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SANAT VE AKTİVİZM BAĞLAMINDA ZANE 
MUHOLİ’NİN ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Sultan KOCA
Atatürk Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Sanatçılar eylemcilik kimlikleri içerisinde aktivist sanat ile izleyi-
cileri duygusal olarak harekete geçirmeye çalışmaktadır. Sanatçılar 
dönemin önemli sorunlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışmakta ve 
aktivist sanat aracılığıyla farkındalık yaratmaktadır. Aktivist sanat Gör-
sel hazla birlikte izleyiciyi bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle 
aktivist sanatla bir derdi, mesajı olan sanat eserleri izleyicisi ile etkileşi-
me girmeye başlamıştır. Bu etkileşim izleyiciyi aynı zamanda önemli 
konulara karşı farkındalık kazanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda 
Bir fotografçı olan Zanele Muholi’nin eserleri sanat ve aktivizm ilişki-
si içerisinde incelenmiştir. Zanele Muholi kendini aktivist ilan ederek 
Güney Afrika’da Siyahi queer kimliğini araştırmaktadır. 2000›li yılların 
başından itibaren Güney Afrika›nın Siyah lezbiyen, gey, trans, queer 
ve interseks topluluklarının hayatlarını belgelemektedir. 80›den 
fazla otoportresinde, bedenlerini bir tuval olarak kullanmaktadır. 
Somnyama Ngonyama›da Muholi, çağdaş kimlik siyasetini yeniden 
ifade etmek için klasik resim, moda fotoğrafçılığı ve etnografik 
imgeyi bir arada kullanmıştır. Bu çalışmada sanatın dönüştürücü ey-
lem biçimi üzerinde durulmuş olup; sanatın aktivist yönü incelenmiş-
tir. Bu bağlamda Zanele Muholi’nin sanatçı kimliğinin muhalif yönü 
ortaya çıkarılarak eserleri göstergebilimsel yöntem ile analiz edilmiş-
tir. sanat ve aktivizm ilişkisine dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Aktivizim, Zanele Muholi 
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YOKSULLUĞUN CİNSİYETİ: TÜRKİYE’DE KADIN 
YOKSULLUĞUNA TEORİK BAKIŞ

Dr. Ceren Avcil
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğr. Üyesi

Yoksulluk kavramı, zaman, mekân ve koşullar çerçevesinde ele alınma-
sı itibariyle farklı tanımlamalara tabi tutulmaktadır. Kır-kent, mutlak-göreli 
yoksulluk vb. tanımlamalar yoksulluğun boyutlarını farklı şekillerde ele al-
maktadır. Özellikle küreselleşme sürecinin getirmiş olduğu emeğin dolaşı-
mı, işgücü piyasa yapısının dönüşümü gibi etkenler yoksulluğun kadınlaş-
ması kavramını gündeme getirmiş, kavram yoksulluğa yönelik çalışmalarda 
kadını esas alan bakış açısının gelişmesini sağlamıştır.

 Kadın yoksulluğu kavramı son dönemlerde yoksulluk olgusuna cinsiyet 
temelinde yaklaşmayı mümkün ve zorunlu kılmıştır. Yoksulluğun sadece 
ekonomik olanaklardan mahrumiyet olmadığı gerçeğinden hareketle ka-
dın yoksulluğu kadının ekonomik, sosyal, siyasal alanlardan dışlanmasını 
içermekte ve yoksulluk yaşayan kadınların yoksulluk sarmalındaki durumu-
nu daha görünür hale getirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin hâ-
kim olduğu toplumlarda kadın eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yeterince 
yararlanamamakta işgücü piyasalarında emeği karşılığında tam kapasite ile 
çalışamamaktadır. Böyle bir ortamda kadın, yoksulluğun getirmiş olduğu 
yükü çok daha fazla hissetmektedir. Dolayısıyla yoksulluk gerçeği kadın ve 
erkeği aynı derecede etkilememektedir.

