşitlendiği serbest pazar ekonomisinde, turistik ürün
çeşitlendirme önemli bir konuma gelmiştir. Ülkeler, sahip oldukları zenginlikleri, birikimleri, değerleri
hizmet sunumu yönüyle çeşitlendirerek, turistleri cezbetme yarışına girmiş, popüler destinasyonlarla
birlikte potansiyel destinasyonlar turizm pazarında konum elde etmeye başlamışlardır. Turistik ürün
çeşitlendirmenin yoğun bir biçimde uygulandığı alternatif turizm konsepti içinde yer alan türlerden bir
tanesi de futbol turizmidir. Spor turizmi, adrenalin turizmi gibi tanımlamaları da olan bu turizm türünün,
dünya da olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir müşteri potansiyeli vardır. Deniz, kum, güneş üçlemesinin
yarattığı mevsimselliği kıran ve ölü sezon olarak adlandırılan kış aylarında, büyük bir turizm hareketliliği
sağlayan futbol turizmine, Dünya’da ve Türkiye’de ev sahipliği yapan pek çok destinasyon bulunmaktadır.
Futbol turizmi, uygulandığı bütün destinasyonlarda, hem bölge açısından ekonomik bir hareketlilik ve
canlanma oluşturmakta hem de yabancı ülkelerden gelen futbol takımlarının Türkiye’yi tanıma ve
deneyimlemesine aracılık etmektedir.
Profesyonel ya da amatör bütün spor branşlarının hazırlıklarını gerçekleştirdiği futbol turizmindeki
ekonomik büyüklük, turizm yatırımcılarını teşvik etmektedir. Yeni yatırımlara başlanması ya da varolan
işletmelerin futbol turizminin gerekliliklerine cevap verebilecek hale dönüştürülmesi, özellikle yüksek
irtifaya sahip illerin bu turizm çeşidine olan ilgisini artırmaktadır. Türkiye’de futbol turizminin popüler
destinasyonu olma özelliğini koruyan Antalya’nın Belek bölgesi, her yıl yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi
konuk etmektedir. Futbol turizminin hem tesisleşme hem de hizmet sunumu yönüyle güzel bir örneğini
temsil eden Belek, Türkiye’deki farklı iller açısından da yol gösterici olmuştur. Bu manada, üzerinde
bilimsel çalışmaların olduğu destinasyonlardan kadar, potansiyeli bulunan fakat herhangi bir bilimsel
araştırmaya konu olmamış futbol turizmi destinasyonlarının ortaya çıkarılması önem arz etmektedir.
Araştırmanın amacı, futbol turizmi alanında yapılan bilimsel çalışmalardan faydalanılarak,
Türkiye’deki güncel durumun analizini yapmak ve bu alternatif turizm çeşidinin uygulanabileceği farklı
destinasyonların hangileri olabileceği sorusuna yanıt aramaktır. Bu doğrultuda, daha önce yayımlanan
tezler, bilimsel makaleler, kitaplar taranmış, futbol turizminin uygulanabileceği destinasyonlar tespit
edilmeye çalışılmış ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Futbol, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Spor Turizmi
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SPOR SOSYOLOJİSİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET: KADINLARIN VE
ERKEKLERİN TAKIM TUTMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR
ARAŞTIRMA
Pınar Ezgi BURÇ
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi.

ÖZET
Spor da diğer tüm sosyal kurumlar gibi toplumsal cinsiyetin pekiştirildiği ve yeniden
üretildiği bir mecradır. Bu yönüyle spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisini gözler önüne sermek,
önem taşımaktadır. Spor ve toplumsal cinsiyet olguları arasındaki ilişki çok yönlü ve çok
boyutludur. Birey açısından düşünüldüğünde, spor ile nasıl bir ilişkinin kurulduğu ve spora
dair bakış açısı, bu anlamda önem kazanmaktadır. Türkiye’de spor sosyolojisi açısından
bakıldığında toplumsal cinsiyet gibi bir konunun çalışılması, toplumsal cinsiyet kalıp
yargılarının sporda nasıl biçimlendiğini görmek açısından dikkat çekicidir. Bu araştırma, spor
ve toplumsal cinsiyet ilişkisine spor sosyolojisi perspektifinden odaklanmıştır. Toplumsal
cinsiyetin tüm cinsiyetleri etkilediği kabulünden hareketle, araştırmada kadın ve erkeklerin
takım tutma alışkanlıkları ve spora dair tutumları betimlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırma
kapsamında, amaçlı örnekleme tekniklerinden olan ölçüt örnekleme tekniğiyle belirlenen dört
kadın ve dört erkek olmak üzere toplam sekiz kişiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında katılımcı profili; sporla aktif olarak uğraşmayan,
sporla futbolu eş tutan, tuttuğu takımı değiştirmeyen, bir erkeğin yönlendirmesi ile takım
tutmaya başlayan, futbol takımı dışında başka spor dalından bir takımı desteklemeyen,
takımının maç kazanıp kazanmamasını önemsemeyen bireyleri içermektedir. Katılımcıların
eğitim düzeyleri lise mezunu, üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu aralığındadır.
Araştırma soruları, araştırmanın amacına uygun olarak belirlenmiş açık uçlu sorulardır. Bu
bağlamda takım tuttuğu bilinen katılımcılara sorulan sorular şu şekilde sıralanabilir: (1) Bu
soruyu hangi spor dalını baz alarak cevapladınız? Neden?, (2) Takım tutmak sizin için ne
ifade ediyor?, (3) Bu takımı tutma sebebiniz nedir?, (4) Ne zamandan beri bu takımı
tutuyorsunuz?, (5) Hiç takım değiştirmeyi düşündünüz mü? Neden?, (6) Maçları ve takımı
takip eder misiniz?, (7) Takımınızın kazanıp kazanmaması sizi etkiler mi? Nasıl etkiler?, (8)
Başka spor dalından tuttuğunuz takım var mı?, (9) Sporla uğraşıyor musunuz? Hiç uğraştınız
mı?. Bu sorulara ek olarak gerektiğinde katılımcılara sondaj sorular da yöneltilmiştir.
Toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda, ulaşılan altı
araştırma teması (Spor=Futbol, İçselleştirilmeyen bir gereksinim olarak takım tutma
alışkanlığı, “Hangi Takımlısın?” sorusuna verilen bir cevap, Çocukluk dönemi alışkanlığı,
Sadık taraftarlar, Aktif olarak sporla uğraşmayan taraftarlar) ışığında ve katılımcıların
ifadelerinden yapılan alıntılar aracılığıyla, araştırma bulguları betimlenmiş ve yorumlanmıştır.
Bulgular ışığında, takım tutma alışkanlığı bağlamında kadınların ve erkeklerin toplumsal
cinsiyet kalıp yargılarından aynı oranda etkilendikleri ve benzer deneyimlere sahip oldukları
sonucuna varılmıştır. Böylece, bireylerin spor ve toplumsal cinsiyet aracılığıyla tanımlanan
sınırları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor Sosyolojisi, Spor, Toplumsal Cinsiyet
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1999-2017 DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE KREDİLERİN
GELİŞİMİ
Sultan SARI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Doktora Programı
sarisultan51@gmail.com
ÖZET
Finansal aktiflerinin %82’sinden çoğunu bankaların oluşturduğu Türkiye finansal sistemi
banka temelli bir finansal sistemdir. AB’ne göre finansal derinliği az olan sistem bankalar ve
mevduat bankacılığı ağırlıklıdır. Yani ekonominin temel aktörleri olan bankaların temel
faaliyetleri “kredi” makroekonomiyi etkiler ve bu nedenle her zaman özel ilgiye haizdir. Bu
çalışmanın amacı da 1999-2017 döneminde Türkiye bankacılık sektörünü tarihsel olgularla
ve tablolar yardımıyla “krediler” temelinde incelemektir. Buna göre, 24 Ocak kararları
Türkiye ekonomisinde ve bankacılık sektöründe bir dönüm noktasıdır. Bu kararlara örnek
olarak, faiz oranlarının serbest bırakılması, bankacılık sektörüne girişin kolaylaştırılması ve
selektif kredi politikalarınn kaldırılması sayılabilir. Bu tarihten sonra sıklıkla yaşanan
ekonomik krizlerde bu neoliberal politikaların rolü büyüktür. Sözkonusu dönemde Türkiye
finans sisteminde yaşanan krizler “bankacılık krizleri” olarak tanımlanabilir. Özellikle 20002001 krizleri sonrasında kredilerin takibe düşme oranının ciddi oranda artmıştır. 1999 yılında
kredilerin takibe dönüşüm oranı %10,5 iken 2001 yılında % 28,6’ya çıkmıştır. Böyle bir
ortamda bankalar daha az kredi vererek ve verdikleri kredileri geri çağırarak ekonomik
daralmaya neden olmuşlardır. Bu ekonomik daralma geri dönmeyen kredilerin daha da
artmasına yol açmış ve sorunları ağırlaştırmıştır. 2001 yılı GSMH’sının yaklaşık yarısı
bankacılık sektöründeki zararlara gitmiştir. Sözkonusu bu gelişmeler bankacılık sektöründe
bu tarihten sonra yapılan reform ve uluslararası standartlara uygun düzenlemelerde etkili
olmuştur. Bu sayede Türkiye bankacılık sektörü global krizi daha az hasarla ve daha güçlü
atlatabilmiştir. Türk bankacılık sektöründe yabancı bankaların payı yüksektir. 2000’li
yıllardan sonra ilk 5 banka toplam aktiflerinin, mevduatın ve kredilerin yarısından çoğuna
sahiptir. İlk 10 banka söz konusu olduğunda, oran %80’nin üzerine çıkmaktadır. Özellikle
2000-2001 krizinden sonra Türkiye bankacılık sektörü kredilerinin hem toplam aktiflere
oranı hem de GSMH’ya oranı artmıştır. 2008 yılına kadar tekstil ve inşaat sektörüne
kullandırılan kredilerde yoğunlaşma gözlenmektedir. Bu iki sektör 2008’e kadar hep yoğun
ilk altı sektör içinde yer almıştır. 2004 yılından itibaren bireysel krediler başta, toptan ve
perakende ticaret sektörü 2. sıradadır. 2007-2016 döneminde 3. sıraya yerleşen sektör
istisnasız “inşaat” sektörü olmuştur. Bu sektörün toplam nakdi krediler içindeki payı 2007’de
%6 iken 2017 yılında %9,4’e çıkmıştır. Toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörünün
krediler içindeki bu yoğunlaşmalarına paralel olarak takipteki krediler içindeki payının da
yüksek olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye bankacılık sektörü, krediler, sektörel yoğunlaşma, sorunlu
krediler,
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ŞEHİR GÜVENLİĞİ VE SUÇ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SURİYELİ
SIĞINMACILARA YÖNELİK YAPILMIŞ BAZI ALAN ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ
VE ÖNERİLER
Prof. Dr. Ali ŞAHİN
Merve TERLEMEZ

ÖZET
Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde sıcak savaş ve çatışma ortamı varlığını
sürdürmektedir. Orta doğu ve Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar bunun en güncel örneklerinden
biridir. Suriye’de yaşayan insanların çoğu savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır.
Türkiye, Suriye topraklarına sınır komşusu olması sebebiyle ciddi oranlarda bir göçe ev sahipliği
yapmış olup uyguladığı ‘açık kapı politikası’ ile en çok sığınmacı kabul eden ülke olmuştur. Bu
durum ekonomik, siyasi ve sosyal bazı risk ve sorunları da beraberinde getirmiştir. 2011 yılından
itibaren her geçen gün artan Suriyeli sığınmacı sayısı, yerel halkın davranışlarında da bazı
değişikliklere sebebiyet verdiği hususu yazılı ve görsel basında ayrıca tartışma programları başta
olmak üzere bilimsel çalışmalarda da sık sık gündeme gelmektedir.
Gündemin temel tartışma konularından bir tanesi kentsel şehir güvenliği ve kentsel suçlar açısından
Suriyeli sığınmacıların bir risk teşkil edip etmediğidir. Yazılı ve görsel medya tartışma programları
ve bilimsel çalışmalarda Suriyeli sığınmacılar konusu ekonomik, siyasi, kültürel, güvenlik, istihdam,
işsizlik, suç işleme potansiyeli ve genel anlamda kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından risk ve
tehdit konusunda analizler yapılmaktadır. Bu durumun en görünür taraflarından biri, Suriyeli
sığınmacıların Türkiye’nin yeni sosyal gruplarından birisi olmaları nedeniyle yerel halk ile bazı
alanlarda gerilim yaşamasıdır.
Mevcut çalışmanın odak noktası ‘şehir güvenliği ve suç’ bağlamında vatandaşların Suriyeli
sığınmacılara yönelik algılarını saha çalışmaları ile ortaya koyan bilimsel çalışmalar üzerinden analiz
ederek sonuç ve öneriler ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle ulusal ve uluslararası bilimsel
literatür taranarak; şehir güvenliği ve suç açısından çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur.
Teoriye uygun olarak Türkiye’de bu alanda yapılmış saha çalışmalarının bulguları üzerinden analize
gidilerek bilimsel yazına katkı sağlama amaçlanmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Kentsel suç, kent güvenliği, Suriyeli sığınmacılar.
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Analysis and Suggestions of Some Field Researches on Syrian Refugees in the Context of City
Security and Crime
ABSTRACT
Nowadays, hot war and conflict environment exists in many parts of the world. Internal
turmoil in the Middle East and Syria is one of the most recent examples of this. Most of the people
living in Syria had to leave their country due to the war. Turkey, Syria due to the borders of the land
is home to migration have made a significant rate applied in the 'open door policy' with countries
which were most likely to accept refugees. This has brought some economic, political and social risks
and problems. Since 2011, the number of Syrian asylum seekers has been increasing day by day and
the fact that it has caused some changes in the behavior of the local people has been frequently brought
up in the written and visual media as well as in the scientific studies, especially in the discussion
programs. One of the main topics of discussion on the agenda is whether Syrian refugees pose a risk
to urban urban security and urban crime. In written and visual media discussion programs and
scientific studies, Syrian refugees are analyzed in terms of economic, political, cultural, security,
employment, unemployment, potential for crime, and risks and threats in terms of public security and
public order in general. This is one of the most visible side of the situation of Syrian refugees in
Turkey is living in some areas of tension with the local population because they are one of the new
social groups.
The focus of the present study is to analyze the citizens' perceptions of Syrian asylum seekers
in the context of ‘city security and crime through field studies and to produce conclusions and
recommendations. In this context, first of all by searching national and international scientific
literature; The theoretical framework of the study was established in terms of urban security and
crime. In Turkey, according to the theory analysis made in this area by going to court over the findings
of the study are intended to contribute to the scientific literature.

Keywords: Urban crime, urban security, Syrian refugees.
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ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN FİRMALARIN ORGANİZASYON YAPISI VE
İNSAN KAYNAKLARI ROLLERİNE ETKİSİ
Makine Müh. Osman İRİ
GTU-İşletme Fakültesi, oiri07@gmail.com

Doç. Dr. Ercan ERGÜN
GTU-İşletme Fakültesi, ercanergun@gmail.com
ÖZET
Almanya’nın 2011 yılında bir proje olarak dile getirdiği Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi)
günümüz ürün ve hizmet üretim yöntemlerinin baştan aşağı değişmesine olanak sağlayan dijital
teknolojilerin bütününü ifade etmektedir. Endüstri 4.0 ortaya çıkışı ve uygulamalarıyla birlikte
Almanya tarafından öncelikle kullanılmış olsa da sağladığı avantajlar ve teknolojik gereklilikler
açısından global bir gelişmedir.
Dünya düzeninde her ülke Endüstri 4.0’a geçiş için çalışmalar başlatmış olsa da henüz tam bir geçiş
mümkün değildir. Çünkü Endüstri 4.0 fiziki birçok teknolojik çözüm sunsa da kültürel değişimi de
beraberinde getirmektedir.
Bu araştırmanın amacı firma organizasyon yapısı ve insan kaynakları rollerini Endüstri 4.0
kapsamında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış Endüstri 4.0,
organizasyon yapısı ve insan kaynakları rolleri ile ilgili kuramsal bilgiler açıklanmış ardından
firmalar üzerinden uygulama gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, insan kaynakları, organizasyon yapısı, organik, mekanik
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TARİHSEL MİRASTAN KÜLTÜREL METAYA: MUDURNU HALK
KÜLTÜRÜNÜN VE AHİLİĞİN TURİZME KAZANDIRILMASINDAKİ RİSKLER

Doç.Dr. Özgür SARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ozgur.sari@sbu.edu.tr
ÖZET
Turizm, Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip sektörlerden biridir. Bu sebeple ülke
coğrafyasının hemen hemen her tarafı en az bir turizm çeşidine ev sahipliği yapmaktadır.
Turizm alanında yaşanan küresel gelişmeler, turist profilinde ve turizme yönelik taleplerdeki
değişimler, yeni yeni turizm dallarının yükselmesine yol açmıştır. Kum-deniz-güneş üçgenine
ve yaz aylarına dayanan turizm sektörü artık, kültür, dağ, köy, gastronomi, alternatif, yayla,
ekstrem sporlar, sağlık, kongre gibi farklı turizm kollarına ve yılın tüm aylarına yayılmıştır.
Tam da bu nokta da Mudurnu’nun cittaslow-yavaş şehir ilan edilmesi ve UNESCO miras
listesine alınması süreçleri ilçenin turizme kazandırılmasına yol açmış ve isminin duyulmasını
sağlamıştır. Turizmin gelişmeye başlaması ve turizmin Mudurnu’da halk kültürüne ve Ahiliğe
dayanması, ister istemez kültürel öğelerin metalaşmasına ve turistlere bir ürün olarak
sunulmasına yol açmaktadır. Bu çalışma metalaşma sürecindeki olası riskleri ve önlemleri ele
almaktadır. Olası risklere karşın turizm sektörüne sunulan değerin özüne sadık kalınması
önemlidir. Bu bağlamda da sürdürülebilirlik ilkeleri kritik bir rol oynamaktadır. Yalnızca
çevresel değil aynı zamanda sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik yörenin turizm sektörüne
kazandırılmasında temel rol oynamalıdır. Ayrıca elde edilen gelirin yöreye katkı sağlaması
açısından da yerel halkın katılımı zorunludur. Bu bağlamda da karar alma mekanizmalarından
politika belirlenmesine kadar, katılımcılığın sağlanması gerekmektedir. Bilhassa başta
köylüler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı görülen grupların desteklenmesi gerekmektedir.
Böylelikle turizmin artıları tüm paydaşlara, halk tabanına ve yöreye yayılacaktır. Kültürel
değerlerin ise sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde içeriğinin ve özgünlüğünün korunması
sağlanmış olacaktır. Soyut ve somut, kültürel ve doğal tüm mirasın turizm endüstrisine
kazandırılması aşamasında, aynı zamanda korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, sadece
turizm sektörünün aktörleri açısından değil, aynı zamanda toplumun tüm paydaşları açısından
en önemli sorumluluktur.
Anahtar Kelimeler: Turizmde Metalaşma, Turizmde Yan Etkiler, Sürdürülebilirlik.