Bu çalışmada, Türkiye’de yoksulluk kavramına cinsiyet temelinde bir 
yaklaşım sergilenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle yoksulluk ve 
yoksulluk türlerine yönelik kavramsal tanımlamalar ve sonrasında ulusal ve 
uluslararası veriler aracılığıyla kadın yoksulluğuna yönelik bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Son olarak Türkiye’de kadın yoksulluğuna ilişkin gerçekleştirilen 
çalışmalar çerçevesinde yoksulluğun kadınlaşması değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, yoksulluğun kadınlaşması, kadın ve yok-
sulluk, Türkiye’de kadın yoksulluğu
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSEL YÖNELİM VE  
CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELİNDE AYRIMCILIK

Melek ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Günümüzde hemen her toplumda ayrımcılık uygulanmakta ve 
ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Ayrım sosyal hayattan, ekonomik 
hayata kadar her aşamada ortaya çıkmaktadır. Çalışma yaşamı da 
birçok bireyin doğuştan ya da sonradan edindiği bazı özellikleri nede-
niyle ayrıma maruz kaldığı ve hayatlarını idam ettirmekte zorlandığı 
bir alandır. Ayrıma maruz kalan dezavantajlı grupların başında cinsel 
yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle LGBT+ bireyler gelmekte-
dir. Çalışmada esas amaç LGBT+ bireylerin çalışma yaşamında kimler 
tarafından, hangi aşamada, ne şekilde ayrımcılık ile karşılaştıklarını 
belirlemeye yöneliktir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamın-
da kartopu yöntemiyle bulunan 14 LGBT+ çalışan ile yarı yapılandırıl-
mış görüşmeler yapılmıştır. Soruların yarısı belli kalıplarda belirlenmiş 
diğer yarısı ise açık uçlu olup, sohbete göre yön bulmuştur. Görüşme-
ler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş-
tir. Bulgulara göre LGBT+ bireyler işe başvuru, işini icra etme ve işten 
çıkma aşamalarında formel ayrımcılık ile karşılaşmaktadırlar. Bunun 
yanı sıra taciz, hakaret, alaycı söz ve tutumlar ise informel ayrımcılı-
ğın varlığını göstermektedir. Uygulanan ayrımcılığın failleri işverenler, 
üstler, iş arkadaşları ve müşteriler olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma, 
bireylerin yönelimini/kimliğini açık etme ve ayrımcılık arasında doğ-
rudan bağlantı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu sebeple LGBT+ 
çalışanlar ayrımcılık ile baş çıkabilmek için ilk olarak gizli kalmayı seç-
mektedirler. Ayrımcılığa uğramak ya da ayrımcılığa uğrama ihtimali 
içinde olmak LGBT+ bireylerin gerek psikolojilerini gerekse işe karşı 
verimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, 
LGBT+
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TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMA BAKIMINDAN  
KADIN İSTİHDAMI

Nida GÜNSAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Doç. Dr. Haluk YERGİN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğr. Üyesi

Bir ülkenin büyümesi ve kalkınması için sahip olduğu üretim fak-
törlerini tam ve etkin kullanması gerekmektedir. Üretim faktörlerinin 
en başat unsuru işgücüdür. İşgücü, bir ülkedeki kadın ve erkek nüfu-
sunun mal ve hizmet üretimine katılması ya da katılmaya hazır olma-
sı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bakımdan işgücünü kadınlardan 
bağımsız bir şekilde ifade edemeyiz. Fakat ülkemizde hem işgücüne 
katılım hem de işsizlik oranlarında cinsiyetler arasında önemli bir fark 
bulunmaktadır. Kadınlar iş hayatında vuku bulduğu zaman çeşitli 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların kökenine baktığımız za-
man en dikkat çeken sorun, iş hayatının temel bazı karakteristik özel-
likleri gereği erkeğe özgü değerler içermesi ayrıca kadının biyolojik ve 
toplumsal rollerinin önceliği ön plana çıkmaktadır. Kırsal bölgeler de 
aktif bir şekilde çalışan kadının ve belli bir ücret alan kadının kentsel 
bölgelerde çalışması ayıplanmaktadır. Ülkemizde kadınların işgücü-
ne katılım oranlarının düşüklüğü ve kadın istihdamının arttırılması 
önemlidir. Esnek çalışma yöntemleri, kadının ekonomik özgürlüğü-
nün arttırılması, iş-yaşam ve aile dengesini daha sağlıklı bir şekilde ku-
rabilmesi için esnek çalışma uygulamalarının iş hayatında yaygınlaş-
tırılması gerekmektedir. Böylelikle kadın istihdamının sıkıntılı olduğu 
ülkelerde esnek çalışmayla birlikte kadınlar iş hayatında daha aktif bir 
şekilde yer alacaklardır. Bu çalışma kapsamında, esnek çalışma uygu-
lamaları kadın istihdamı açısından Türkiye örneği ile incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, Kadın İstihdamı, Türkiye
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METROPOLITAN MUNICIPALITIES WORKS DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

Prof. Dr. Neval GENÇ
Aydın Adnan Menderes University

Ezgi ATİK
Aydın Adnan Menderes University, MA Student

Local governments are the provincial representatives of the cent-
ral government unit. The basis of the management system, which we 
call provincial management, is based on the “principle of decentra-
lization”. Municipalities were also established according to the prin-
ciple of decentralization in the Turkish public administration system. 
Local governments ensure that the services provided to the central 
government at the local level are provided more effectively and ef-
ficiently. Metropolitan municipalities, which are local government 
units, take their duties and authorities from municipal laws. In this 
context, they perform many services related to public health speci-
fied in the laws. Their duties during the disease and epidemic period 
are specified in the Public Health Law, the Metropolitan Municipality 
Law No. 5216 and the Municipal Law No. 5393.

In this study, information was given about the work of thirty met-
ropolitan municipalities in our country between March 11, 2020 and 
June 30, 2021 to reduce and prevent the spread of the virus during 
the Covid-19 Pandemic, to ensure the cleanliness of the city, to ensu-
re public transportation order, to be in the private group of 65 years 
and older and to other groups that have been adversely affected by 
the virus. The main purpose of this study is to provide information 
about the original works of metropolitan municipalities during the 
Covid-19 Pandemic. In this study, document analysis method was 
used. The findings of the study are as follows; the cleansing of the 
city and the prevention of the spread of the virus are in the form of 
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studies for young people over 65 and under 20 years of age, studies 
for tradesmen and farmers, studies for individuals in need and digital 
platforms for residents staying at home. As a result of all these findin-
gs, metropolitan municipalities have carried out important studies 
against the Covid-19 pandemic both in line with the decisions of the 
central administration and with their own original studies.

Keywords: Covid-19, Local Governments, Metropolitan Municipali-
ties, Coronavirus Epidemic
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SURİYE’DE HAFIZ ESED REJİMİNİN SİYASİ, SOSYAL VE 
İDEOLOJİK DAYANAKLARI

Doç. Dr. Hasan Emir AKTAŞ
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Suriye’de 2011’den bu yana yıkıcı bir iç savaşın devam ediyor olma-
sı, bu savaşın baş aktörü olan Beşşar Esed rejiminin ve onun selefi 
olan Hafız Esed rejiminin yapısı hakkında ciddi araştırmaları önem-
li ve gerekli hale getirmektedir. Beşşar Esed rejimi, iktidara geldiği 
2000 yılından itibaren birkaç yıllık bir geçiş döneminden sonra, bü-
yük ölçüde baba Hafız Esad’ın tasarladığı ve uyguladığı rejiminin te-
mel yapısına dönüşmüştür. 

Acaba Suriye’yi 1971’den itibaren yaklaşık otuz yıl demir yumrukla, 
polis devletiyle ve derin stratejilerle yöneten Hafız Esed’in kurduğu ve 
liderliğini yürüttüğü rejim, siyasi, sosyal ve ideolojik anlamda hangi 
temel dinamiklere dayanmıştır? 

Bu çalışmada Hafız Esed rejimi tarihi süreç halinde izlenmeye ve 
dayandığı temel dinamikler belirlenmeye çalışılmaktadır. 1971-2000 
döneminde hâkim olan Esed rejimi milliyetçi, sosyalist, etatist, an-
ti-emperyalist, militarist vb. bazı özelliklerini bağlı olduğu Baas ha-
reketinden ve 1950ler ve 1960lardaki Suriye siyasetinin genel yapısın-
dan almış, Alevi (Nusayri) eğilimli, kırsala yönelik vb. bazı politikalar 
ise Esed’in şahsi ve sosyolojik pozisyonu çerçevesinde şekillenmiştir. 
Sekülerizm, 1963’te iktidara gelen Baas hareketinin daha önceki dö-
neminde de belli ölçüde yer almakla beraber, Esed döneminde sekü-
lerizmin vurgusu artmıştır. 

Fakat Esed rejiminin siyasetiyle ilgili analizlerde ideolojik temel 
ve dinamiklere yönelik tespitler yeterli olmayacağı için, pragmatizm, 
nepotizm ve liderlik kültü ve otokrasisi gibi reel politik bazı faktör ve 
dinamiklerin oldukça etkili olduğunun altını çizmek gerekmektedir. 