FROM HISTORICAL HERITAGE TO CULTURAL METHOD: THE RISKS IN
GETTING MUDURNU FOLK CULTURE AND HANDMADE TO TOURISM
Abstract
Tourism is one of the sectors that have great importance for Turkey’s economy. For this
reason, almost every side of the country's geography hosts at least one type of tourism. Global
developments in tourism, changes in tourist profile and tourism demand have led to new
branches of tourism. The tourism sector, which dates back to the sand-sea-sun triangle and the
summer months, has now spread to different branches of tourism such as culture, mountain,
village, gastronomy, alternative, plateau, extreme sports, health, congress and all the months
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of the year. Precisely at this point, Mudurnu's being declared a cittaslow-slow city and being
included on the UNESCO heritage list led to the recognition of the name of the district. The
development of tourism and the relevance of tourism to the folk culture and the Ahilik in
Mudurnu, inevitably lead to the commodification of cultural elements and to be presented to
tourists as a product. This study discusses the possible risks and measures in the
commodification process. This study addresses possible risks and measures in the
commodification process. It is important to remain true to the essence of the value offered to
the tourism sector despite possible risks. In this context, sustainability principles play a
critical role. Not only environmental, but also social and cultural sustainability should play a
key role in bringing the region into the tourism sector. In addition, the participation of local
people is mandatory in terms of contributing income to the region. In this context,
participation should be ensured from decision-making mechanisms to policy determination.
Disadvantaged groups, especially villagers and women, need to be supported.
Keywords: Commodity in Tourism, TBD, Side Effects of Tourism, Sustainability.
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TARİHSEL SÜREÇTE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,
dikicierkan@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİÇEK
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,
arifcicek@gumushane.edu.tr
ÖZET
Çalışma olgusu, insanlık tarihi kadar eski olan ve hemen her dönemde kullanılan bir olgudur.
Farklı toplumlarda veya farklı zaman dilimlerinde de olsa kullanılan bir olgu olarak çalışma
eylemi, tarihsel süreç içerisinde basit ve geleneksel yapısından uzaklaşarak, daha karmaşık ve
modern bir yapıya doğru değişim yaşanmıştır. Böylece, toplumda ortaya çıkan çalışma
kültürü sabit kalmayarak dinamik bir yapıya sahip olmuştur. İnsanlık tarihi içerisinde bütün
toplumlar, zamanlar kendilerini tamamen değiştirerek yeni biçimler kazanmışlardır Yeni
biçimlerin ortaya çıktığı toplumların öncelikle tarıma dayalı toplum olma özelliği gösterdiği
görülür. Sanayileşmenin etkisiyle tarım toplumundan, endüstri toplumuna doğru geçiş
yaşanmıştır. Endüstri toplumlarında ön plana çıkan üretim-tüketim ilişkisi, giderek üçüncü
toplum tipi olan endüstri sonrası toplumları doğurmuştur. Bilgi toplumuna giden bir süreç
olarak gelinen nokta, çalışma hayatında yaşanan değişimin serüvenini gün yüzüne
çıkartmaktadır. Tarım toplumundan başlayarak endüstri sonrası döneme kadar devam eden
çalışma olgusunun sahip olduğu anlam değişerek tarih sahnesinde var olmaya devam etmiştir.
Bu bağlamdan hareketle, tarihsel süreçte tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi
toplumundan da sanayi sonrası topluma devam eden çalışma kültüründeki değişimin
anlatılması amaçlanmıştır. Çalışma olgusunun, tarihsel süreçte her ne kadar net bir
tanımlaması ya da ayrımı yapılamasa da, endüstri öncesi ve sonrası toplumlarda çalışma
olgusunun farklı anlamlar içerdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Değişen anlamıyla çalışma,
modern öncesi dönemde sahip olduğu anlamı, modern döneme taşıyamamıştır. Aynı şekilde
modern dönemde, endüstri toplumunda görülen çalışma olgusunu, endüstri sonrası
toplumlarda farklı bir kimliğe bürünmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çalışma, Tarım Toplumu, Endüstri Toplumu, Endüstri Sonrası
Toplum, Değişim.
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TARIMSAL BİR ÜRÜN OLAN FINDIĞIN EKONOMİK ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN
FINDIK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

ÖZET
Kayıngil ailesine ait bir ağaç türünün sert bir dış kabuk içindeki meyvesi olarak
tanımlanabilecek fındık ekonomik açıdan oldukça önemli bir değere sahiptir. Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde fındık üretilmekte ancak ekonomik açıdan önem arz eden cinsler Türkiye
sınırları içinde resmi olarak 16 il ve 123 ilçede üretilmektedir. Fındık üretiminde Türkiye
dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Hatta dünya üzerinde fındık üreten ülkeler arasında
miktar bakımından Türkiye 1970’li yıllardan itibaren birinci sırada bulunmakta ve bu alandaki
liderliği halen sürmektedir. Türkiye’de üretilen fındık hem diğer ülkelere ihraç edilmekte,
hem de iç piyasada tüketilmektedir. Ancak fındığın ihracat miktarı, iç piyasada tüketilen
miktarın yaklaşık olarak dört katına tekabül etmektedir. Fındık çiğ ya da kurutulmuş olarak
kendi başına tüketilebileceği gibi özellikle çikolata ve şekerleme gibi gıda sanayi ürünlerinde
hammadde ve ara mamul olarak da kullanılabilmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda
yapılan araştırmalar fındığın kimya sektöründe çeşitli alanlarda kullanım imkanı olduğunu
göstermektedir. Bu açıdan ele alındığında fındık, katma değer üretme potansiyeline açık bir
tarımsal ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin fındık dış
ticareti incelenmiş ve dış ticaretin kapsamı araştırılmıştır. Bulgulara göre Türkiye’nin
gerçekleştirdiği fındık ihracatının önemli bir bölümünün düşük katma değerlerli ürünlerden
oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun işlenmiş ve mamul haline getirilmiş dolayısıyla
piyasa değeri ve katma değeri yüksek ürün yerine hammadde olarak kullanılacak ürün
ihracatını ön plana çıkardığı gözlemlenmiş ve dolayısıyla fındık ihracatından elde edilen
gelirin Türkiye açısından potansiyelin altında kaldığı saptanmıştır. Türkiye’nin fındık dış
ticaretinde sahip olduğu potansiyeli değerlendirebilmesi için mevcut katma değer sorununa
yönelik çözüm önerileri tartışılarak, katma değer sorununun çözümlendiği takdirde oluşacak
yeni ekonomik iklimin farklı sektörler üzerinde etkileri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Fındık, İhracat
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THE NEW IMMIGRANTS OF ANATOLIAN CITIES: INTERNATIONAL STUDENTS
Devrim VURAL YILMAZ
Assoc.Prof. Dr., Süleyman Demirel University, Faculty of Economics&Administrative Sciences,
Isparta, Turkey devrimvural@sdu.edu.tr
ABSTRACT
In the 21st century massification and internationalization have emerged as the major trends in
higher education with significant demographic implications, particularly for small cities. With the
establishment of new universities and their international activities these cities have begun to host an
increasing number of international students. Turkey is one of the countries where this trend also
intensely felt. In recent years, massification and internationalization have been the two sides of the
coin that constitute the main policy agenda for Turkish higher education. Turkish higher education
system has witnessed a significant massification trend during the last thirty years and now there is at
least one university in every city in Turkey. Parallel to this trend, Turkey has taken important steps
in terms of internationalization and Turkish universities have hosted a large number of international
students. Consequently, all Anatolian cities have met more international students as their new
immigrants. This trend has created a different and sometimes stressed relationship for Anatolian
cities and international students. This situation, which is expected to continue in the coming years,
is likely to be transformed into an opportunity if managed well. In this respect, research on
international students should be increased and policies should be adjusted accordingly. Existing research
provide important findings and recommendations regarding international student recruitment in
Turkey. The aim of this paper is to contribute to this literature by presenting findings of a survey on
the study abroad experiences of international students in an Anatolian city, Isparta. Through this
example, the international student phenomenon in Anatolian cities will be discussed regarding the
current conditions, threats, opportunities and to present policy recommendations.
Keywords: Anatolian cities, Internationalization in higher education,
Turkish universities.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC
GROWTH IN TURKEY: AN EVIDENCE FROM ARDL BOUND TEST
Ece GÖL
Arş. Gör. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü. ecegol@kmu.edu.tr
ABSTRACT
Since economic growth has been one of the major issue in the economic literature for a long time,
main sources of it has been indicated deeply by many economists. After the collapse of Bretton
Woods system, developed countries decided to deregulate their financial system. Following this
improvement, developing countries had significant deregulation policies after the beginning of
1980s. These developments attracted the attention the relationship between financial development
and economic growth. In this direction, the study examines that the effect of financial development
on economic growth in Turkey for the period of 1982-2018 by using ARDL bound test. To do this,
some other variables that impact economic growth are included beside financial development
indicator. First of all, stationary of the series is checked by ADF and PP unit root tests. After that,
ARDL bound test and error correction model are applied to find the cointegration, long run and
short run relationships. Finally, Granger causality test is used to detect causality. The results proved
that there is cointegration, long run and short run relationship between economic growth, financial
development, foreign direct investment, trade volume and gross fixed capital formation according
the results of ARDL bound test and error correction model. Granger Causality test proves that
financial development is cause of economic growth. This study produces that well developed
financial system was important factor for economic growth in Turkey for the period of 1982-2018.
It is important to consider that the development of financial system is significance to support
economic growth when an economic policy is improved.
Keywords: Financial Development, Economic Growth, ARDL bound test
TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE İNCELENMESİ
Öz
Ekonomik büyüme olgusu iktisat yazınında çok uzun süredir en çok incelenen konulardan biridir ve
pek çok iktisatçı ekonomik büyümenin belirleyicilerini saptamak adına literatüre katkıda
bulunmuştur. Gelişmiş ülkeler, Bretton Woods sisteminin çökmesinin ardından hızlı bir şekilde
liberalleşme rüzgarına kapılarak finansal sistemlerini deregüle edecek politikalar üretmişlerdir.
Gelişmekte olan ülkeler ise 1980 yılının başlarından itibaren liberal politikalar uygulamaya
koymuşlardır. Tüm bu gelişmeler finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisine dikkat çekmiştir.
Bu doğrultuda, bu çalışmada, Türkiye’de finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini,
1982-2018 dönemine ait veriler kullanılarak belirlemek amaçlanmıştır. Öncelikle, ADF ve PP birim
kök testleri kullanılarak serilerin durağanlığı ölçülmüş, sonrasında eşbütünleşme, uzun ve kısa
dönem ilişkileri saptamak adına ARDL sınır testi ve hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Son
olarak değişkenler arası nedenselliği belirlemek adına Granger nedensellik testi’nden
faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme, finansal gelişme, doğrudan yabancı
yatırımlar, ticaret hacmi ve toplam sabit sermaye yatırımları arasında uzun ve kısa dönemde bir
ilişki olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dahası, Granger nedensellik testi finansal gelişmeden ve
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensel bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Çalışmanın
sonuçları, 1982- 2018 periyodunda gelişmiş bir finansal sistemin ekonomik büyümeyi olumlu
yönde etkileyen önemli bir parametre olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, ekonomik
büyümeyi hızlandıracak ekonomi politikaları üretilirken finansal sistemin gelişmişlik düzeyi göz
önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi
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THE ROLE OF SOCIAL RELATIONS AS A DETERMINANT OF HAPPINESS

Yasin ACAR
Assist. Professor, Department of Public Finance, Bilecik Şeyh Edebali University, Turkey
Yasin.acar@bilecik.edu.tr
ABSTRACT
The answer to the question of what makes people happy has been sought by economists,
psychologists, and sociologists in recent years. Therefore, studies in the field of happiness economy
have gained importance in the past years. According to recent studies in labor economics, happy
individuals are more successful in their working lives. Economics of happiness literature consists of
two types of studies as financial and non-financial reasons for happiness. When the reviews are
examined, four main factors come to the forefront as determinants of satisfaction in the economy.
These are income, employment, social capital, and health. In this study, we examine how effective
is social relations in determining the happiness of the individual by benefitting from the Turkey
Statistical Institute life satisfaction survey micro data set in 2017. According to the results of
econometric estimation using ordered logistic regression method, it is found that women are happier
than men, and married people are happier than unmarried. Employees in the public sector have
appeared less happy than those in the private sector. Also, health seems to have a positive effect on
individual happiness. It has been found that those who are satisfied with their job and those who are
satisfied with their earnings are also happier. Satisfaction with social life (such as entertainment,
cultural, and sporting activities) increases the happiness of individuals. Spending more time for
own selves makes people happier. Satisfaction with relatives and satisfaction with relationships
with people related to work-life were also included in the analysis as factors affecting the happiness
of the individual positively. The questionnaire was also asked about the degree of satisfaction with
relationships with neighbors and friends, but these variables did not affect the individual's
happiness.
Some policy recommendations have been drawn from these results. The social environment is
crucial for individuals to be happy. Improvements should be made to keep employees satisfied in
business life. Spending time on intangible consumption, such as entertainment, cultural, and
sporting activities, will positively affect the well-being of people by reducing the inevitable stress of
modern business life.

Keywords: Happiness, Social Relations, Turkey
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TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ
UYARINCA KARŞILAŞTIRMALI REKLAM
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku ABD
ismailsaritekeail.com

Doç. Dr. Aziz BELLİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
azizdarende@hotmail.com
ÖZET
Reklam terimi Latince çağırmak anlamına gelen “clamere” fiilinden türemiştir. Reklam, hukuki
niteliği itibari ile bir öneri ya da öneriye davettir.
6112 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca radyo ve televizyon reklamı; “Taşınmazlar, hak ve
yükümlülükler dahil olmak üzere mal veya hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya
düşünceyi yaymak veya başka etkileri oluşturmak amacıyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle
bağlantılı gerçek ve tüzel kişi tarafından, bir ücret veya benzeri bir karşılıkla yapılan her türlü
duyuru veya öz tanıtım yayını” olarak tanımlanmıştır.
Reklam Yönetmeliği m. 4/ğ’ye göre, karşılaştırmalı reklam; “bir mal veya hizmetin tanıtımı
esnasında rakip mal ve hizmetlere ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı
reklamlardır”. Ardından Reklam Yönetmeliği’nde 28.12.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile
tanım; “Karşılaştırmalı reklam: Tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin hususlarla aynı
amaca ya da aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların
karşılaştırıldığı reklamlar” şeklinde değiştirilmiştir.
Türk hukukunda karşılaştırmalı reklamlar, esas itibari ile TTK m. 55’te düzenlenmiştir. Ayrıca
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 61/5’te ve Reklam Yönetmeliği’nin 8.
maddesinde de karşılaştırmalı reklama ilişkin düzenlemeler mevcuttur. 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nda karşılaştırmalı reklamlara ilişkin doğrudan düzenlemeler yer almasa da
ilgili kanunun 57. Maddesinde haksız rekabete ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu hükümler
karşılaştırmalı reklam sonucu oluşabilecek haksız rekabet durumlarına uygulanması açısından
önem arz etmektedir.
Hukukumuzda karşılaştırmalı reklamlar hiçbir zaman açıkça yasaklanmamıştır. Ancak TRT
Reklam Esasları’nın uzunca bir süre reklamların cevaplamaya ve iddialara yol açamayacağı
yönündeki düzenlemesi karşılaştırmalı reklamların önünü kapatmıştır.
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Bu çalışmada karşılaştırmalı reklam 29232 Sayılı Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği kapsamında değerlendirecektir. Çalışmamızda karşılaştırmalı reklamın unsurları,
mümkün olabildiği durumlar ve yasak olduğu halleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Karşılaştırmalı Reklam, Rekabet Hukuku, Tüketici, Haksız
Rekabet
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TOPLUMSAL ATMOSFER BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA YOKSULLUK
VE HAYALLER
Dr. Anıl Kaan UÇAR
Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü
Öğretim Elemanı
ÖZET
Yoksulluk, ekonomi çerçevesinde çeşitli tanımlamalarla beraber ele alınan bir olgu olarak
dikkat çekmektedir. Ancak bireyci bir anlayışla tüketim kültürünün hegemonyasını
sağlamlaştıran neoliberal sistem içerisinde yoksulluk, ekonomik tanımların ötesine ulaşmıştır.
Dolayısıyla neoliberalizm ile birlikte yoksulluk, rakamların ve istatistiki verilerin ötesinde ele
alınması gereken bir mesele haline gelmiştir. Türkiye özelinde 24 Ocak 1980 Kararları,
neoliberal sisteme entegre sürecine girilmesi noktasında önemlidir ancak 1990’larda ekonomipolitik ve toplumsal gerginlik hatlarının oluşması bu uyum sürecini kesintiye uğratmıştır.
Dolayısıyla Türkiye’nin tam anlamıyla neoliberal piyasa şartlarını ikame etmesi 2000’li
yıllarda gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda kentsel çerçevede oluşan rant ekonomisi, yoksulluk
olgusunu ekonomik verilerin ötesinde özne odaklı bir merkeze yerleştirmiştir.
Neoliberalizmin toplumsalın tüm katmanlarına sızdığı 2000’li yıllar tüketim odaklı bir yaşam
tarzı inşa ederken yoksulluğu, yoksulu ve onun söylem ve hayallerini de değiştirmiştir.
Dolayısıyla 1980’lerdeki yoksulluk, 2000’li yıllara gelindiğinde çok çeşitli boyutlarda
değerlendirilmesi gereken bir olguya dönüşmüştür. Toplumsal atmosfer bağlamında yaşanan
bu değişimi Türk sineması çerçevesinde ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma; 24 Ocak
Kararlarının henüz alındığı sürece denk düşen 1981 yılına ait At filmi ile neoliberal rant
ekonominin sınırlarının genişlediği 2009 yılına denk düşen Kara Köpekler Havlarken
filmlerinin anlatısına odaklanmıştır. Neoliberalizm ile yaşanan toplumsal dönüşümü, değişen
yoksulluk olgusunu ve hayalleri Türk sinemasının sınırları içerisinde göstermeyi amaç edinen
bu çalışma, At ve Kara Köpekler Havlarken adlı filmleri eleştirel söylem çözümlemesi ile
değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda Türk sineması çerçevesinde 1980’li yıllardaki
yoksulluk anlatısı ve yoksulların hayalleri ile 2000’li yıllardaki yoksulluk anlatısı ile
yoksulların hayallerinin farklı görünümlere, pratiklere ve söylemlere evrilmiş olduğu tespit
edilmiş ve bu durum toplumsal atmosfer bağlamında yaşanan dönüşüm ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal atmosfer, Neoliberalizm, Yoksulluk, Hayaller, Türk sineması
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TOPLUMUN TEMELİ OLAN AİLE YAPISINI ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ:
HZ.LÛT’UN EŞİ VE KAVMİ ÖRNEĞİ
Abdurrahim KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı
Osmaniye, Türkiye, nureyn47@hotmail.com
ÖZET
İnsanı yoktan var eden Allah, onu yalnız bırakmamış, ona bir eş de yaratmıştır. İnsanı
tek bir candan yaratıp ondan da eşini var eden ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar
üreten Allah, bunlar arasından da içlerinden kendileriyle huzura kavuşacakları eşler yaratıp
aralarında sevgi ve rahmet var etmesini onun varlığının delillerinden biri olarak tarif eder.
İnsanın dünya ve ahiret saadetinin gerçekleşmesi için nazil olan Kur’ân-ı Kerim, insana
birçok konuda yol göstermiş, hataya düşmemesi için ona ikazda bulunmuştur. Bunu kimi
zaman misaller getirerek, kimi zaman da geçmiş ümmetlerin kıssalarından kesitler sunarak
insanların doğru ve ahlaklı birer fert olmalarının yolunu açmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in üçte
birinin geçmiş peygamber ve ümmetlerin hayatlarını ihtiva etmesi, genelde insanlığın, özelde
müminlerin geçmişte yapılan hataların tekrarını önlemeye yönelik bir eylemdir.
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de birçok peygamber ve kavimden söz ederken az da olsa
onların eşlerinden, çocuklarından, kardeşlerinden de söz etmiştir. Kendilerinden söz ettiği
birçok peygamber eşi ve çocuğu örnek alınabilecek karakter ve huya sahipken, bazı
peygamberlerin eşleri ve çocukları kendilerine eziyet ve sıkıntıdan başka bir davranışta
bulunmamıştır. Onlar, peygamber olan eşlerine veya babalarına inanmak, destek olmak bir
yana kendilerini yalanlayan, hor gören, küçümseyen inançsızların tarafında yer almakta beis
görmemiştir. Hal böyle olunca Kur’ân kıssalarında olumlu aile modelleri ortaya çıktığı gibi
olumsuz aile modelleri de zuhur etmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle Lût’un (a.s) kavmi ise “onlardan önce âlemlerden hiç
kimsenin yapmadığı hayâsızlığı-çirkinliği” yapmış ve bu çirkin davranışta Lût’un (a.s) eşi
sapkın olan bu kavme destek olup onlardan yana taraf olmuştur. Onun bu tarz bir tercihte
bulunması Lut’un (a.s) kavmine karşı mücadelesini zayıflatmış, aile temellerini kökten yok
etmeye çalışan bu sapkın zihniyete sahip yapının günümüze kadar güçlenerek devam etmesine
olanak tanımıştır. İlk defa Kur’ân’ın kendilerinden bahsederek haberdar olduğumuz bu sapkın
güruh, maalesef günümüzde aile yapısını ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba
göstermektedir. Bu çalışmamızda bir peygamberin veya şahsın eşi tarafından desteklenmediği
vakit ailenin temel yapısının sarsılacağına, aile ve toplumun ifsadının kolaylaşabileceğine
hem de tarihte sapkın düşüncelerinden ötürü bu tarz tercihe yönelenlerin lanetlenip helak
olduklarına dikkat çekmek temel hedefimizdir. Aile kurumunun sağlam sütunlar üzerinde
helal çerçevede inşa edilmesi toplumda zuhur eden sapkın düşünce ve zihniyeti bertaraf
edecektir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Ahlak, Peygamberler, Hz. Lût, Kavimler, Helak
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KRİZLER GÖLGESİNDE TÜRKİYE – IRAK İLİŞKİLERİ: SINIR SORUNUNDAN
KÖRFEZ SAVAŞLARINA KISA BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Önder A. AFŞAR
ÖZET
Osmanlı bakiyesi olan bu iki ülke kuruldukları günden itibaren görece istikrarlı bir ülke
geliştirmeye çalışmıştır. Fakat Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler analiz edildiğinde temel
parametreleri belirleyen gelişmelerin daha çok büyük güçlerin etkisiyle şekillenen sorunlar ve
krizler olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak bakıldığında Ortadoğu uluslararası ilişkiler
Doğu ve Batı Bloku arasındaki gerilimler petrol, İsrail faktörü gibi nedenlerden dolayı küresel
güçlerin mücadele sahası olmuştur. Son yüzyılda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler göstermiştir ki
bölge ülkeleri büyük güçlerin bölge politikalarının etkisinde kalmaktadır. Türkiye – Irak
ilişkilerinde be benzer durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bölgesel güçler,
küresel güçlerin gölgesinde bölgeye yönelik politikalar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada Türkiye
Cumhuriyetinin ilk yıllarında yaşanan Musul – Kerkük sorunundan sonraki dönemde Bağdat
Paktının dağılmasına, Birinci ve İkinci Körfez Savaşlarından Kürt Meselesine kadar başlıca krizler
üzerinde durulmaktadır. Bu krizlerin ortaya çıkışı, bu süreçte yaşana gelişmeler ve Irak ile ikili
ilişkiler üzerindeki etkileri siyasi, ekonomik ve stratejik boyutlarıyla değerlendirmektedir. Osmanlı
döneminde aynı siyasi idare altında beraberce yaşamış olan ve Osmanlı Devletinin dağılmasından
sonra iki farklı devlet şeklinde varlıklarını sürdüren Türkiye-Irak arasındaki ilişki daha çok Batılı
güçlerin etkisi altında şekillenmiştir. Irak’ın bağımsızlığının ilk dönemlerinde İngiltere manda
idaresi, Ortadoğu’da Sovyet Rusya etkisi ve Körfez Savaşı sonrası ABD etkisi Bu iki devletin
ilişkilerinde belirleyici olmuştur. Bu anlamda bu ülkeler arasında yaşanan sorunlarda ülkelerin iç
dinamiklerinden daha çok dış etkilerin daha belirleyici olduğu söylenebilir. Böylece ikili ilişkilerde
yaşanan bu gibi sorunların Irak ve Türkiye ilişkileri üzerindeki belirleyici özellikleri
irdelenmektedir. Söz konusu bu krizlerin derin veya ilişkileri kökten etkileyecek krizler olmamasına
rağmen diplomatik düzeyde hep belirleyici olmuşlardır.
Araştırmada başta ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve siyasi liderlerin söylemleri gibi birincil
kaynaklara başvurulmuştur. Bunun yanısıra literatür taraması ve iki ülke ilişkilerine dair birtakım
karşılaştırmalı istatistikler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Irak, Büyük Güçler, Körfez Savaşı