Belirtmek gerekir ki Arap milliyetçiliği ve Arap sosyalizmi gibi bazı 



14

eğilimler Esed rejiminin kendisine içerde ve dışarda geniş bir des-
tek tabanı oluşturmak için dayandığı temel bazı parametreler olsa 
da mezhep farkından kaynaklanan bir siyasi kimya farklılığı, kritik ve 
dönüm noktası niteliğindeki bazı olaylarda Hafız Esed rejimini diğer 
Arap rejimlerinden farklı siyasi istikametlere sevk etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Esed Rejimi, Baas Hareketi, Nuseyrilik 
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1979-2011 YILLARI ARASINDA IRAK’TA MEYDANA 
GELEN HRİSTİYAN GÖÇLERİ

 Dr. Engin KORKMAZ
Hakkari Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Bu çalışmanın amacı, 1989-2011 yılları arasında Irak bölgesinde 
meydana gelen savaş ve terör olaylarından dolayı oluşan Hristiyan 
(Nasturi, Keldani) göçlerini göç kavramı bağlamında incelemektir. 
Çalışmanın temel sorusu: “söz konusu göçlerin siyasi, dinî, kültürel ve 
sosyal boyutları neler olmuştur?” Bu temel soru etrafında bir litera-
tür taraması yapılıp elde edilen veriler analiz edilecektir. Yüzyıllarca 
Kürtlerle hem Hakkâri’de hem de Kuzey Irak’ta yaşayan Hristiyanlar 
tarihte çok defa göçe maruz kalmışlardır. Bu çalışmada 1915’te Hak-
kâri’den İran ve daha sonra Irak’a göç eden Hristiyanların özellikle 
de Nasturilerin bölgedeki siyasal istikrarsızlıkların etkisi ile Avrupa 
ülkelerine göç ettikleri bulgusuna rastlanmıştır. Bu istikrarsızlıklar: 
1979’de İran İslam Cumhuriyetinin kuruluşu ve buna bağlı olarak böl-
gede meydana gelen kökten dincilik, Saddam Hüseyin’in yönetimi 
devir alması (1979), İran-Irak Savaşı (1980-1888), PKK’nın (Partiya Kar-
keren Kürdistan) 1984 yılından itibaren başlattığı çatışmalı durum, 
Saddam’ın Kürtler üzerinde başlattığı soykırımdan Hristiyanların da 
etkilenmesi gibi nedenlerle çıkmıştır. Bunun yanında Irak’ın Amerika 
tarafından işgali (2003) ve nihayetinde 2011 yılında başlayan IŞİD (Irak 
Şam İslam Devleti) tarafından başlatılan terör ve buna bağlı Irak’tan 
Hristiyan göçleri artmıştır. Çalışmada yukarıdaki nedenlerin hepsi ayrı 
başlıklar altında açıklanmıştır. Çalışmanın yöntemi, Irak’ta meydana 
gelen Hristiyan göçleri yapı-aktör kavramı bağlamında analiz edile-
cektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Irak, Hristiyan, İstikrarsızlık, Yapı-Aktör. 
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TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞEN VATANDAŞLIK REJİMİ 
BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR VE İSTİSNAİ 

VATANDAŞLIK

Recep YİĞİT
Kocaeli Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Bu çalışma Türkiye’nin Cumhuriyet sonrası yürüttüğü vatandaşlık po-
litikalarının temel ve tarihsel dayanaklarını, bu dayanakların zaman için-
de nasıl dönüştüğünü Suriyeli sığınmacılara verilen istisnai vatandaşlık 
bağlamında araştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de geçici koruma ile 
kalan Suriyelilerin bir kısmına istisnai vatandaşlık adı altında Türk vatan-
daşlığı statüsü tanınmaktadır. Bu araştırma Suriyelilere tanınan istisnai 
vatandaşlık statüsünün derinlemesine bir analizini yapmak amacıyla dü-
zenlenmiştir. Vatandaşlık, esas itibariyle modern ulus devletteki milliyet 
kavramıyla eş anlamlı bir yasal statüdür. Ulus devlette yaşayanlar genel 
anlamda ya yurttaştırlar ya da yabancı olarak kabul edilirler. Türkiye’de 
Cumhuriyet sonrasında ulusal birliğin sağlanması ve homojen bir nüfu-
sun oluşması için yukarıdan aşağıya dizayn edilen bir “makul vatandaş” 
tanımı oluşturulmuş ve ulusal birliği sağlamak için yeni kurulan devlet 
ideolojisine uygun bir vatandaşlık “icat” edilmiştir. Zaman içinde bu va-
tandaşlık tanımının dönüştüğü görülmektedir. Yeni bir ulus yaratmak 
için belirli bir vatandaşlık profili çizilen Türkiye’de asli vatandaş olanlar ile 
sonradan vatandaş olan yabancılara yönelik uygulamalardaki değişim 
süreçleri önem arz etmektedir. Türkiye’nin yabancılara yönelik uygula-
dığı “vatandaşlığa kabul” politikalarında önemli değişimler yaşamasında 
dünya koşullarının yanı sıra Türkiye’ye yönelik artan göçlerin etkisi bü-
yüktür. Tarih boyunca artan oranda sürekli bir şekilde göç hareketleri-
ne maruz kalan Türkiye’de uzun süre kalan yabancıların Türk vatandaşı 
olma talepleri vatandaş olma kriterlerini düzenleyen ilgili mevzuata göre 
yapılmıştır. Zamanla artan yabancı nüfus hareketliliği ile birlikte vatandaş 
olma kriterleri de zamanın şartlarına uydurulmaya ve esnetilmeye çalı-
şılmıştır. 2011 yılı sonrası Türkiye’ye göç eden Suriyelilere verilen istisnai 
vatandaşlık da esnetilen vatandaşlık kriterlerinden biri olmuştur.
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GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ YABANCILARIN 
ÇALIŞMA HAKKI