TURKEY-IRAQ RELATIONS IN THE SHADOW OF CRISIS: A SHORT REVIEW OF
GULF WAR TO THE BORDER ISSUES
ABSTRACT
These two countries, which have Ottoman balance, have tried to develop a relatively stable
country since the day they were founded. When analyzed bilateral relations between Turkey and
Iraq is possible to say that the basic parameters of the problems and crises shaped by the big
powers. In general, international relations in the Middle East; The tensions between the East and the
Western Bloc have been the field of struggle of the global powers for reasons such as oil and Israel.
The developments in the Middle East in the last century have shown that the countries of the region
are under the influence of the regional policies of the great powers. Turkey - Iraq relations be said
can be said that a similar situation. In this study, during the first years of the Republic of Turkey in
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Mosul - Kirkuk issue in the period after the collapse of the Baghdad Pact, First and Second Gulf
War to the Kurdish issue focuses on major crises. It evaluates the emergence of these crises,
developments in this process and their effects on bilateral relations with Iraq in political, economic
and strategic dimensions. the Ottoman period lived together under the same political administration
and continue their existence in two different states after the disintegration of the Ottoman Empire
relations between Turkey and Iraq has been shaped under the influence of mostly Western Powers
like USA and England. In the early periods of Iraq's independence, British mandate administration,
Soviet Russia influence in the Middle East and US influence after the Gulf War were the
determinants of the relations between these two states. In this sense, it can be said that the external
effects are more determinative than the internal dynamics of the countries. Thus, relations between
Turkey and Iraq on determinants of such features are discussed problems in bilateral relations.
Although these crises were not deeply or deeply affecting relations, they have always been decisive
at the diplomatic level.
Keywords: Turkey, Iraq, Great Power, Gulf War
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TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ
Fatma ÖZTÜRK
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarım
Bölümü, fatmaozturkgazi.2000@gmail.com
Özlem BERKSAN ATASOY
Öğr. Gör., Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve
Deri Bölümü, ozlem.berksan@yobu.edu.tr
ÖZET
Günümüzde artan küreselleşme ve gelişen teknolojiyle birlikte ürünler giderek birbirlerine
benzemekte ve tüketicilere sunulan hizmet veya ürünlerde farklılık yaratabilmek bir yandan
zorlaşmasına karşın; diğer yandan zorunluluk halini almaktadır. Tüketicilerin istek ve
beklentilerinin her geçen gün artıp çeşitlendiği pazar koşullarında, üretici işletmeler tüketici
beklentilerini karşılayan hizmetler sunarak rekabet avantajı sağlayabilmektedir. İşletmeler bu
hedeflerini güçlü marka ve o markaya sadık müşterilerle gerçekleştirebilirler. Marka,
müşteriler bakımından da ürünün işlevselliğini ve duygusal özelliklerinin özetlenmesi ile,
bellekteki bilgilerin hatırlanması ve satın almada karar süreci adına yardımcı olur.
Günümüzün şiddetlenen rekabet ortamında işletmeler tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurmak durumundadırlar. Bu bağlamda, milliyetçilik akımlarının fazlasıyla
gündemde olduğu çağımızda, işletmelerin oluşturacakları stratejilerde tüketici etnosentrizmi
konusunda hassas olmaları zorunlu hale gelmektedir. Tüketim alışkanlıklarında yerli ürünleri
tercih eden etnosentrik tüketiciler, yabancı ürün kullanımını hem ekonomik hem de ahlaki
yönden doğru bulmamaktadır. Örneğin; Hazır giyim sektöründe dünya çapında Türk
ürünlerinin kalitesine yönelik imaj yaratma programlarından biri Turquality Destek
Programıdır.
Ayrıca, işletmelerin uzun vadede ayakta kalabilmelerinin yollarından birisi de marka sadakati
oluşturmaktır. Böylece ürünlerinin tercih edilebilirliğini arttırabileceklerdir. Bu kapsamda
tüketicilerin marka tercihlerinde ve satın alma davranışlarında etnosentrizmin etkisinin
araştırılması önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın hedefi, tüketici etnosentrizminin marka
sadakati üzerindeki etkilerini incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler : Etnosentrizm, tüketici etnosentrizmi, marka sadakati, hazır giyim, imaj
yaratma.
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İŞLEYİŞİ VE İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
Gökhan TİBİLLİ
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
gokhantibilli@gmail.com
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
asener@hacettepe.edu.tr
ÖZET
Tüketicilerin satıcı-sağlayıcılarla yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü için başvurdukları iki
yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yargı yolu (Tüketici Mahkemeleri), ikincisi ise yargı
dışındaki alternatif çözüm yollarıdır. Ülkemizde, tüketicilerin başvurabilecekleri yargı
mercileri dışında kalan alternatif çözüm yolları; satıcıya, tüketici örgütlerine, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarına, idari birimlere ve Tüketici Hakem Heyetlerine (THH)
başvuru olmak üzere beş başlık altında sayılabilir (Baykan, 2005: 441-442). THH uygulaması,
tüketicilerin sorunlarını hızlı, kolay ve masrafsız olarak çözmeleri için 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunla (TKHK) 1995 yılında hukuk sistemimize kazandırılmış bir
alternatif sorun çözme mekanizmasıdır. THH’lerin görev alanı, parasal sınırı Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenen tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik
uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklardır (4077 sayılı TKHK, m.22; 6502 sayılı TKHK,
m.66). Günümüzde tüketiciler, satıcı-sağlayıcılarla arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için
THH’leri önemli ölçüde kullanmaktadırlar. Nitekim Ticaret Bakanlığının yayınladığı en
güncel verilere göre, 2018 yılında THH’lere 561.576 adet başvuru yapılmıştır. Kümülatif
toplama bakıldığında, THH’ler, kurulduğundan bu yana 14.000.000 tüketici şikâyetini
çözüme kavuşturmuştur. Bu bilgiler ışığında, tüketicilerin sorunlarının çözüm yeri olarak
THH’leri gördükleri bir gerçektir (TB, 2019: 168). Ancak, THH’lere ilişkin düzenlemeler,
1995 yılının dünya koşullarına göre hazırlanmış ve 24 yıl gibi uzun bir süredir uygulana
gelmektedir. Aradan geçen süreçte, üretim, tüketim, teknoloji ile mal ve hizmetler hızla
değişmiş ve yeni mal ve hizmetler (akıllı telefon, tablet gibi) tüketime sunulmuştur. Mal ve
hizmet piyasasında yaşanan değişim ve gelişim, tüketici kanunlarının yetersiz kalmasına ve
tüketicilerin ihtiyacını karşılayamamasına neden olmuş; bu nedenle tüketici kanunları sık sık
gözden geçirilmiş ve kanunların yeniden yapılması söz konusu olmuştur. Aynı şekilde, zaman
içinde değişen ve gelişen dünya koşulları THH uygulamasını da etkilemiş, çözülmesi gereken
sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, önemli sayıda tüketici sorununa çözüm üretmeye çalışan
bu yapıda ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması ve bu yapının etkin ve verimli bir
şekilde çalışması, tüketicilerin korunması açısından önemlidir. Bu çalışmada, THH
uygulamasının iyi ve kötü işleyen yönleri ve THH uygulamasının geliştirilmesine yönelik
öneriler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
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KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI TÜRK BANKACILIK
ENDÜSTRİSİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
Meryem EMRE AYSİN

Gürkan ÇALMAŞUR

ÖZET
2008 küresel finans krizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde mortgage piyasalarında başlamıştır.
Zamanla reel sektörü ve finans sektörünü de etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşmüştür.
Krizin etkileri özellikle reel sektör ve finans sektörü arasında aracılık görevi yapan bankacılık
sektörünü derinden etkilemiş, mortgage krizi bankacılık krizi olarak anılmaya başlamıştır. İlk
küresek kriz olarak kabul edilen 2008 finans krizi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
makroeonomik göstergeleri kötüleştirmiştir. 2001 yılında tarihinin en büyük krizini yaşayan
Türkiye, çeşitli reformlar ve programlarla bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmış, sermaye
yapılarını güçlendirerek bankaların küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ve krizlerle başa
çıkabilmesini kolaylaştırmıştır. 2001 ekonomik krizinin yaralarını sarmaya çalışan Türk
Bankacılık Sektörü, 2008 finans kriziyle zorlu bir sınav vermiş ve finansal sistem içindeki
payının büyüklüğü dikkate alındığında bankacılık sektörünün önemi bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmada 2008-2018 yıllarında sürekli faaliyet gösteren özel ve kamu sermayeli
mevduat bankalarının yıllar içindeki etkinlikleri veri zarflama yöntemi aracılığı ile
incelenmiştir. Ayrıca etkin olmayan bankalara kıt olan kaynaklarının etkin kullanımı için çeşitli
iyileştirme önerileri sunulmuştur. Analizlerde GAMS programı kullanılmıştır. Çalışmada girdi
odaklı CCR modeli kullanılmış olup ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında toplam etkinlik
değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği resmi web
sitesinde yayınlanan bilanço ve mali tablolardan elde edilmiştir. Analizlerde kullanılan girdi
değişkenleri personel sayısı, toplam aktif ve toplam özkaynaktır. Çıktı değişkenleri ise toplam
mevduat, toplam krediler ve net kârdır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında analizlere dâhil edilen
üç kamu sermayeli bankanın etkinlik değerlerinin özel sermayeli bankalara göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik
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TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ: YENİ BİR YOL HARİTASI

Devrim VURAL YILMAZ
Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta,
devrimvural@sdu.edu.tr
ÖZET
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükseköğretim alanı ile ilgili sıcak
tartışmalarından bir tanesini kalite oluşturmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvence sistemleri
özellikle tüm dünyada İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan kitleselleşme evresinden sonra
gündeme gelmiştir. Kitleselleşme, oldukça genişleyen yükseköğretim sistemlerinin getirmiş olduğu
büyük maliyetleri yükseköğretimin ana finansörü olan devletlere yüklemiştir. Kitleselleşme, aynı
zamanda, yükseköğretim kurumları, devlet ve toplum arasında var olan kabullerin ve güvenin de
sorgulanmasına yol açmış, vergilerle karşılanan finansman yükünün üniversitelerce nasıl
kullanıldığı sorgulanmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak gelişen bir başka süreç de
geleneksel üniversite anlayışından yeni bir üniversite paradigmasına geçiş olmuştur.
Üniversitelerden beklentiler farklılaşmış, “bilim için bilim” yaklaşımının yerine üniversitelerin
ekonomik kalkınmaya ve toplumsal gelişmeye hizmet rolü ön plana çıkmaya başlamıştır.
Günümüzde üniversiteler uygulamalı araştırmalara öncelik veren, öğrencilerini küresel piyasa
koşullarına hazırlayabilen hizmet kuruluşları olarak değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle
yükseköğretim kurumları hizmet sunucusu/satıcısı olarak tanımlanmaya başlanmış, öğrenciler ve
diğer paydaşlar da müşteriler olarak görülmektedir. Müşteriler aldıkları hizmetin kalitesini
sorgularken, yükseköğretim kurumları da vermiş oldukları hizmetin kalitesini göstermeye
zorlanmaktadır. Üniversitelerin yönetiminde hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik, etkinlik gibi
ilkeler ön plana çıkmaktadır. Tüm bu gelişmeler yükseköğretimde kalite sorununu gündemin
odağına taşımaktadır. Üniversitelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması, izlenmesi ve
akreditasyon çalışmaları hız kazanmaktadır. Türkiye’de de yükseköğretimin kitleselleşmesi,
finansman sorunu ve dönüşen devlet-toplum-üniversite ilişkileri kalite konusunu üniversitelerin
önemli uğraşlarından biri haline getirmektedir. Özellikle 2005 yılından itibaren Yükseköğretim
Kurulu tarafından kalite konusunda izlenen politikalar üniversitelerdeki çalışmalara ivme
kazandırmaktadır. Diğer yandan eğitimin ve yükseköğretimin diğer hizmet sektörlerinden çok
farklı olduğu, bu alanda kalitenin ölçümlenebilmesinin zorluğu üzerinde de tartışmalar devam
etmektedir. Kalite adı altında yapılan kimi uygulamaların üniversitelerin rolleriyle bağdaşmadığı,
yukarıdan aşağıya bir süreçle ilerlediği, şekilsel değişikliklerden ibaret kaldığı gibi farklı eleştiriler
yükselmektedir. Bu bildiride Türkiye’de üniversitelerde kalite konusu bu eksende ele alınmakta,
güncel gelişmeler ve tartışmalar üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kalite güvencesi, Türk yükseköğretimi, yükseköğretimde kalite, üniversiteler
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TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINDA KOTA UYGULAMASI VE
BİR MODEL ÖNERİSİ

Mustafa ŞEN
Dr, Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü, mustafasen@ktu.edu.tr

ÖZET
Geçmişten günümüze toplumda sosyal dışlanmaya en fazla maruz kalan kesim olan
engellilerin en önemli sorunlarının başında istihdam sorunu gelmektedir. Toplumsal
bütünleşmeyle ilgili ciddi sorunlar yaşayan engelli bireyleri topluma kazandırmanın en
rasyonel yolu, onların çalışma hayatı içerisinde yer almalarını sağlamaktır. Engelli bireylerin
istihdamında kullanılan yöntemler içerisinde en kolay ve en yaygın yöntem kota
uygulamasıdır. Türkiye’de ilk olarak 1967 yılında 854 Sayılı Deniz İş Kanunu ile düzenlenen
kota uygulaması çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde 4857
Sayılı İş Kanunu’nun 30.maddesinde düzenlenen kota uygulaması; 50 veya daha fazla işçi
çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü
veya terörle mücadelede yaralananların istihdamının sağlanması zorunluluğu getirmektedir.
Engelli bireylerin çalışma hayatında yer almalarını sağlayan istihdam yöntemlerinin
başında gelen kota uygulaması, aynı zamanda önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Bu sorunların başında ise kota uygulamasının 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerini
kapsaması gelmektedir. Ancak Türkiye’de kayıtlı işyerlerinin %98’i 50 işçinin altında işçi
çalıştıran işyerlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki kota uygulaması sadece %2
civarında olan 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde kendisine uygulama alanı
bulmaktadır. Bu durum engelli bireylerin istihdamının düşük seviyelerde gerçekleşmesine ve
dolayısıyla da ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı
Türkiye’de engellilerin istihdamında önemli rol oynayan kota uygulamasında karşılaşılan
sorunları ortaya koymak ve bu sorunların giderilmesi veya en aza indirilmesi kapsamında
çözüm önerileri getirmektir. Ayrıca daha fazla engellinin istihdamının sağlanabilmesi
kapsamında kota uygulamasına yönelik bir model önerisinin sunulması da çalışmanın diğer
bir amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, İstihdam, Kota Uygulaması
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QUOTA IMPLEMENTATION IN EMPLOYMENT OF THE DISABLED PEOPLE IN
TURKEY AND A MODEL SUGGESTION
ABSTRACT
Employment problem is one of the most important problems of disabled people, who
are the most exposed to social exclusion in the society from past to present. The most rational
way of reintegration people with disabilities who have serious problems related to social
integration is to take place their participation in working life. Quota implementation is the
easiest and most common method used in the employment of disabled people. First in Turkey
in 1967 regulated by the Maritime Labor Law No. 854, undergoes a variety of changes in
quota implementation until today. Today, the quota implementation regulated in article 30 of
the Labor Law No. 4857; 3% for private sector workplaces employing 50 or more workers,
4% disabled people for public workplaces, and 2% for former convicts or those injured in the
fight against terrorism.
Quota implementation, which is one of the most important employment methods that
enable disabled people to take part in working life, at the same time brings about important
problems. The most important of these problems is that the quota implementation covers the
workplaces employing 50 or more workers. However, 98% of registered businesses in Turkey
consists of establishments employing less than 50 workers. Therefore, quota implementation
in Turkey only provide mandatory employment in establishments registered around 2%. This
situation leads to low levels of employment of disabled people and therefore this causes
serious problems. The aim of this study is to reveal the problems encountered in the quota
implementation that plays an important role in the employment of people with disabilities in
Turkey and is to solve these problems or to offer solutions within the scope of minimizing.
Another objective of the study is to present a model proposal intended for quota
implementation in order to employ more disabled people.
Keywords: Disabled People, Employment, Quota Implementation
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TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNE KATILIM İLE UZUN DÖNEM İŞSİZLİK ORANI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sinem DOĞAN
Arş. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı

Nebiye YAMAK
Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı

Rahmi YAMAK
Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekonometri Anabilim Dalı
ÖZET
Çalışma ekonomisi literatüründe işsizlik oranı (İO) ile işgücüne katılım oranı (İKO) arasındaki
ilişki genellikle iki hipotez kapsamında açıklanmaktadır. Bunların biri “İlave-İşçi Hipotezi” bir diğeri
ise “Cesareti Kırılmış-İşçi Hipotezi” dir. İlave-İşçi Hipotezi, ekonominin durgunluk dönemlerinde
ailede çalışan tek kişinin işsiz kalması durumunda o ailedeki diğer kişilerin işgücüne katılmalarını ve
işgücüne katılım oranını yükseltmelerini öngörmektedir. Tersi olarak Cesareti Kırılmış-İşçi Hipotezi
ise, ekonominin durgunluk dönemlerinde işsizlik oranının artmasıyla birlikte iş arayan bireylerin
düşük ücretle çalışmak istememelerini veya piyasada iş bulamayacaklarını düşünmeleri sonucu iş
aramaktan vazgeçip işgücüne katılım oranını düşürmelerini öngörmektedir. Bu iki hipotez ampirik
çalışmalarda sayıca az da olsa yer almış bulunmaktadır. Ancak yapılan ampirik çalışmalar kadın ve
erkek işsizlik oranlarını ham veri (kısa ve uzun dönem bileşen ayrıştırması yapmaksızın) olarak
kullanmışlardır. Oysa daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için işgücüne katılım oranı ile
uzun dönem işsizlik oranı aranmalıdır.
Çalışmada, cinsiyet ayrımı, kadın ve erkek işsizlik oranlarında kısa ve uzun dönem bileşen
ayrıştırması yapılarak ve ham veriler (dönem bileşen ayrıştırması yapmaksızın) kullanılarak Ocak
2005-Mayıs 2019 dönemi üçer aylık verileri ile Türkiye’de bu iki hipotezden hangisinin geçerli
olduğu Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile araştırılmıştır. Veriler TÜİK sitesinden alınmıştır.
Çalışmada cinsiyete dayalı işsizlik oranları Frekans filtreleme yöntemi ile kısa ve uzun dönem bileşen
ayrıştırmasına tabii tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, dönem bileşen ayrıştırması
yapılmadığında (ham veriler kullanıldığında) ne kadın ne erkek işsizlik oranı ile işgücüne katılım
oranı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kadın ve erkek işsizlik oranlarının kısa ve uzun dönem
bileşen ayrıştırması yapıldığında ise, sadece uzun dönem kadın işsizlik oranından kadın işgücüne
katılım oranına doğru pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin pozitif yönlü olması “İlaveİşçi Hipotezi” ni destekler yöndedir.
Anahtar Kelimeler: İlave İşçi Hipotezi, Cesareti Kırılmış-İşçi Hipotezi, Kısa-Uzun Dönem
İşsizlik Oranı, Toda Yamamoto Nedensellik Testi
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TÜRKİYE’DE SUÇ ORANILARI İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Naciye ÇETİNKAYA
Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı
ÖZET
Toplumlarda suça iten nedenler incelendiğinde aile, medya, göç ve eğitim faktörleri öne
çıkmaktadır. Bunlar arasında eğitim faktörü diğer üç tanesini kapsayıcı niteliktedir. Eğitim
düzeyi suç işleme eğilimini değiştirmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de bu konuda yapılan
çalışmalar da görülmüştür ki, eğitim faktörü önemsendiği ölçüde suç oranlarında azalmalar
görülmektedir. Eğitimli insan gücü nitelikli istihdam anlamına gelmektedir. Buna göre eğitim,
beşeri sermaye gelişiminin temel şartıdır.
Zaten ekonomilerin gelişmişlik düzeylerine bakıldığında beşeri sermayeye/bilgi ekonomisine
dayalı istihdam alanları gözlemlenebilir. Bu sektörler eğitimli insanların yer aldığı yerlerdir.
Gelişmiş ekonomiler deki suç oranları az gelişmiş ekonomilere göre çok daha düşüktür. Suç
örgütleri genellikle ”eğitim eksikliği kaynaklı” niteliksiz işgücünü kullanır.
Çocuğu
suça
iten nedenlere bakıldığında eğitimsizliğin ortaya çıkardığı sonuçlar
görülecektir. Ailenin geniş ya da parçalanmış olması, aile nüfusunun fazlalığı, çocuğun
ev ile olan ilgisinin zayıf olması, ailenin çocuk üzerindeki yol göstericiliğinin yeterli
olmaması ve kontrolün kaybedilmesi suç işleme eğilimine neden olan unsurlar olarak
görülecektir.
Ailenin eğitimsiz ve ekonomik durumunun kötü olması çocuğun suça itilmesinde önemli
faktörlerdendir.
Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranıştır.
Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik
tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçlu, suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukukî
anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin
hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir. Gelişmiş toplumlar ekonomilerle, gelişmiş
ekonomiler de eğitimli işgücü ile ortaya çıkar.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yoksulluk, İstihdam,Suç
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TÜRKİYE’DEKİ ALTIN TALEBİNDE MEVSİMSELLİK ANALİZİ
Sinem DOĞAN
Arş. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı

Nebiye YAMAK
Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı

Rahmi YAMAK
Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekonometri Anabilim Dalı
ÖZET
Altın, üretimi sınırlı olmasına rağmen tasarruf, yatırım ve ziynet amacıyla en çok talep
edilen madendir. Bilindiği üzere, yaşanan ekonomik ve siyasi karmaşıklıklar ve belirsizlikler
ortamında en güvenilir yatırım araçlarının ise başında gelir. Türkiye, kişi başına altın talebi
Dünya sıralamasında ilk sıradadır. Bunun sebebi, Türk halkının altını güvenilir bir yatırım aracı
olarak görmesi ve Türk örf ve âdetlerinde (düğün, nişan vb. törenler) önemli bir yere sahip
olmasıdır. Literatür taraması yapıldığında altın talebiyle ilgili birçok çalışma bulunmasına
rağmen mevsimsellik incelemesi yönünden yok denecek kadar az çalışma vardır. Özellikle Türk
örf ve âdetlerinde yer bulan özel günlerde ve genellikle yılın belli dönemlerinde oluşan yüksek
altın talebi ve bu doğrultuda oluşan yüksek altın üretiminin mevsimsellik yönünden büyük
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda yaz dönemlerinde Türkiye’ye gelen
gurbetçilerin de altına yönelmelerinin, ziynet amaçlı altın talebinde mevsimselliğe sebep olup
olmadığı merak edilen bir konudur.
Çalışmada, TÜİK “Cumhuriyet Altın Talebi-Üretim Miktarı” 2010:01-2019:09 aylık
verileri kullanılarak altın talebinde mevsimsellik olup olmadığı ileri zaman teknikleriyle
araştırılmaktadır. Çalışmada sikke ve ziynet olmak üzere iki altın çeşidi kullanılmış ve bu altın
çeşitleri altında ise çeyrek, yarım ve beşlik altın talepleri analize dâhil edilmiştir. Çalışmada
deterministik ve stokastik mevsimsellik incelemesi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,
Türkiye’de altın talebinde deterministik bir mevsimselliğe rastlanılmıştır. Bu mevsimsellik her
iki altın türünde farklılık göstermektedir. Sikke altın türünde sadece yarım altın türü için
mevsimsellik olduğu görülmektedir. Sikke altın türünde, ziynet altına göre yaz aylarında
(düğün, nişan vb. tören zamanları) artan bir talep görülmemiştir. Aksine, ziynet altın türüne
özellikle yaz aylarında ciddi bir talep artışı olmuştur ve bu da ziynet altın talebindeki
mevsimselliğin açık bir göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Deterministik ve Stokastik Mevsimsellik, Ziynet Altın, Sikke Altın
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TÜRKİYE'DEKİ SEBZE ÜRETİMİNİN MEKÂNSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Önder YAYLA
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, onder.yayla@gmail.com

ÖZET
Türkiye bulunduğu coğrafyanın avantajı ile mutfak kültüründe sebzeleri yoğun olarak kullanan
bir ülkedir. Türk mutfağındaki yemeklerin genel olarak sebze ağırlıklı olması nedeniyle ülkede
sebze tüketimi de yoğundur. Her ne kadar Türkiye iklim ve ekolojik şartlar bakımından tarıma
elverişli bir ülke olsa da Türk tarımı son zamanlarda sebze fiyatlarındaki trajik değişimler ile
gündeme gelmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme açısından insan yaşamında önemli bir yere
sahip olan sebzelerin fiyatlarındaki bu değişimler insanların Türkiye’deki sebze üretimini
sorgulamalarına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sebze üretiminin coğrafi bilgi
sistemleri kullanılarak mekânsal analiz yöntemleri ile değerlendirilmesidir. 2004-2018 yılları
arasında Türkiye’deki yaygın olarak tüketilen 55 sebzenin il düzeyinde üretim miktarları
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. Çalışmada açıklayıcı mekânsal veri analizi tekniği
kullanılmıştır. Türkiye’de sebze üretiminde mekânsal kümelenmelerin olup olmadığının
belirlenmesi amacıyla mekânsal otokorelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de
yıllara göre sebze üretim miktarındaki değişim de açıklayıcı analiz yöntemleri ile
değerlendirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de her bir sebzenin üretim yerlerinde tespit edilen
mekânsal kümelenmeler haritalar ile gösterilmiştir. Bazı sebzelerin belirli illerde yoğun olarak
üretilmesinden dolayı yıl içerisinde yaşanılan tarımsal sıkıntılar ilgili sebzelerin fiyatlarının
dramatik olarak değişmesine sebep olmaktadır. Türkiye’de tarım alanlarının daha verimli
kullanılması ve tüketimi yoğun olan ürünlerin üretiminin ülke geneline yaygınlaştırılması
fiyatların düşürülmesi açısından önemlidir. Türk tarımının ülke geneline yaygınlaştırılması
insan sağlığı açısından zararlı olan ve sebzelerin uzun süre dayanması için kullanılan
kimyasalların da azalmasına neden olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sebze üretimi, Türk tarımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekânsal
Otokorelasyon
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EVALUATION OF VEGETABLE PRODUCTION IN TURKEY BY SPATIAL
ANALYSIS METHODS

ABSTRACT
Turkey, with the advantage of geography, is a country that extensively uses vegetables in its
cuisine. Vegetable consumption is also intense in the country as the dishes in Turkish cuisine
are predominantly vegetable. Although Turkey has a favorable climate and ecological
conditions in terms of agricultural country, though Turkish agriculture come to the fore recently
with the tragic changes in vegetable prices. These changes in the prices of vegetables, which
has an important place in the lives of people in terms of healthy and balanced diet, lead people
to question the vegetable production in Turkey. Therefore, the purpose of this study is to
evaluate spatial analyzes vegetable cultivation in Turkey by using GIS. Between the years 20042018, production volumes of 55 vegetables commonly consumed in Turkey at the provincial
level are taken from the Statistics Institute of Turkey. In this study, descriptive spatial data
analysis technique was used. To determine whether the spatial clusters in vegetable production
in Turkey, spatial autocorrelation analysis was performed. Also, changes in the quantity of
vegetable production by years in Turkey were evaluated by descriptive analysis methods. In the
study, each vegetable production detected spatial clusters in Turkey were shown on the map.
Due to the intensive production of certain vegetables in certain provinces, agricultural problems
experienced during the year cause the prices of related vegetables to change dramatically. It is
important to use the agricultural areas more efficiently and to spread the production of the
products which are intense consumption throughout the country in terms of lowering the prices.
Dissemination of Turkish agriculture throughout the country will lead to the reduction of
chemicals that are harmful to human health and are used for long-term durability of vegetables.
Keywords: Vegetable Production, Turkish Agriculture, Geographical Information Systems,
Spatial Autocorrelation
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İKİ TÜRK LİDERLERİNDEN ESİNLENEREK TARİH BİLGİSİNİN ÖNEMİ
Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi, ahmetdeniz@trakya.edu.tr
ÖZET
Türklerde denizcilik faaliyetlerine tarihin her döneminde ilgi duyduklarını eki
efsanelerinde görmekteyiz. Türk Hakanları çocuklarına “Deniz” ismi verdikleri konusunda
çokça belgelerde geçmektedir. Denizlere ulaşmak ve hâkimiyetleri altına almak en büyük
hayalleri olduğu bilinmektedir. Orta Asya’dan göç sürecinde Hazar denizinde denizcilik
faaliyetlerinde bulundukları hakkında yeterli kaynak olmasa da bazı eserlerde atıf yapıldığını
biliyoruz. Anadolu’nun Alp Arslan 1064’te Kars Ani bölgesi ile başlayan fetih süreci
sonrasında ki hükümdarlar hızla sahil bölgelerine akınlar düzenlemişlerdir. Selçuklu
Sultanları Anadolu’dan geçen ticari yolların denizlerle buluşturulması amacını
benimsemişlerdir. Anadolu sahillerinde denizlerle buluşan Türkler ticaret ve denizcilik
faaliyetlerine büyük önem vererek birçok ünlü denizciler çıkmasını sağlamıştır. Türklerin
Zekâlarının savaş meydanlarında değil ticaret ve komşu devletlerle yaptığı sosyal ilişkilerde
de görmemiz gerekir.
Bu araştırmanın sınırları Aydınoğulları Beyliğinin ünlü denizcisi Umur Reyisin
denizcilik faaliyetleri ile başlar. Umur Reisten 115 yıl sonra yaşamış olan Fatih Sultan
Mehmet Hanın İstanbul’u fethi sırasında ki faaliyetlerinin karşılaştırılmasını kapsar.
Amacımız bu iki Türk Liderinin özelliklerini rakip etmek olmadığını, liderlik zekâları
açısından bir birlerinin devamı olduğudur. Dünya tarihi açısından büyük öneme sahip bir
gelişmeyi sağladıklarının üzerinde durulmuştur. Umur Reisin Yaptığı harekât Sultan Mehmed
Hana Fatih Unvanını kazandırırken bir tarih çağının sona ermesini yeni bir çağın başlamasını
sağlamıştır. Bu sayede “Tarih Tekerrürden İbarettir” sözü vurgulanarak Tarih öğrenme bilinci
vurgulanmıştır. Tarihin bilinciyle, İktisat Tarihi açısından kendi dönemlerinde yaşamış bu iki
Türk liderin örnekler verdiğimizi, sonucunda yaşanan faaliyetlerin neden çok önemli olduğu
konumuzun sınırlarını oluşturmaktadır. Türk Gençliğinin neden tarih bilmeli sorusuna ışık
tutmuş olduğu ayrıca değerlendirilmiştir. Türk gençliğinin zeki ve analitik düşünebilme
özelliklerinin devam ettirilmesi için ihtiyacımız olan tarih bilincinde yattığı vurguları
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Umur Reis, Fatih Sultan Mehmet, Tarih Bilinci, Selçukluda Denizcilik
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DOĞU KARADENİZ’DE GÖÇ VE KIRSAL YAŞLILIK
Dr.Öğr. Üyesi Umut ULUKAN
Ordu Üniversitesi Ünye İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
ulukan@gmail.com
ÖZET
Son yıllarda Türkiye’de kırsal nüfusta azalma ve yaşlanma eğilimi bir sosyal sorun olarak
görünür hale gelmiştir. Kırsal alanlarda doğurganlık hızının düşmesi, yaşam süresindeki artış
ile birlikte kırsaldan kentsel alanlara yönelen göçün etkisiyle kırsal yaşlanma ülke geneline
göre daha hızlı gerçekleşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) nüfus verileri
incelendiğinde 2000 yılında kırsal nüfusun %7’si 65 yaş üzeri nüfustan oluşurken, bu oran
2010 yılında %12’ye, 2018 yılında ise %16’ya yükselmiştir (TUİK, 2019). Buna göre kırsal
yaşlanmanın özellikle 2000’li yıllarla birlikte hızlandığını söylemek mümkündür. Bu
durumun temel sebeplerinden biri de 2000 sonrası Türkiye tarımında neoliberal yeniden
yapılanmanın hızlanmasıdır. Küçük üretici hanelerin yalnızca tarımsal üretimden geçimini
sağlamasının koşullarının ortadan kalmasıyla tarım dışı işlere yöneldiği görülmektedir.
Özellikle genç nüfusun endüstrileşmenin yoğunlaştığı İstanbul, İzmir, Bursa gibi kentlere
göçü hızlanmaktadır. Öte yandan çocukları kentlere göç eden ailelerin ebeveynlerinin
yaşamlarını sürdürdükleri sosyal çevreden uzaklaşmak istememesi, kırsal alanlarda yaşlı
nüfusun birikmesiyle sonuçlanmaktadır (Kalkınma Atölyesi, 2015:23).
Türkiye’de kırsal yerleşimlerdeki nüfusun yaşlanması ile beraber yaşlıların karşılaşacağı
toplumsal riskler artmaktadır (Onuncu Kalkınma Planı, 2013). Hızla yaşlanan Türkiye kırsal
nüfusunun karşı karşıya olduğu bu riskleri belirlemek için ampirik çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışma da Doğu Karadeniz bölgesini temel alarak kırsal alanda yaşayan
yaşlıların toplumsal sorunlarını tespit etme amacıyla gerçekleştirilmekte olan bir saha
çalışmasının ön bulgularını tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Buna göre çalışmada Doğu
Karadeniz bölgesinde kırsal alanda yaşayan yaşlılar bir yandan fiziki ve sosyal altyapı
yetersizlikleri nedeniyle temel kamusal hizmetlere erişim sorunu yaşarken diğer yandan
kentlere oranla daha yüksek olan yoksulluk ile mücadele etmeye çalışmaktadır. Sağlık ve
bakım hizmetlerine ulaşım, sosyal güvencesizlik, tarımsal üretimden elde edilen gelirlerdeki
düşüş, yalnızlık ve cinsiyet eşitsizliği kırsal alandaki yaşlıların karşı karşıya kaldığı temel
toplumsal sorunlar olarak gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal yaşlılık, Doğu Karadeniz, göç
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HİZMET İHRACATINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
Esra UYGUN
Lecturer, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey, esra.uygun@gop.edu.tr
Hicran KASA
Asst. Prof.,Turkish Aeronautical Association University, Ankara, Turkey, hkasa@thk.edu.tr.
ÖZET
KDV’nin konusuna giren işlemler, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nın 1. Maddesinde
belirtilmiştir. Buna göre göre Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yapılan mal ve hizmet teslimleri, her türlü mal ve hizmet ithalatı
KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Ihracat istisnası; KDVK’ nın 11 ve 12. maddesinde yer
alan hükümler çerçevesinde uygulanır. İhracat istisnası, “varış yeri ülkesinde vergilendirme
ilkesi”ni uygulayan ve dolayısıyla mal ve hizmetlerin sadece ithalatçı ülkede
vergilendirilmesini esas almaktadır. Uluslararası değişime konu olan malların vergileme hakkı
ithalatçı ülkeye ait olduğu için ihracat istisnası getirilmiş olup amaç bu malların dolaylı vergi
yükünden kurtulmalarını sağlamaktır. Ancak hizmet ihracatından faydalanabilmek için,
hizmetin Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, fatura veya benzeri belgenin
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi, hizmetin bedelinin döviz olarak Türkiye’ye
getirilmesi, hizmetten yurtdışında yararlanması bazı şartlar getirilmiştir. Bu çalışmada KDVK
‘da yer alan son düzenlemeler kapsamında hizmet ihracının kapsamı ve uygulamadaki yeri ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi İstisnası, Hizmet İhracatı
VALUE ADDED TAX EXEMPTION FOR SERVICE EXPORTS
ABSTRACT
The transactions within the scope of Value Added Tax are stated in Article 1 of the Value
Added Tax Law. Accordingly held in Turkey commercial, industrial, agricultural activities and
self-employment activities performed within the framework of the delivery of goods and
services, imports of goods and services of all kinds are the subject of value-added tax. Export
exemption is applied in accordance with the provisions of Articles 11 and 12 of the Value
Added Tax Law. The export exemption is based on the taxation of goods and services only in
the importing country. Since the right of taxation of the goods subject to international change
belongs to the importing country, export exemption is introduced and the aim is to ensure that
these goods get rid of the indirect tax burden. However, in order to benefits zone subject to the
law, Turkey has done to a customer's overseas services, to be held on behalf of clients in the
invoice or equivalent document abroad, be brought to Turkey as foreign exchange cost of
service and have met some conditions, such as the utilization abroad this service. In this study,
the scope of service export and its place in practice will be discussed within the scope of recent
regulations in value added tax law.
Keywords: Value Added Tax, Value Added Tax Exemption, Service Export
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THE IMPORTANCE OF SERVICE EXPORT AND ITS EFFECTS ON DEVELOPED AND
DEVELOPING COUNTRY ECONOMIES
Hicran KASA
Asst. Prof.,Turkish Aeronautical Association University, Ankara, Turkey, hkasa@thk.edu.tr

Esra UYGUN
Lecturer, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey, esra.uygun@gop.edu.tr

Firdevs Didem GÖÇMEN
Asst. Prof.,Turkish Aeronautical Association University, Ankara, Turkey, dgocmen@thk.edu.tr

ABSTRACT
Foreign trade balance has influence of countries economic growth, balance of payments and
employment opportunities. Although the role of exports on economic growth is very important, it is
observed that the importance of export of services within export revenues has gradually increased. In
the development process of the international economy, it is seen that the service sector has developed
in parallel with the developments in the manufacturing sector. Trade in services has been steadily
growing for the last 40 years and currently meets one fifth of the world's exports. According to the
data of the world bank, in the first quarter of 2017, exports of services worth 1.2 trillion dollars were
recorded with an increase of 3.3% compared to the first quarter of 2016. In this context, the world's
largest service exporter countries are the USA, UK, Germany, France and China. When analyzed
according to the level of development of countries, the share of services in exports has been higher
in developing countries compared to developed countries. Based on this information, in this study,
the importance of services exports, both developed and developing countries which have an impact
on economic development and transformation are evaluated. In addition, this study provides a new
perspective on what the main reasons for this increase and the fastest growing service items are.

Keywords: Service Export, Turkey, Education, Health
JEL Codes: O1, O4, O57

HİZMET İHRACATININ GELIŞMIŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE
EKONOMILERINE ETKİSİ VE ÖNEMİ
Dış ticaret dengesi ülkelerin ödemeler dengesini, istihdamını dolayısıyla ekonomik büyümesini
etkileyen en önemli faktörlerdendir. Artan ihracat gelirleri dış ticaret dengesinin sağlanabilmesinde
önemli bir rol oynarken hizmet ihracatının da ihracat gelirleri içindeki payı giderek artmaktadır.
Hizmet ticareti (Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Sigorta, Finans) son yıllarda istikrarlı bir şekilde
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büyüyerek dünya ihracatının yaklaşık beşte birini karşılar duruma gelmiş ve imalat sektöründeki
gelişmelere parallel bir ilerleme kaydetmiştir. Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılının ilk
çeyreğinde, 2016 yılının ilk çeyreğine göre% 3,3 oranında artarak 1,2 trilyon dolar değerinde hizmet
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, dünyanın en büyük hizmet ihracatçısı ülkeleri ABD,
İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin olmakla birlikte alt ve orta gelir grubunda yer alan ülkelerin de
hizmet ihracatının toplam ihracat hacmi içindeki payının arttığı ancak ihracata konu olan hizmet
türleri bakımından farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Sözkonusu bilgilerden yola çıkarak, bu
çalışmada hizmet ihracatının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmış ve dışa açıklık politikalarının
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hizmet ihracatlarına etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu
çalışma hizmet sektörünün artan getirisi ve en hızlı büyüyen hizmet kalemleri hakkında da yeni bir
bakış açısı sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet İhracat, Türkiye, Eğitim, Sağlık
JEL Kodları: O1, O4, O57
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AR-GE İÇİN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ’NİN ÖNEMİ VE İŞBİRLİĞİNİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
İrem GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi
iremgunesist@gmail.com
ÖZET
İleri teknoloji üretiminin önem kazandığı günümüz dünyasında, ülkelerin bilimsel ve
teknolojik yönden gelişmesinde Araştırma-Geliştirme’nin özel bir rolü vardır. Teknoloji gelişimi ve
yüksek katma değerli üretim için önemli bir yere sahip olan ve ülkeler için stratejik bir unsur haline
gelen Ar-Ge’nin gelişiminde de üniversite-sanayi işbirliği aynı derecede önemli ve belirleyici bir
faktördür. Ulusal inovasyon sisteminin kilit mekanizması olarak üniversite-sanayi işbirliği, değer
zincirine katkıda bulunmakla beraber ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya hizmet
etmektedir. Son dönemde üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması yönünde atılan adımlar ve
gösterilen çabaların yanında Ar-Ge için ayrılan kaynak artışına rağmen Türkiye’de gelinen nokta
henüz yeterli değildir. Öte yandan, çağımızda Ar-Ge’ye olan ilginin ve ihtiyacın artması, kavrama
dair kapsamlı bir tanımın yapılmasını, gelişiminde önemli rol oynayan üniversite-sanayi işbirliğinin
etkisinin ortaya konmasını ve söz konusu işbirliğini engelleyen olası faktörlerin analiz edilmesini
gerektirmektedir. Çalışma kapsamında, mevcut literatür üzerinden gerek sanayiciler gerekse
akademisyenler tarafından önemi kabul edilen ve ihtiyaç olarak görülen üniversite-sanayi
işbirliğinin önündeki engeller incelenmektedir. Bu kapsamda rolleri tanımlamak ve işbirliğinin
önündeki olası engelleri ortaya koymak, eğitimden ekonomiye, teknoloji gelişiminden küresel
rekabet gücüne kadar birçok alana yansıyan Ar-Ge ile ilgili olarak işbirliği fırsatları oluşturmak için
belirleyici unsurlara işaret etmektir.
Yapılan çalışmalar üniversite ve sanayi arasında çoğunlukla işbirliğinin kurulmadığını ancak
bunun bir ihtiyaç olup, Ar-Ge veya bu tür işbirlikleri olmadan çalışmaların ilerletilemediğini ortaya
koymaktadır. Nitekim bu konuda üniversite ve sanayi kesimi de aynı görüşü paylaşmaktadır.
Taraflar arasında bilgi ve teknoloji transferi problemleri ortaya konmaktadır. Bu konudaki
literatürde engellerin nedenleri şöyle sıralanmaktadır: “Üniversitenin ve sanayi kuruluşlarının
odaklarının ve önceliklerinin farklı olmasından dolayı karşılıklı anlayış eksikliği, fikri mülkiyet
hakları üzerindeki anlaşmazlıklar, üniversitelerdeki bürokrasi ve esnek olamama durumu, teknik
belirsizlikler, işbirliğinin geniş zamana yayılma zorunluluğu vb.” Engellerin sınıflandırılmasında ise
ortaya çıkan başlıkları “bu engelleri üniversite ve sanayi kuruluşunun öncelikleri ve odaklarından
kaynaklanan yönelimlerle ilişkili engeller ve bürokrasi, fikri mülkiyet hakları gibi işlemlerle ilişkili
engeller” şeklinde görmek mümkün.
Anahtar Kelimeler: Araştırma-Geliştirme, Üniversite-Sanayi, İşbirliği.
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HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ MAKROEKONOMİ EKONOMİ ÜZERİNE
ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SEZER
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans
Bölümü, Örentepe 10700 Burhaniye / BALIKESİR.
sevgi.sezer@balikesir.edu.tr
ÖZET
Ulaşım, bir ülkenin ekonomik büyümesinde ve gelişmesinde önemli rol oynayan sektörlerden
biridir. Ulaştırma sistemi seçiminde verimlilik göz önüne alındığında ekonomik kalkınma
daha da olumlu etkilenmektedir. Ancak, ulaştırma hizmetlerinin planlanmasında ekonomik
verimlilik ve rasyonellik kriterleri dikkate alınmamıştır. Bu nedenle ulaşım sistemlerinin
seçiminde; Kaynak israfından kaynaklanan olumsuz dışsallıklar, ulaştırma hizmetlerinin
finanse edilmesi ve ulaştırma sistemlerinin seçilmesi gibi bir takım sorunlar vardır. Ulaşım
sektörünün yarattığı dışsallıklar, maliyetler, fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde
devletin düzenleyici fonksiyonu önemli hale gelmiştir. Ulaşım sektörü; karayolu, denizyolu,
demiryolu, havayolu ve boru hattı olmak üzere beş alt sektörden oluşmaktadır. Ulaşım
sistemlerinin çeşitlenmesinde hız, konfor, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve talepler önemlidir. Bu
çeşitlenmeler ulaşım sistemleri arasında büyük bir rekabeti de doğurmaktadır. Ülkeler bu
rekabette üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla ulaşım sistemlerine yatırımlarını artırmaktadırlar.
Ulaşım sistemlerinden havayolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre bir takım
üstünlüklerinden dolayı daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Bu gelişme sadece uluslar arası
taşımada değil aynı zamanda ülke içi ulaştırmada da belirgin bir hal almaya başlamıştır ki,
konunun önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ticari anlamda 1950’li yıllardan
sonra havayolu ulaşımı önem kazanmaya başlamıştır. 1990’lı yıllara kadar da ciddi
gelişmelerin kaydedilmediğini söyleyebiliriz. Ancak, 1990’lı yıllardan sonra hız kazanan
ulaştırma yatırımlarında havayolu ulaşımının payının artması, bu sistemin hızlı gelişmesine
yol açmış ve toplu taşıma payını giderek artırmıştır. Günümüzde, hem yolcu hem de yük
taşımacılığında giderek önem kazanan havayolu ulaştırma sistemleri bu çalışmada,
Türkiye’nin havayolu taşımacılığının makroekonomi üzerindeki etkileri ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Elde edilecek bulgular sonucunda da politika önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulaştırma sistemleri, Havayolu taşımacılığı, Ekonomik büyüme ve
kalkınma.
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KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ MAKROEKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SEZER
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans
Bölümü, Örentepe 10700 Burhaniye / BALIKESİR.
sevgi.sezer@balikesir.edu.tr

ÖZET
Ulaşım, bir ülkenin ekonomik büyümesinde ve gelişmesinde önemli rol oynayan sektörlerden
biridir. Ulaştırma hizmetleri, insan ve eşyanın, ihtiyaçları gidermek amacıyla zaman ve mekan
sağlayacak şekilde yer değiştirmesini mümkün kılan faaliyetler zinciri olarak
tanımlanmaktadır. Ulaştırma sektörünün talebi diğer sektörler tarafından yaratılan bir hizmet
etkinliği olup, sanayi, ticaret, tarım ve turizm bu anlamda ulaştırma hizmet talebini doğuran
en önemli sektörlerdir. Sanayileşme sürecinde üretimin kitleleşmesi sonucunda yeni ulaştırma
sistemi içinde demiryolları önem kazanmıştır. Özellikle kömür, demir ve çelik gibi ağır ve
hacimli malların daha ucuz, daha hızlı ve daha düzenli şekilde taşınmasının öneminin artması
demiryolu taşımacılığı talebinin artmasına katkıda bulunmuştur. Demiryolları taşımacılığının
tüm ulaşım sistemleri içindeki payı İkinci Dünya Savaşına kadar sürmüştür. Ancak bu
dönemden sonra otomotiv sektörünün gelişmesi ve karayolunun esneklik ve kapıdan kapıya
taşıma yeteneği, demiryollarının taşımacılık sistemi içindeki payını azaltmıştır. Ancak
günümüzde gelinen noktada ise, karayolu trafiğinin neden olduğu tıkanıklık, kazalar, gürültü
ve hava kirliliği gibi dışsallıklar karşısında çevreye uyumlu gelişmeleri yönlendirecek
politikaların izlenmesi ve bu politikaların sürdürülebilir hale getirilmesi önem kazanmıştır. Bu
anlamda, birçok ülkede karayolunun yüksek oranlı taşıma payının, demiryolu ve denizyolu/iç
suyoluna kaydırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek hızlı trenlerin gelişmesi ve
yaygınlık kazanması da, özellikle orta mesafe şehirlerarası yolculuklarda demiryolunu,
karayolu ve havayoluna göre tercih edilir bir alternatif sunmaktadır. Bütün bu gelişmeler
demiryolu taşımacılığa daha da önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla,
bu çalışmada Demiryolu taşımacılığının ekonomi üzerindeki etkisi Türkiye’nin makro
ekonomik değişkenlerine karayolu taşımacılığının etkileri ortaya konulacaktır. Elde edilecek
bulgular doğrultusunda politika önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım sistemi, Karayolu ulaşımı, Ekonomik büyüme ve kalkınma,
Türkiye.
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TURİZMİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
AKDENİZ HAVZASI ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SEZER
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü,
Örentepe 10700 Burhaniye / BALIKESİR.
sevgi.sezer@balikesir.edu.tr

ÖZET
Turizm sektörü ülkelerin büyüme ve kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla tüm dünya
ülkelerinin turizm sektörünü canlandırma ve turizm sektöründen önemli bir payı alabilmek için
rekabet içinde oldukları bilinen bir gerçektir. Türk turizm sektörünün her geçen gün gelişme
kaydettiği bilinmektedir. Turizm, ulusal ekonomiye döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı
yönüyle büyük katkı bırakmaktadır. Uluslar arası düzeyde, kültürel ve toplumsal iletişimi artırıcı ve
bütünleştirici etkisiyle de dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
Günümüzde gelinen noktada turizm, Türkiye ekonomisine de ciddi katkı bırakan temel sektörlerden
biridir. Bu nedenle, Türkiye ihracat açığı, enflasyon ve işsizliğin çözümü için uyguladığı makro
ekonomik politikalarda turizm sektörüne ayrı bir önem vermektedir.
Turizm gelirleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesini ciddi desteklemektedir.
Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin yatırımlarında turizm sektörü yatırımlarının önemli bir payı
vardır. Akdeniz Havzasında bulunan ülkeler hem iklim koşulları hem de turizm sektör yatırımları
açısından yüksek talep görmektedirler. Bu nedenle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz
Havzası 20 ülke turizm sektöründe birbirlerinin rakipleridir. Dolayısıyla bu ülkelerin; İspanya,
Fransa, İtalya, Slovenya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan,İsrail,
Filistin, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta’nın birlikte
incelenmesi gerekmektedir. Böylece, Türk turizm sektörünün yeri çok net olarak ortaya konularak
politika geliştirilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, Türk turizm sektörüne rakip olan 20
Akdeniz Havzası ülkesinin turizm gelirlerinin makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini
tespit etmektir. Bu amaçla, literatür taraması sonrasında araştırmanın kuramsal çerçevesi
oluşturulacaktır. Ekonomik açıdan 1990-2018 yılları arasında çeşitli veriler elde edilerek, bu
istatistiki veriler değerlendirilecek Akdeniz Havzası’nda bulunan 20 ülke karşılaştırılacaktır.
Karşılaştırma sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda da Türk turizm sektörü için politika
önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, Makroekonomik göstergeler, Akdeniz Havzası Ülkeleri.

EFFECTS OF TOURISM ON MACROECONOMIC INDICATORS: THE CASE OF
MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES
Abstract
Tourism sector plays a major role in the growth and development of countries. Therefore, it is a
known fact that all the countries of the world are competing to revive the tourism sector and to get a
significant share from the tourism sector. It is known that Turkish tourism sector has been
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improving every day. Tourism makes a major contribution to the national economy in terms
increasing foreign exchange input and providing employment. At the international level, it
contributes to world peace with its impact on enhancing and integrating cultural and social
communication. At this point today, tourism is one of the primary sector leaves serious contribution
to Turkey's economy. Therefore, Turkey to solve for exports deficit, inflation and unemployment ,
gives a special importance to the tourism sector.
Tourism revenues support the economic growth of developing countries. For this reason, tourism
sector investments have an important share in the investments of developing countries. Countries in
the Mediterranean Basin are in high demand both in terms of climate conditions and tourism sector
investments. Therefore, Turkey's Mediterranean Basin is located within 20 countries are competing
each other in the tourism sector. Mediterranean Basin, including in the tourism sector in Turkey are
20 countries competing each other. Therefore, these countries; Spain, France, Italy, Slovenia,
Bosnia and Herzegovina, Albania, Greece, Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Egypt, Libya,
Tunisia, Algeria, Morocco, Cyprus, Cyprus and should be studied together with Malta. Thus, the
position of the Turkish tourism sector can be clearly defined and policy can be developed. In this
context, the main purpose of this study is to determine the effects of tourism revenues on
macroeconomic indicators of 20 Mediterranean Basin countries competing with the Turkish tourism
sector. For this purpose, the theoretical framework of the research will be established after the
literature review. In economic terms, various data will be obtained between the years 1990-2018
and these statistical data will be evaluated and 20 countries in the Mediterranean Basin will be
compared. In line with the findings of the comparison, policy recommendations will be made for
the Turkish tourism sector.
Keywords: Tourism sector, Macro economic indicators, Mediterranean Basin Countries.
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TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN SOSYO-EKONOMİK İNCELENMESİ 1
Elif YILMAZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Dr. Muhammet Yunus ŞİŞMAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü, myunus.sisman@dpu.edu.tr
ÖZET
Tarih boyunca değişik statülerde yer alan ve bunun karşılığında herhangi bir maddi
gelir elde edemeyen kadının, Sanayi Devrimi ile ücretli çalışma hayatına girmesi büyük bir
devrim olmuştur. Kadının çalışma hayatına dahil olması birtakım sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunların başında kadının aile içindeki rolünü tam olarak yerine
getirememesi gelmektedir. Türkiye’de, toplumu ayakta tutan aile kurumu son zamanlarda
önemli bir değişim geçirmektedir. Bu değişimden kadın da büyük ölçüde etkilenmektedir.
Türkiye’de son yıllarda artan kadın işgücünün boşanmaya etkisi çalışmanın asıl amacını
oluşturmaktadır. Giderek artan boşanma sayıları toplumun en önemli yapıtaşı olan aile
kurumunu derinden sarsmaktadır. Bu durum konunun ne kadar hassas bir boyutta olduğunu
gözler önüne sermektedir. Ayrıca çalışmada boşanmayı etkileyen diğer değişkenlerin de
üzerinde durulmuş aralarındaki nedensellik bağları incelenmiştir. Bu değişkenler; eğitimli
kadın, boşanma, evlenme, kadın işsizliği, GSYİH (Kişi Başı), doğum, kadın istihdamı ve intihar
eden kadın sayısı olmaktadır. Bu değişkenlerin arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bununla ilgili
öneriler sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda kadın işsizliğinin, istihdamının ve işgücünün ayrı
incelendiği regresyon analizinde; eğitim seviyesi lise altı olan bireylerin, doğum ve evlenme
sayılarının boşanma sayıları üzerinde anlamlı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın
işgücünün ve istihdamının, boşanma ile aralarında nedensellik bağı tespit edilirken; işsizliğin,
kadın nüfusunun, doğum ve intihar sayısının boşanma ile aralarında herhangi bir nedensellik
bağı tespit edilememiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında, politika yapıcıların
kadın iş gücüne katılım ve aile birlikteliği üzerine etkin stratejiler belirleyerek boşanmaların
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecekleri söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Kadın İşgücü, Boşanma, Granger Nedensellik Analizi
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Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi SBE teslim edilen yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ:
OECD ÖRNEĞİ 1
Gizem Yavuz
Bilim Uzmanı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
giizemyavuzz@gmail.com

Özgür UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonomi ve Finans Bölümü,
ozgur.uysal@alanya.edu.tr
Öz
Küreselleşen dünyada katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve yüksek teknolojili ürün ihracatının
gerçekleşmesi rekabet edebilir ülkeler için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ülkelerin artan rekabet
ortamında birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri ve sürekli değişim içinde olan ekonomik
koşullara karşı güç kazanabilmeleri konusunda Ar-Ge harcamalarının rolü oldukça fazladır. Bu
bağlamda çalışmanın amacı GSYİH içinde Ar-Ge harcamaları payının toplam ihracat içinde yüksek
teknolojili ürün ihracatının payı üzerinde bir artışa sebep olup olmadığını incelemektir. Oluşturulan
doğrusal regresyon modeline ekonomik büyüme ve GSYİH içinde doğrudan yabancı yatırım girişinin
payı kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Yapılan çalışmada Panel Veri Analiz yöntemi kullanılarak
15 OECD ülkesi (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Birleşik Krallık, Finlandiya,
Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Portekiz ve Türkiye) için
1991-2016 dönemi yıllık verileri incelenmiştir. Panel Veri Analizi için gerekli olan Hausman test
sonucu Sabit Etkiler Modeli kullanılması gerektiğini göstermiştir. Analiz sonuçları Ar-Ge
harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki yarattığını ortaya
koymuştur. Yapılan ekonometrik testler sonucunda, Ar-Ge harcamalarında meydana gelen %1’lik bir
artışın yüksek teknolojili ürün ihracatında %3,50 artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca
kontrol değişkeni olarak analize dâhil edilen ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişinin
yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Modelin R2
değerinin 0.893 olması açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkende meydana gelen değişimin
%89’unu açıkladığını göstermektedir. Ortaya çıkan bulgular, uluslararası rekabet ortamında bir güce
sahip olmak isteyen ülkeler için Ar-Ge harcamalarına verilen değerin yüksek teknolojili ürün ihracatı
üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Ülkelerin yüksek uzmanlık gerektiren alanları ile Ar-Ge’nin
ilişkili olması yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek katma
değerin ise yüksek teknoloji ile gerçekleşmesi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme,
Doğrudan Yabancı Yatırım, Panel Veri Analizi
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Bu bildiri ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazarın yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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KAMU KURUMLARINDA PERSONELİN PERFORMANSINA
GÜVEN ALGISININ ETKİSİ
Prof. Dr. Ali ACAR
Selçuk Üniversitesi İİBF.Öğretim Üyesi
ÖZET
Performansa dayalı güven algısı çerçevesinde personelin çalışma ortamında daha düzenli ve
her türlü ihtiyaca cevap verecek bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Kamu
kurumlarında personel sisteminde amaç verimlilik ve etkinliktir.
Performans yönetimi çalışan personelin kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak
biçimde motive ederek performans standartları, hedefler ve amaçlar doğrultusunda daha etkin ve
verimli sonuçlar almak için personelin çalışanlara ve üst yönetime karşı güven algısın önemli etkisi
bulunmaktadır. Kamu kurumlarında performans ölçümü oldukça kompleks bir yapıya sahiptir.
Personelin Performansı verimliliği, hedefleri, hizmet kalitesini ve vatandaşın memnuniyetini
yakından etkilemektedir.
Kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlerin ölçülebilirliği konusunda bazıgerekçeli endişeler yer
almaktadır. Yapılan hizmetlerin girdi- çıktı analiziyle değerlendirmek sayısal dökümünün
yapılabilmesi zordur. Etkili, verimli ve rasyonel performans değerlendirilmesi için yapılan
hizmetlerin ölçülebilir hale getirilmesi gerekir. performans kriterleri ise; çalışan personelin yaptığı
işin kalitesi, yenilikçilik, çalışma şevki ve azmi, eğitim ve bilgi düzeyi dürüst ve etik,
verimli çalışma, sorun çözme, uyum ve esneklik sağlayabilme sayılabilir. Örgütsel performansın
ölçülmesinde kullanılacak kriterler ise verimlilik, karlılık, maliyet, müşteri memnuniyeti ve
çalışanların memnuniyeti olarak değerlendirilebilir. Personelin performansı ise yapılan işin
sonuçlarına ve iş davranışlarını analiz ederek ölçme değerlendirme olgusudur. Dolayısıyla başarı
değerlemesi, işgörenlerin iş yerindeki başarılarının, tutum, davranış ve kişiliklerinin birtakım objektif
ölçülere göre belirlenmesi sürecidir. Sonuçta personelin işini başarma derecesinin belirlenmesidir.
Çalışan personelin belirli dönemlerde elde ettiği sonuçlar onun başarısı ve bu sonuçların yöneticiler
tarafından analiz edilmesi de onun başarısının değerlendirilmesidir. Bu aşamada personelin
yöneticilere ve takım arkadaşlarına güven algısına bağlı olmaktadır. Güven algısının tam olması
halinde kişinin performansı ve işe bağlanma tatmin oranını daha da artmaktadır. Güven algısının
oluşamaması durumlarında yapılan işten tatmin olamama, verimli çalışamama ve kaliteli iş
yapamama sonuçlarını doğurmaktadır.
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ETKİN VZA KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Burak UYAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, burak.uyar@yyu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, elvan.hayat@adu.edu.tr
ÖZ
Performans ölçümü için kullanılan parametrik olmayan bir teknik olan veri zarflama
analizi (VZA), farklı birimlere sahip çok sayıda girdi ve çıktının bir arada değerlendirilmesine
olanak sağlar. Benzer girdiler kullanarak benzer çıktılar üreten karar verme birimlerinin
(KVB) göreli etkinliklerini ölçen VZA, doğrusal programlamaya dayalı bir etkinlik ölçüm
yöntemidir. VZA, Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) (1978)’de tarafından öne sürülen model
ile çok sayıda girdi ve çıktıyı aynı anda analiz eden bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Bu
yöntem başlarda kâr amacı gütmeyen kamu kuruluşlarının verimlilik analizi için
kullanılmıştır. Öncelikle eğitim sektörü ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. VZA yöntemleri yıllar
itibariyle geliştirilerek, gerek kamu ve gerekse özel birçok farklı sektöre (bankacılık,
sigortacılık, sağlık, turizm vb.) uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir.
Veri zarflama analizi (VZA), birden çok benzer girdi ve çıktıya sahip KVB’lerin
göreceli etkinliğini ölçmede kullanılan doğrusal programlama tabanlı parametrik olmayan bir
yöntemdir. Farklı ölçü birimlerine sahip çok sayıda girdi ve çıktının aynı anda analizine
olanak sağlayan ve herhangi bir parametre varsayımı gerektirmeyen bir yöntem olan VZA’da,
her karar verme biriminin en etkin KVB’ne bağlı olarak göreli etkinliği ölçülür. Ayrıca, etkin
olmayan KVB’lerin hangi girdi veya çıktı oranlarında etkinliklerini arttırılabileceği ve
referans olarak kullanılabilecek KVB’lerine ilişkin bilgiler elde edilir.
Bu çalışmada, EMS 1.3.0 (Efficiency Measurement System) paket programı
kullanılarak, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı ile girdiye yönelik CCR modelinin analizinin
yapılması, etkinlik skorları ve etkin olmayan KVB’ler için referans gruplarının elde edilmesi
bir uygulama problemi ile ayrıntıları ele alınmıştır. Çalışmada, araştırmacıların bu yöntemleri
yerinde, doğru ve etkin kullanmaları için bir rehber niteliğinde olması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi (VZA), Doğrusal Programlama, Göreceli Etkinlik
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A’WOT(SWOT/AHP)
Dr. Öğr. Üyesi Burak UYAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, burak.uyar@yyu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, elvan.hayat@adu.edu.tr
ÖZ
SWOT(GZFT) analizini, gelecek hakkında bilgi edinme ve geleceği kurgulayabilmek
için izlenecek düşünme şeklini belirleme olarak tanımlayabiliriz. Analitik Hiyerarşi Prosesi
Yöntemi (AHP), 1970’lerde Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş ve Saaty’e göre,
değerlendirme ve karşılaştırma yöntemlerini birlikte içeren, çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biridir. Kurttila vd., 2004 yılındaki çalışmalarında, A’WOT olarak
isimlendirdikleri SWOT/AHP bütünleşik yöntemi Almanya’daki iki kırsal turizm bölgesi
üzerinde denemişlerdir. SWOT (GZFT) Analizi, durum tespiti ve strateji oluşturmak
bağlamında uygun bir yöntem olmasına ve dünya çapında yaygın şekilde kullanılıyor
olmasına karşın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Bu kısıtların başında; karar faktörlerinin
önem derecesinin nicel olarak ölçülememesidir. Fazla olarak, bu yöntemde stratejik kararı
hangi faktörün en fazla etkilediğini değerlendirmek de hayli zor olmaktadır (Shrestha vd.,
2004).Analitik Hiyerarşi Süreci, özellikle çok kriterli problemlerde yapılanma ve
modellemede etkili bir araç olmaktadır. Çesitli yönetim uygulamalarının yapılanmasında
başarıyla kullanılmış bulunmaktadır (Steward vd., 2002). Analitik Hiyerarşi Prosesi, problemi
parçalara bölmekte ve daha sonra bu parçalar için ulaşılan tüm çözümleri sonuçta
birleştirmektedir. Analitik Hiyerarşi Prosesi; sezgi, duygu, yargı ve aklı bir arada organize
ederek bir kararı etkileyen tüm güçleri göstermekte ve karar almada kolaylık sağlamaktadır.
AHP- SWOT entegrasyonu ile katılımcılar, bir eylem planı ile ilgili en güçlü yanları, zayıf
yönleri, fırsatları ve tehditleri tanımlayabilir ve stratejileri ölçülebilir bir şekilde
önceliklendirebilirler. Böylelikle, AHS-SWOT uygulaması ile nicel değerler ile niceliksel
SWOT faktörleri sağlanarak, stratejilerinin daha doğru bir şekilde belirlenebilmesi mümkün
olmaktadır (Kurttila, vd., 2000; Kajanus vd., 2004; Akbulak ve Cengiz, 2014; Arsić vd.,
2017).
Bu çalışmada, yapılacak bilimsel çalışmalarda, SWOT (GZFT) analizi ile AHS
yöntemi birlikte kullanılarak bütünleşik bir model önerisinin sunulmasının önemi
vurgulanmış ve çalışmada bir uygulama problemi üzerinde A’WOT(SWOT/AHP) analizinin
yapılması ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Çalışmanın, araştırmacıların bu yöntemleri yerinde ve
doğru kullanmaları için bir rehber niteliğinde olması amaçlanmış, yöntemler aşama aşama,
ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: SWOT (GZFT), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), A’WOT

KONGRE ÖZET KİTABI

176

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF ACADEMIC MOBBING IN PUBLIC
UNIVERSITIES
Ahmet ARSLAN
Dr. Faculty Member, Gaziantep University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Gaziantep /TURKEY., aharslan66@gmail.com
Esra ÇIKMAZ
Dr. Faculty Member, Gaziantep University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Gaziantep /TURKEY. , esra9824@gmail.com
ABSTRACT
Mobbing, which is one of the most important problems of business life, is common in
both private and public institutions. Mobbing, which has effects to reduce the productivity of
the employees, also has many economic and economic costs for the private and public sector
and negative effects on the mental health of the individuals in the society are determined.
Therefore, this undesirable situation causes psychological and occupational discomfort on
individuals and institutions, stress and diseases, some conflicts on groups and families,
inefficiency, unnecessary cost and waste. In order to solve the negative externality called
“mobbing” that arises out of the market mechanism towards the individual, the state has to
make some legal arrangements.
One of the institutions that science and free thinking should make itself felt most is the
universities. starting from these considerations, the aim of this research: universities are
examining the legal arrangements for the victims of the remaining academic staff exposed to
mobbing in particular, compared to Turkey's developed countries found to be the level at
which the earth on this subject is to develop solution proposals for the elimination of and
shortcomings. This scope of work; Turkey 'has also been evaluated in Gaziantep University, a
state university with academic mobbing socio-economically. In this study, content analysis
method was applied, quotations from cross-sectional events were presented and the quotations
presented were coded and finalized by using MASQDA ”statistical package program.
Keywords: Mobbing, Psychological Harassment, Public Universities
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GENEL SAĞLIK SİGORTASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARININ ÖNEMİ
Dr. Münevver BAYAR
Sosyal Güvenlik Kurumu, munevverbayar@hotmail.com
ÖZET
Sağlık hizmetlerine erişimin belirgin düzeyde artması, teknoloji ve uzmanlık düzeyindeki
ilerlemenin maliyetleri yükseltmesi, nüfustaki yaş ortalaması artışıyla kronik hastalıkların
sağlık sisteminde yoğunluk ve mali yük oluşturması, verilen sağlık hizmetlerinde hasta
beklentilerinin yükselmesi sağlık harcamalarını artırmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetleri
finansmanı büyük önem arz etmektedir.
Genel Sağlık Sigortası ile özel sağlık sigortaları, sağlık harcamalarının finansmanı kapsamında
hizmet vermektedir. Genel sağlık sigortası kamuda zorunlu bir sağlık sigortası işlevi taşırken,
özel sağlık sigortalarında kişinin tercihine göre ayrıca prim ödenmektedir. Çok geniş bir alanda
hizmet vermekte olan Genel Sağlık Sigortası, bu yönüyle dünyada ve ülkemizde kamu
tarafından finansmanı yapılan sağlık sigortasının devamlılığı konusunda riskler taşımaktadır.
Son zamanlarda sağlık sektöründe önemini artıran finansman yöntemlerinden biri de özel sağlık
sigortası uygulamalarıdır. Özel sağlık sigortaları gerek kaliteye gerekse finansmana yönelik
sosyal güvenlik sistemlerinin eksikliklerinin tamamlanmasında etkili olmaktadır. Özel sağlık
sigortası uygulamaları çeşitlerinden biri olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) bu noktada
devreye girmektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kamu sağlık hizmetlerinin eksik yönlerini
tamamlamak için daha kapsamlı sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kullanıma sunulan bir sigorta çeşididir. Tamamlayıcı Sağlık sigortasının kullanımında
kişinin talebi ve ihtiyaçları öncelikli olup, bu ihtiyaçların Genel Sağlık Sigortası ve özel
sigortanın uygun bir şekilde entegrasyonu ile giderilmesi önem taşımaktadır.
Bu çalışmada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamalarında yöntemlerin iyi belirlenmesi,
kamu ve özel sağlık sigortasının avantaj ve dezavantajları değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin
devamlılığına katkı sağlayacak hedeflerin belirlenmesi gerekliliğine değinilmiştir. Ayrıca
çalışmada tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu hizmet kapsamları incelenmiştir. Bu
hizmetlerin genel sağlık sigortasına entegrasyon süreci ve etkileri araştırılmış, sağlık
hizmetlerinin sürdürülebilirliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Genel Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası
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SAFRANBOLU'NUN ÜÇBÖLÜK KÖYÜ'NDE ROMA VE ERKEN BİZANS
DÖNEMİ'NE İLİŞKİN YENİ BULGULAR
Yaşar Serkal YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü/ The Univercity
of Karabuk, Faculty of Letters, Archaeology Department yasaryildirim@karabuk.edu.tr
(yasaryildirim03@gmail.com )
Durmuş GÜR
Dr., Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü / The Univercity of
Karabuk, Faculty of Letters, Art History Department durmusgur@gmail.com
ÖZET
Kuzeybatı Karadeniz’de yer alan Karabük; batıdan Zonguldak, kuzeyden Karadeniz,
doğudan Kastamonu, Güneyden ise Çankırı ile çevrilidir. Karabük’ün ilçesi Safranbolu’nun
yaklaşık 20 km. güneydoğusunda bulunan Üçbölük (Ilbarıt) Köyü, Soğanlı Vadisi’nin
yamaçlarında kurulmuş tarihi bir yerleşim alanıdır. İlk defa 2017 yılında incelemelere
başladığımız "Karabük İli ve İlçeleri Roma ve Bizans Dönemi Yüzey Araştırması” adlı bilimsel
proje kapsamında Safranbolu ve çevresindeki yerleşim alanlarında araştırmalar
gerçekleştirilmiştir. İncelemelerimiz kapsamında Soğanlı Vadisi’nde bulunan Üçbölük
(Ilbarıt) Köyü çevresindeki Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilen kaya mezarı, kaya
altarı, şarap işliği, sütun, çifte sütun, sütun başlığı, stel, yazıt ve pek çok arkeolojik veri
incelenerek kayıt altına alınmıştır. Tarihte Paphlagonia olarak adlandırılan bölgenin sınırları
içine dahil olan Üçbölük Köyü’nde tespit edilen arkeolojik eserler Roma ve Erken Bizans
Dönemi tarihçesi başta olmak üzere bölgenin mimari ve sosyo-ekonomik yapısına ışık
tutmaktadır.
19. yüzyıldan itibaren Leonard (1915), Gökoğlu (1952), Belke (1996), Dökü (2008),
Laflı ve Christof (2009, 2012) gibi birçok araştırmacı ve seyyahın dikkatini çeken Üçbölük
Köyü ile çevresindeki yerleşim alanları ilk defa 2017 yılında tarafımızdan, arkeoloji ve sanat
tarihi uzmanları eşliğinde detaylı bir şekilde incelenmiştir. Zengin su kaynaklarına sahip
Soğanlı Vadisi’nin güney yamacı üzerinde yer alan Üçbölük Köyü, tarihi verileri kapsamında
değerlendirildiğinde yörede şarap üretimine dayalı yoğun bir tarımsal faaliyet olduğu
belirlenmiştir. İşlikler başta olmak üzere Üçbölük Köyü ve çevresinde tespit edilen steller ve
kaya mezarları üzerinde yer alan asma dalları ile tarım aletleri bunun göstergesidir. Bu bildiri
kapsamında Güney Paphlagonia’da kırsal yerleşim alanlarından biri olan Üçbölük’te daha
öncesinde tespit edilmiş olan kaya mezarları ve ilk defa tarafımızdan tespit edilen şarap işliği,
kaya altarı vb. mimari plastik eserler hakkında elde edilen bulgular genel bir bakış açısı ile
değerlendirilmiş ve Roma ve Erken Bizans Dönemi’nde bölgedeki kırsal yerleşim alanlarının
mimarisi, dini ve sosyo-ekonomik yapısı anlaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safranbolu, Üçbölük Köyü, Soğanlı Vadisi, Kaya Mezarı, Haç.
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NEW FINDINGS RELATED TO ROMAN AND EARLY BYZANTINE PERIOD IN
UCBOLUK VILLAGE OF SAFRANBOLU
ABSTRACT
Karabuk is located in the northwestern Black Sea and surrounded by Zonguldak to the
west, the Black Sea to the north, Kastamonu to the east, Cankırı to the south. Ucboluk (Ilbarit)
Village that located 20 km southeast of Safranbolu district of Karabuk, is a historic settlement
founded on the slopes of Soganli Valley. Within the scope of the scientific project "Surveys in
Roman and Byzantine Periods of Karabuk Province and its Districts," which started for the first
time in 2017, research has been carried out in Safranbolu and surrounding settlements. Through
this study, finding the rock-cut tomb, altar and wine presses, columns, double columns, column
headings, inscriptions dated to Roman and Early Byzantine Periods and many archaeological
data around Ucboluk (Ilbarıt) Village in Soganli Valley were examined and recorded.
Archeological artifacts found in Ucboluk Village, which included in the borders of the region
called Paphlagonia in history, shed light on the historical, architectural and socio-economic
structure of the area from the Roman and Early Byzantine Periods.
Ucboluk village and surrounding areas, which attracted the attention of many
researchers and travellers since the 19th century such as Leonard (1915), Gokoglu (1952),
Belke
(1996), Doku (2008), Lafli and Christof (2009, 2012), were examined in detail by us with
together archaeological and art history experts for the first time in 2017. When evaluation on
historical data of Ucboluk Village, having abundant water resources, which located on the
southern slope of the Soganli Valley is considered to be an intensive agricultural activity based
on wine production in the region. The finding vine branches and agricultural tools on the rockcut tombs and grave stalks and especially rock-cut wine presses in Ucboluk (Ilbarıt) and around
it, are indicative of this. Within the scope of this paper, the rock-cut tombs previously found
and the rock-cut wine presses, rock-cut altar, cross sacred rock structure and architectural
plastic artifacts that were first detected by us in Ucboluk village, which is one of the rural
settlements in southern Paphlagonia, are evaluated in general perspective. Also, under the light
of those finding artifacts, the architecture, the religious and social economic structure of the
rural settlements in the region during the Roman and Early Byzantine periods were tried to be
identified.
Keywords: Safranbolu, Ucboluk Village, Soganli Valley, Rock-Cut Tomb, Cross.
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VEJETARYENLİK VE VEGAN DÜŞÜNCESİNE EKOLOJİK AÇIDAN ELEŞTİREL
BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, kocak@aku.edu.tr
Recep BOZKURT
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi,
recepbzkrt0163@gmail.com
ÖZET
İnsan doğada var olduğundan beri, doğa ile ilişkili olarak hayatını sürdürmüştür. Doğa, insan
yaşamı için tartışılmayacak derecede önem taşımaktadır. Çünkü yaşamış olduğu çevrenin
insan hayatını olumsuz etkilemesiyle birçok hastalık, kıtlık meydana geliyor hatta insan
hayatının tehlikeye girmesi de söz konusu olmaktadır. Çevre sorunları birdenbire ortaya
çıkmayıp, zaman içerisinde birikerek varlığını sürdürmüştür. Çevre sorunlarının artması
sonucunda ise çok farklı çevreci düşünce ve hareketler oraya çıkmıştır.
Vejetaryenlik ve veganlık düşüncesinde söz konusu vurgu, hayvan hakları olsa da “çevreci
düşünce” içerisinde de yer almaktadır. Vejetaryenlik et ürünlerini (kırmızı et, balık, tavuk
gibi) reddederken, veganlık, hayvansal gıda ve ürünlerini (süt, peynir, bal, sosis gibi)
reddetmektedir.
Çevre, canlı cansız tüm varlıkların karşılıklı etkileşimidir. Herhangi bir varlığın azalışı veya
yok oluşu ekolojik sistemi olumsuz etkilemektedir. Vegan ve vejetaryen düşünce, aşırı
hayvansal gıdaların tüketilmesi nedeniyle dünya yüzölçümünün üçte birinin çölleştiğini ve
aşırı avlanma nedeniyle de, okyanusların ekolojik çöküş noktasına yaklaştığını iddia
etmektedirler. Fakat, dünyanın çölleşmesi ve ekolojik çöküşün yaşanması sadece hayvanların
etinden veya ürünlerinden beslenme nedeniyle gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda
olmamıştır. Çünkü ekolojik sistem bir bütündür ve etkileşim halindedir. Hava, su ve toprak
kirliliği, endüstri kökenli atıklar, radyoaktif kirlilik gibi önemli çevre sorunları, bitki ve
hayvan türlerinin yok olmasına neden olmaktadır.
Tüm dünyanın vegan veya vejetaryen olması ekolojik dengeyi koruyacak mı? Bu çalışmada,
vejetaryen ve vegan düşüncesinin insan ve hayvan türünü eşit bir duruma getirmesi, özne
problemi ve ekolojik sorunlara alternatif bir düşünce olarak yetersizliği gibi konular eleştirel
bir perspektifle ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vejetaryen, Vegan, Çevre, Ekoloji.
A CRITICAL WIEW OF VEGETARIANITY AND VEGAN THINKING IN TERMS
OF ECOLOGICAL
ABSTRACT
Since human beings exist in nature, they have lived in relation to the nature. Nature has
indispensable importance for human life. Because of the negative effects of the environment
on which human lives, many diseases, famine arise and even human life are in danger.
Environmental problems do not emerge suddenly, but have gradually and cumulatively over
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time. As a result of the increase in environmental problems, many different environmental
thoughts and movements have emerged.
In vegetarianism and veganism, the emphasis is on not only animal rights, but also on
environmental thinking. While vegetarianism rejects meat products (such as red meat, fish,
chicken), veganism rejects animal food and products (such as milk, cheese, honey, sausages).
The environment is the interaction of all living and inanimate beings. Decrease or extinction
of any asset adversely affects the ecological system. Vegan and vegetarian thinking argue that
one-third of the world's surface area is deserted due to excessive consumption of animal
foods, and that the oceans are approaching the ecological collapse point due to. However, the
desertification of the world and the ecological collapse have not resulted from the activities
carried out solely on the basis of feeding from meat or products of animals. Because, the
ecological system is a whole and interacts. Important environmental problems such as air,
water and soil pollution, industrial waste, radioactive pollution cause the destruction of plant
and animal species.
Will the whole world be vegan or vegetarian, maintaining the ecological balance? In this
study, the issues such as the fact that vegetarian and vegan thought make human and animal
species equal, the subject problem and its inadequacy as an alternative to ecological problems
will be discussed with a critical perspective.
Keywords: Vegetarian, Vegan, Environment, Ecology.
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ÖZET
Devletler, vatandaşlarına sunduğu kamusal hizmetlerin maliyetlerini karşılamak ve onların bir
arada refah içerisinde yaşamalarını sağlamak için düzenli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar.
Bu kaynakların en sıklıkla başvurulanı, kapsamlı ve köklü olanı ise vergilerdir. Vergi
gelirlerinde herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir azalma, ülke ekonomilerinde ciddi
sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple vergi oranlarının rasyonel olmadığı yerlerde varlığını
sürdüren çokuluslu şirketler ya da zengin kişiler karlarını arttırmak ve yüksek vergiden
kaçınmak amacıyla yatırımlarını vergi oranlarının olmadığı ya da çok düşük olduğu yerlerde
gerçekleştirirler. Vergi Cennetleri ya da offshore finans merkezleri, bu kişi veya şirketlerin
çıkarlarına cevap veren yerlerdir. Coğrafi açıdan yetersiz olan bu mali adacıklar, yabancı
yatırımı çekmek maksadıyla çok düşük vergi oranları kullanırlar. İşte bu cennetlere olan
yabancı sermaye akışı, ülkelerin gelir-gider dengesini bozarak dürüst vergi mükelleflerinin
daha fazla vergi ödemesine sebep olmaktadırlar. Bunların yanı sıra vergi cennetlerinin en
önemli özelliği olan müşteri sırrı mekanizması küreselleşmenin de etkisiyle kişileri vergi
kaçırmak, vergiden kaçınmak ya da kara para aklama gibi suçlara teşvik etmektedir. Bu suçların
oluşmasına sebebiyet veren vergi cennetleri, böyle bir suç mekanizmasının oluşumunu
engellemeye çalışsa da nakit üzerindeki kontrolsüz mekanizması ile katı banka gizlilik kuralları
ile duruma engel olamamışlardır. Özellikle kara para aklama yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı,
silah kaçakçılığı, kadın-çocuk tacirliği gibi toplumsal boyutta dikkat çeken suç örgütlerini
azdırması ve bu üç yolla kaçırılan paraların miktarlarının çok ciddi boyutlara ulaşmasıyla
gelişmiş ülkeler ve uluslararası kurumlar tarafından mercek altına alınmıştır. Ve vergi
cennetlerinin yol açtığı tüm sorunların önlenmesi amacıyla çözüm teknikleri üretilmeye
başlanmıştır. Konuya ilişkin çalışmalar etkin olarak 1990’larda OECD tarafından başlatılmıştır.
OECD, ilk olarak “Zararlı Vergi Rekabeti: Yükselen Bir Sorun” başlıklı bir rapor hazırlamıştır.
Daha sonra kendisiyle iş birliği yapan ve yapmayan vergi cenneti ülkeleri kategorize ederek
vergi tabanını koruyabilecek tedbirler alınmasını tavsiye etmiştir. Bu çalışmanın amacı, vergi
cennetlerinin küresel ekonomideki olumsuz etkilerinin neler olduğu, bu etkilerin kaldırılması
yönünde yapılan çalışmaların etkinliği ve etkin olabilecek ekonomik ve ticari yaptırımların
neler olabileceği yönündedir.
Anahtar Kelimler: Vergi cennetleri, offshore finans merkezleri, vergiden kaçınma, vergi
kaçırma ve kara para aklama.
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THE POSITION Of TAX HEAVENS IN GLOBAL ECONOMY
ABSTRACT
The states need regular income sources to cover the expenses of public services they present
to their citizens and enable them to live well. Most frequently used of these sources, the most
comprehensive and oldest ones are taxes. A decrease in tax income caused by any reason,
results in serious problems in economies of countries. So, multinational companies or rich
people who keep on their existence in positions where tax rates are not rational, invest in
some places where they are exempted from the taxes, to increase their profit and to keep away
from high tax. Tax heavens and offshore finance centers answer these people’s or companies’
profits. Those finacial islands which are deprived of geographical aspects use very low tax
rates to take foreign investers’ attention. These foreign capital in those islands cause other
honest taxpayers to pay more by ruining income and expense balance. In addition to that, the
most important characteristic of these tax heavens, client’s secret mechanism, with the affect
of globalisation, promote people to evade tax, avoid tax or launder Money. Even if tax
heavens which cause these crimes happen, try to hinder crime mechanism, it is not enough
because of its unboundeed mechanism on ready money and hard bank secret rules. Especially
by the way of money laundering, inflaming crime organization which took attention of
society, drug trafficking, arms smuggling, woman-child trading and the amount of money’s
getting high levels which was smuggled with these three ways took the attention og the
developed countries and was held under the scope by international association. Solution
techniques have been started to be produced to prevent all problems that tax heavens caused.
Related studies were actively started by OECD İN 1990s. Firstly, OECD prepared a report
headed ‘’ Harmful Tax Competition: Rising Problem.’’ Then OECD recommended
precautions that will protect tax base by categirisating tax heaven countries who cooperated
with them or did not. The aim of the that study is in the direction of what the negative effects
in global economy are, the efficiency of these studies to remove the effects, what economy
and commercial sanctions can be.
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VERGİ İCRASININ İNSANİ SINIRLARI
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYGIN
ÖZET
Kamu harcamalarının karşılanmasında en önemli kaynak olan vergilerin tahsili cebre
dayanmaktadır. Vadesinde tahsil edilemeyen vergi alacaklarının cebri yollar ile tahsili Vergi
icra hukukunun konusuna girmektedir. Tüm kamu alacakları ve vergi alacaklarının cebri
yollar ile tahsili 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun isimli yasada
düzenlenmiştir. Yasada kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik önemli tedbirler
bulunmaktadır. Ayrıca 6183 sayılı yasada gerektiğinde vergilerin tahsil edilebilmesine
yönelik cebre dayalı çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Vergilerin cebre dayalı olarak tahsil
edilmesi kamu hizmetlerinin aksamaması ve mükellefler arasında adaletin sağlanabilmesi
açısından kamu yararı oluşturmaktadır. Vergilerin cebre dayalı tahsil edilmesinin mükellefler
üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi de düşünülmelidir. Vergi icrası
mükellefin kendisinin ve ailesinin ekonomik anlamda devamına, fizyolojik varlığına ve sosyal
değerlerine zarar vermemelidir. 6183 sayılı yasada mükellefin mesleğini devam ettirebilmesi
için gerekli eşya, elbise ve ekonomik unsurları haciz dışında tutulmuştur. Ayrıca mükellefin
kendisi ile beraber ailesinin barınma, beslenme vb zorunlu ihtiyaçları dikkate alınmış ve aileyi
koruyan asgari hayatının devamını sağlayan iktisadi kıymetlerin haczedilemeyeceği kanunda
yer verilmiştir. Vergi icrasının insani sınırları bağlamında mükelleflerin milli ve manevi
değerleri ile ilgili eşya ve gelirler de haciz dışında tutulmuştur. Vergi icrası içinde bulunduğu
toplumun değerlere duyarlı olmalıdır. 6183 sayılı yasaya göre toplum değerlerine uygun
olarak, mükellefin yakınlarının ölümü durumunda haciz işlemleri, belirli bir süre durmaktadır.
Vergi icrasına muhatap olan mükellefler içinde bulundukları ülkenin vatandaşlarıdır. Devletin
vatandaşlarına sunduğu asgari insani imkanlar hacze muhatap mükellefleri de kapsamalıdır.
Bu bağlamda 6183 sayılı yasada mükellefleri koruyan düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli
ve genişletilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Vergi icrası, mükellef, insani sınırlar
HUMANITARIAN BOUNDARIES OF TAX EXECUTION
ABSTRACT
The collection of taxes, which is the most important resource in meeting public expenditures,
is based on forced. The collection of uncollectible tax receivables by forced means is subject
to tax enforcement law. The collection of all public receivables and tax receivables by forced
means is regulated by the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
The law contains important measures for securing public receivables. In addition, the Law
No. 6183 has various regulations based on compulsion for the collection of taxes when
necessary. The collection of taxes on a forced basis constitutes a public benefit in terms of
non-disruption of public services and justice between taxpayers. It should also be considered
to minimize the negative effects collection of taxes based on force on taxpayers. It should also
be considered to minimize the negative effects collection of taxes based on force on
taxpayers. Tax execution should not harm the economic continuation, physiological existence
and social values of the taxpayer himself and his family. Law No. 6183 in order to continue
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the profession of the taxpayer goods, clothes and economic elements are excluded from
foreclosure. In addition, the obligatory needs of the taxpayer and their family are taken into
consideration and that the economic assets that ensure the minimum life of the family cannot
be confiscated. In the context of the humanitarian limits of tax execution, goods and income
related to the national and moral values of taxpayers are also excluded from foreclosure.
According to the law No. 6183, in accordance with the values of the community, in the event
of the death of the relatives of the taxpayer foreclosure process stops for a certain time. The
taxpayers who are subject to tax execution are citizens in their places. The minimum human
resources offered by the state to its citizens should also include taxpayers who are subject to
tax execution. In this context, the regulations protecting the taxpayers in Law No. 6183 should
be revised and expanded.
Keywords: Tax execution, taxpayer, humanitarian boundaries
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AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNƏ İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ KLASTERLƏRİN
TƏYİN OLUNMA İMKANLARI
VƏFA PİRİ QIZI CƏFƏROVA
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu böyük elmi işçi
e-mail: faithfulness_88@mail.ru
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra əsas hədəf biri tərəfdən iqtisadi inkişafdakı qeyribərabərliyin aradan qaldırılması, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin
yüksəldilməsidir. Dünya təcrübələrindən də aydın olur ki, bu 2 fundamental iqtisadi
problemin həllinə məhz klaster yanaşması tətbiq edildikdə uğurlu nəticələr qazanmaq olur.
Son illər ölkəmizdə klasterlərin inkişafı müxtəlif proqramlar, fərman və sərəncamlarda öz
əksini tapmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər öz töhvəsini vermişdir və hazırda ölkəmizdə
innovasiya yönümlü klasterlərin inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədədir.
Sənayenin innovativ inkişafı Müasir dövrdə sənayenin inkişafı üçün əsas əmək
məhsuldarlığı, innovasiyalar, təhsil-elm-istehsalat əlaqələri, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafıdır.
2017-ci ildə ölkə üzrə ölkə üzrə iqtisadi fəal əhalinin sayı 5073.8 min nəfər olmuşdur.
Iqtisadiyyatda muzdla çalışanların sayı 1525 min nəfər, orta aylıq əməkhaqqısı isə 528.5
manat olmuşdur. [8]
Ölkəmizdə potensiallı kifayət qədər əmək ehtiyatları mövcuddur. Xüsusilə də regionlarımızda
olan əmək ehtiyatları burada iqtisadiyyatın istənilən sahəsin inkişaf etdirməyə imkan yaradır.
İnsan kapitalından səmərəli istifadəyə nail olmaq üçün ölkə iqtisadiyyatının innovasiyalı
inkişafı, şaxələndirilməsi və sənayenin emal sahələrinin, xüsusi ilə əmək tutumlu
maşınqayırma və yüngül, metallurgiya, kimya, neft-kimya və tikinti materialları sənaye
sektorlarının inkişafının, və onun məhsullarını emal edən sahələrin prioritet inkişafı yaxın
gələcəyin hədəflərindəndir. Texno və sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin yaradılması
da bu istiqamətdə atılan vacib addımlardandır
Iqtisadi inkişafın əsas göstəricilərindən biri innovasiyalı sənayenin inkişafıdır. 2017-ci ildə
sənayedə Əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq olmuş innovasiya
məhsulunun həcmi 14676.7 min manat, təkmilləşdirilmiş innovasiya məhsulunun həcmi isə
383.8 min manat təşkil etmişdir. 2017-ci ildə innovasiyalara çəkilən xərclər 16135.7 min
manat olmuşdur ki, 2007-ci ildə müqaisədə 33% artmışdır.[8] Sənaye müəssisələrində
innovasiyalara mane olan amillərə - texnologiyalar bazarının inkişaf etməməsini, maliyyə
təminatının kifayət qədər təmin edilməməsini, müəssisənin innovasiya potensialının aşağı
olmasını, müəssisələr tərəfindən innovasiyalara maraq göstərilməməsini, innovasiya
məhsullarına tələbatın azlığını, xərclərin ödənilmə müddətinin çox olmasını, yeni
texnologiyalar haqqında informasiya qıtlığını, normativ hüquqi sənədlərin qəbul
edilməməsini, yeniliklərin dəyərinin yüksək olmasını, ixtisaslı işçilərin çatışmamasını və s.
göstərmək mümkündür.
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BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ GELİRİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR:
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMESİ
Elif ACAR
Dr. Öğr. Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, elif.acar@bozok.edu.tr
Yasin REYHAN
Doktora Öğrencisi, Yozgat Bozok Üniversitesi, yasin.reyhan@bozok.edu.tr
ÖZET
Kalite güvence sistemi, bağımsız denetim faaliyetlerinin etkin ve verimlilik esaslarına göre bir
disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi, bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların
gerçeği yansıttığını teyit etmek amacıyla oluşturulan bağımsız ve tarafsız bir kontrol ve güvence
sağlama faaliyetidir. Bağımsız Denetim Yönetmeliği gereği, bir takvim yılında en az bir adet
kamu yararını ilgilendiren kuruluşun (KAYİK) denetimini yapmış bağımsız denetim
kuruluşları şeffaflık raporu hazırlamak, kuruluşun internet sitesinde yayımlamak ve Kamu
Gözetimi Kurumu (KGK)’ na bildirimde bulunmak zorundadır. Şeffaflık raporlarında
kuruluşun hukuki yapısı, ortak sayısı, kilit yönetici ve sorumlu denetçi sayısı, içinde yer aldığı
denetim ağının hukuki ve yapısal özellikleri, bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK
listesi ve kalite güvence sistemine ait bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Literatürde şeffaflık raporlarından yararlanılarak bağımsız denetim kuruluşlarının gelirlerini
etkileyen unsurları inceleyen az sayıda çalışma bulunmakla beraber denetim şirketlerinin kalite
güvence sistemi kurulması ve kalite kontrol incelemelerinin gelirleri üzerindeki etkisini
belirlemeye yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, bağımsız denetim
kuruluşlarının yayımladıkları 2018 yılı şeffaflık raporlarında yer verdiği bilgiler içerik analizi
yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda şeffaflık raporları ile bağımsız denetim kuruluşlarının
özellikleri hakkında sunduğu bilgilerin ne kadar açık ve yeterli olduğunu araştırmak için ilgili
bilgilerin bağımsız denetim gelirleri üzerindeki belirleyici etkisi SPSS 16.0 paket programında
çoklu doğrusal regresyon modeli ve stepwise yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda;
denetim hizmeti verilen KAYİK sayısı, bağımsız denetim kuruluşlarının uluslararası denetim
ağına üyelik durumu, kilit denetçi sayısı ve kalite güvence sisteminin etkinliği bağımsız
değişkenleri bir bütün olarak ele alındığında denetim geliri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde
etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişkenlerin bağımsız denetim geliri üzerinde belirleyici
etkileri bulunmuştur (R2=%76.6, Uyarlanmış R2=%56.5). Kalite Güvence Sistemi kurulması
bağımsız denetim gelirindeki değişkenliğin %15’ ini açıklayabilmektedir. Bağımsız denetim
kuruluşlarınca yapılan kalite güvence sistemi iyileştirmelerinin gelirlerini artırıcı yönde etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Kalite Güvence Sistemi, Çoklu Regresyon Analizi
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THE FACTORS AFFECTING THE INCOME OF INDEPENDENT AUDIT FIRMS:
QUALITY ASSURANCE SYSTEM REVIEW
ABSTRACT
The Quality Assurance System is an independent and impartial control and assurance activity
established to ensure that the independent audit activities reflect the reality of the reports
prepared by the independent audit institutions and that the audit activities are carried out in a
discipline according to the efficiency and efficiency principles. Pursuant to the Independent
Auditing Regulation, independent auditing organizations that have audited at least one Public
Interest Organization in a calendar year are required to prepare a transparency report, publish it
on the corporate website and notify the Public Oversight Authority . In the transparency reports,
the legal structure of the organization, the number of partners, the number of key managers and
responsible auditors, the legal and structural characteristics of the audit network in which it is
involved, the list of Public Interest Organization that it provided audit services in the previous
year and the Quality Assurance System are shared with the public.
Although there are few studies in the literature examining the factors that affect the revenues
of independent audit firms by using transparency reports, no studies have been conducted to
establish the Quality Assurance System of audit companies and to determine the effect of
quality control reviews on their revenues. In this study, the information included in the 2018
transparency reports published by independent audit firms was examined by content analysis
method. In this context, in order to investigate how clear and sufficient the information
presented about transparency reports and the characteristics of independent audit firms, the
determinant effect of relevant information on independent audit incomes was analyzed by SPSS
16.0 package program with multiple linear regression model and stepwise method. In the results
of working; number of Public Interest Organizations, membership status to the international
audit network of independent audit firms, the number of key auditors and the efficiency of the
Quality Assurance System as a whole, it has been observed that there is a significant and
positive effect on audit income. These variables have decisive effects on independent audit
income. (R2 = 76.6%, Adapted R2 = 56.5%). The establishment of a Quality Assurance System
can account for 15% of the variability in independent audit incomes. It has been concluded that
the Quality Assurance System improvements made by independent auditing firms have an
increasing effect on their incomes.
Keywords: Independent Audit, Quality Assurance System, Multiple Regression Analysis
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DIŞ TİCARET FİRMALARININ DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİNDEN
YARARLANMA DÜZEYİ: KONYA ÖRNEĞİ

Ögr. Gör. Hasan HAKSES
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
hasanhakses@selcuk.edu.tr
Ögr. Gör. Mehmet BÜYÜKÇİÇEK
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
buyukcicek@selcuk.edu.tr
Ögr.Gör.Dr.Servet SAY
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
servetsay@selcuk.edu.tr

ÖZET
Uluslararası ticarete katılan firmalar, gelişmekte olan ülke piyasalarında faaliyette bulunarak
kapasitelerini artırmak istemektedirler. Uluslararası pazarlarda girdi maliyetlerini azaltarak
daha ucuza üretme stratejileri rekabetin temelini oluşturmaktadır. Ancak nüfus, ekonomik
büyüklük ve doymamış pazarlara coğrafi yakınlık gibi kriterler firmalara avantaj
sağlamaktadır. Özel sektörlerin uluslararası rekabet edebilirliğinin kamu finansmanları
aracılığıyla desteklenmesi sosyal devlet yaklaşımının bir sonucudur. Ülkeler yerel düzeyde
faaliyet gösteren firmaların uluslararasılaşmalarına yönelik sundukları çeşitli destek
programları ile hem iç piyasanın canlanması hem de küresel ölçekte belirli bir potansiyele
ulaşmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada dış ticaret firmalarının devlet desteklerini kullanma
düzeyleri ile müşterilere ulaşılma durumlarının Konya özelinde incelemesi yapılacaktır.
Konya yerleşik 64 firmaya yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edilecektir.
Firmalara, faaliyet alanları, kapasiteleri, dış ticaret desteklerini kullanıp kullanmadıklarına
yönelik sorular iletilecektir.
Anahtar Kelimeler: Konya, Dış Ticaret, Dış Ticaret Teşvikleri.
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EĞİTİM YÖNÜNDEN KAMU HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİĞE ETKİSİNİN
TÜRKİYE VE İNGİLTERE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yılmaz Evrim ALTUN
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ve Yönetim Bölümü, Fatih, İstanbul,
Türkiye
ÖZET
İktisadi hayata müdahale aracı olarak kullanılan kamu harcamalarının ekonomide ne gibi etkiler
yarattığı, Keynesyen görüş başta olmak üzere bazı farklı yaklaşımlar tarafından dikkate
alınmıştır. Bu yaklaşımlar, birbirinden farklı görüşler ortaya atmakla birlikte, harcamaların
ekonomiyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği konusunda birleşmektedirler. Teorik bazda
yapılan çalışmalar zamanla uygulamaya dönük olarak da yapılmış ve bu yolla bir anlamda
teorilerin ispatı sağlanmıştır. Elde edilen bulgular, kamu büyüklüğü, reel gayri safi yurt içi hasıla
ile işsizlik arasında uzun dönemli ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde
ise işsizlik oranından kamu kesimi büyüklüğüne ve reel gayri safi yurtiçi hasıladan işsizlik
oranına doğru tek yönlü bulunmuştur.Çalışmada; işsizliğin, genç işsizlik boyutu ele alınarak,
kamu kesimi harcamalarındaki artış ya da azalışın, işsizliği nasıl etkilediği ortaya konulmaktadır.
Bu amaçla, Türkiye ve İngiltere’de eğitim hizmetine dönük yapılan kamu harcamaları gerek
rakamsal büyüklük açısından gerekse harcama dağılımı açısından karşılaştırılmakta ve ortaya
çıkan sonuçlar, ülkelerin istihdam verileri ile bir araya getirilmektedir. Genç nüfus açısından
İngiltere’nin oldukça önünde olan Türkiye’de, kamu kesimi harcamaları İngiltere’nin gerisinde
kalmıştır. Genç istihdamı açısından bakıldığında ise, İngiltere’de düşme eğiliminde olan genç
işsizliğin, Türkiye’de her geçen sene arttığı görülmüştür. Türkiye sahip olduğu genç nüfus
nedeniyle, İngiltere’ye kıyasla eğitim talebinin daha yüksek olduğu bir ülkedir. Ancak eğitim
talebinin karşılanamadığı durumda nitelikli işgücü de yaratılamayacak ve genç istihdam
rakamları düşecektir. Bu ise beraberinde genç işsizliğin artışını getirecektir. Çalışmamızın amacı,
eğitim seviyesi arttıkça, genç işsizliğinin azaldığı, eğitim seviyesinin yükselebilmesi için de
eğitime daha fazla yatırım yapılması gerekliliğini teorik bazda incelemek ve bunu örneklerle
açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, İşsizlik, Türkiye, İngiltere
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YİRMİNCİ YÜZYILDA BİLİM FELSEFESİ TARTIŞMALARI: PAUL
FEYERABEND VE IMRE LAKATOS ÖZELİNDE BİR İNCELEME
Hüsnü BİLİR
Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, husnubilir@aksaray.edu.tr.
ÖZET
Paul Feyerabend (1924-1994) ve Imre Lakatos (1922-1974) bilim felsefesinin yirminci
yüzyıldaki en önemli temsilcilerindendir. Feyerabend’in ayırt edici özelliği, bilimin diğer bilgi
türleri ile ilişkileri bağlamında, toplum-bilim konusundaki geleneksel yargıların sorgulanması
gerektiğini gündeme getirmiş olmasıdır. Bilimin diğer bilgi türleri karşısındaki mutlak
üstünlüğünün kökenlerini vurgulayarak, bilimin bu tahakkümünden kurtuluşun yollarını tespit
etmeyi amaçlamıştır. En keskin ifadesi olan "Her şey uyar" (Anything goes) sözü de onun
bilimi, din ya da sanat ile aynı noktada ya da onlarla birlikte, mümkün olan bilgi olanaklarından
biri olarak ele almasının bir sonucu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilim, din, sanat bunların her
biri bilgi edinmenin farklı yollarıdır ve birbirlerinden daha üstün ya da öncelikli ya da ayrıcalıklı
değillerdir. Ayrıca bunlar birbirleriyle ölçülebilir ya da kıyaslanabilir de değillerdir ve tek bir
yönteme indirgenemezler. Bilimde kesin doğrularla, kesin yanlışların olamayacağını söyleyen
Lakatos'a göre ise, bilimde hakikati garanti edecek, doğruluğu teminat altına alacak, genelgeçer, evrensel ve rasyonel yöntemler yoktur. Diğer bir ifadeyle, Lakatos’a göre bütün bilimsel
teoriler, eşit biçimde doğruluğu ispatlanamayan, ihtimal dâhilinde olmayan ve eşit bir şekilde
yanlışlıkları da ispatlanamayan teorilerdir. Fakat yarışan programlar arasında bazıları ileriye
götürücü veya geliştirici adımlar atarken, diğerleri yozlaştırıcı adımlar atıyorsa tercih birinciden
yana olmalıdır. Bununla birlikte, bir programın ürettiği ek varsayımların bugün yozlaştırıcı
olması, her zaman yozlaştırıcı olacağı anlamına gelmez. Programın koruyucu kuşağında
yapılacak bir değişikliğin kazandıracağı yeni keşifler onu diğerlerinden daha başarılı kılabilir.
Bu nedenle, Lakatos'ta, bilimsel olan ve olmayan kavramı zamanla ilgili bir olgudur ve
geçmişle bağlantılı olmayan, kesin bir değişim anlamına gelen "bilimsel devrimler’’den de söz
edilemez. Bu çalışmanın amacı, Feyerabend ve Lakatos’un bilim felsefesi ışığında, bilim ile
diğer bilgi türleri arasında hiyerarşik bir sıralama yapılamayacağını vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Paul Feyerabend, Imre Lakatos, Bilim felsefesi, Anarşist bilgi kuramı,
Bilimsel Araştırma Programı (BAP).
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ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM, ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞ VE FİNANS AÇISINDAN MODELLENMESİ
Dr. Yunus ADIGÜZEL
yunusadiguzel7@gmail.com
ÖZET
Akademik yazında şirket birleşmeleri ve devralmalar denilince finans alanı akla
gelmektedir. Finans ve strateji odaklı çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu konuyu insan ve
kültür öğeleriyle de incelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de faaliyet
gösteren özel şirketlerden 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990 birleşme ve devralma
faaliyetiyle ilgili şirketlerde stratejik yönetim – örgütsel davranış – finans olmak üzere üç
boyuttan oluşan bir araştırma modeli geliştirilerek şirket birleşmelerinin ve satın almalarının
başarı ve başarısızlıklarına katkıda bulunan nitelikleri tanımlamak ve anlamaktır. Analizlerde
araştırmanın evreni kabul edilen Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen 990
birleşme ve devralma faaliyetiyle ilgili firmalara ulaşılmış ve geri dönüş yapan 107 firma
yöneticisine uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Verilere öncelikle
betimsel analizler uygulanmış, sonuçlar çeşitli tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Bu süreçte
ileride kullanılacak modellerin varsayımları da sınanmıştır. Ardından çalışmada yer alan
hipotezlerin testi amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizleri ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada, gizil bir değişken olan performansın ölçümünde şirket
yöneticilerine uygulanan ankette yer alan göstergelere başvurulmaktadır. Stratejik yönetim,
örgütsel davranış ve finans bileşenlerinin göstergelerinin birleşme ve devralma sonrası
performans üzerine etkisi birçok değişkenli istatistik yöntemi olan Yapısal Eşitlik
Modellemesi (YEM) tekniği kullanılarak araştırılacaktır. YEM analizlerine başvurmadaki
temel nedenler bu yöntemde gizil değişkenlerle çalışma olanağının var olması ve model
kurulurken ve gerektiğinde güncellenirken ilgilenilen olgulara ilişkin kuramların da hesaba
katılabilmesidir. Ancak YEM uygulanmadan önce betimsel analizler gerçekleştirilecek ve
ankette yer alan bazı soruların indirgenmesi ve modellerin oluşturulması amacıyla doğrulayıcı
faktör analizi yöntemlerine başvurulacaktır. Bu analizlerin sonucunda stratejik yönetim –
örgütsel davranış – finans olmak üzere üç perspektife ve de birleşme performansı üzerine
etkilerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Bulgular sonuç bölümünde teorik ve ampirik
bağlamlarıyla tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şirket Birleşmeleri, Devralmalar, Yapısal Eşitlik Modeli.
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ИННОВАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОПКА
Озодбек Караматов1,
доц. д.э.н., Университет Кастамону,
факультет «Экономики и административных наук», кафедры Экономики.
Абдулатив Халдаров2,
Эксперт по производству органического хлопка
Шерзод Рахманов3,
доктор экономики, Начальник международного отдела Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Аннотация
С каждым годом на мировом рынке увеличивается спрос на текстильную продукцию,
произведенную на органическом хлопке. В связи с чем и страны, производящие
органических хлопок ежегодно увеличивают объемы производства органического
хлопка. Узбекистан, хотя является одним из основных производителей и экспортёров
хлопка на мировом рынке, только с 2019 года начинает производит органический хлопок.
В республике имеются все предпосылки для дальнейшего развития производства
органического хлопка. Так как, за последние годы в целях постепенной либерализации
аграрного сектора, произошли коренные изменения, особенно хлопководстве. Принятые
нормативно-правовые акты способствовали совершенствовать формы организации
аграрного и перерабатывающего производств. Организованы
новые структуры,
объединяющие целого цикла производство хлопка, переработки и сбыта текстильной
продукции агрокластеры. По нашему мнению, основными производителями
органического хлопка и текстильной продукции могут стать хлопково-текстильные
агрокластеры. Общеизвестно, что цены текстильную продукцию, произведенную на
органическом хлопке на внутреннем и внешнем рынке намного выше чем продукции,
произведенной традиционным методом. Поэтому, агрокластеры, имея возможность
самостоятельно войти на мировой рынок, заинтересованы охватить определенный
сегмент рынка органического хлопка.
Данное исследование нацелено на изучение опыта и анализу производства
органического хлопка в агрокластере ИП ООО «Textile Technologies Group». Также
оценить возможности развития производства органического хлопка в республике.
Ключевые слова. Инновации, органическое сельское хозяйство, органический хлопок,
агрокластер, рынок органического хлопка.
Abstract. Year by year in the world market, the demand for textile products which are produced
on organic cotton has been increasing. Therefore, countries producing organic cotton annually
increase organic cotton production. Uzbekistan, although it is one of the main producers and
exporters of cotton in the world market, has been producing organic cotton only since 2019.
The country has all the conditions for the further development of organic cotton production. In
recent years, in order to gradually liberalize the agricultural sector, radical changes have

KONGRE ÖZET KİTABI

194

ISBN: 978-625-7029-52-0

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

21-22 ARALIK 2019 ANKARA

occurred, especially cotton growing. The adopted legal acts have contributed to improving the
organization of agrarian and processing industries. New structures have been organized, uniting
the whole cycle of cotton production, processing and marketing of textile products, agricultural
clusters. In our opinion, the main producers of organic cotton and textile products may be
cotton-textile agro clusters. It is well known that the prices of textile products produced on an
organic basis in the domestic and foreign markets are much higher than those produced by the
traditional method. Therefore, agricultural clusters, having the opportunity to independently
enter the world market, are interested in covering a certain segment of the organic cotton
market.
This study is aimed at studying the experience and analysis of the production of organic cotton
in the agricultural cluster Textile Technologies Group LLC. Also assess the development
opportunities for organic cotton production in the republic.
Key words. Innovation, organic farming, organic cotton, agricultural cluster, organic cotton
market.
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