Dr. Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
İstanbul Üniversitesi, Öğr. Üyesi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu1 (YUKK) uya-
rınca ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri döneme-
yen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel 
akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen yabancılara bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirle-
me işlemi yapılamaması halinde geçici koruma sağlanmaktadır. Ge-
çici Koruma Yönetmeliği Geçici Madde 1 uyarınca 28.4.2011 tarihinden 
itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebe-
biyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel 
veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye 
Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, geçici ko-
ruma altına alınmışlardır. Ayrıca belirtilen yabancılardan 28.4.2011 ta-
rihinden önce uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar da, ta-
lepleri halinde geçici koruma altına alınabilmektedirler. Bahsi geçen 
10 senelik süre içerisinde ülkemizde bulunan geçici koruma statüsü 
sahiplerinin sayısı giderek artmıştır. 21.10.2021 tarihi itibariyle ülkemiz-
de toplam 3.723.674 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunmak-
tadır2. 

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar neticesinde ülke-
sinden zorla ayrılmış olan ve yaşamını ülkemizde sürdüren bu kişile-
re çeşitli haklar ve imkanlar sunulmuştur. Bu kişilerin çalışma hakkı 
gündeme gelen en önemli konulardan birisidir. Zira ülkemizde bu-
lunan milyonlarca geçici koruma sahibinin yaşamlarını idame etti-
rebilmek adına çalışması ve ekonomik gelir elde etmesi gereklidir. 
Geçici koruma statüsü sahiplerinin Türkiye’de çalışma hakları genel 

1 6458 sayılı ve 4.4.2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (RG: 
11.4.2013 – 28615). 

2 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (9.4.2021). 
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olarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu3 (UİK), Geçici Koruma 
Yönetmeliği4 (GKY) ve Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik5’te (GKÇİY) düzenlenmiştir. Ülkemizde bu-
lunan geçici koruma statüsü sahiplerinin sayısı ve demografik yapısı 
dikkate alındığında bu kişilerin çalışma hakkının ve uygulamada kar-
şılaşılan sorunların mutlak suretle değerlendirilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır. 

3 6735 sayılı ve 28.7.2016 tarihli Uluslararası İşgücü Kanunu (RG: 13.8.2016 – 29800). 
4 RG: 22.10.2014 – 29153. 
5 RG: 15.1.2016 – 29594. 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YAŞANAN ARTIŞIN  
FOURİER YAKLAŞIMIYLA ARAŞTIRILMASI: 

MACARİSTAN ÖRNEĞİ

Dr. Mustafa NAİMOĞLU
Bingöl Üniversitesi, Arş. Gör.,

Dr. Ahmet Melik SAHABİ
Bingöl Üniversitesi, Arş. Gör.

Macaristan ekonomisi ileri piyasa ekonomileri arasında bulunan 
önemli bir ekonomidir. 1990 yılına göre 2020 yılında Macaristan eko-
nomisinin GSYİH’sı %99.26 artış gösterirken toplam enerji tüketimi 
ise %12.71 azalış göstermiştir. Yani Macaristan ekonomisi elde ettiği 
geliri daha az enerji kullanarak yani daha fazla verimli kullanarak ar-
tırmayı başarmıştır. Macaristan ekonomisinin 1990 yılına göre 2020 
yılında enerji verimliliğinde yaşanan %73.64 artış ileri piyasa ekono-
mileri arasında enerji verimliliğini en fazla artıran ekonomi yapmıştır. 
Ayrıca Macaristan ekonomisi yine aynı dönemde fosil yakıt kullanımı-
nı %29.65 azaltırken yenilenebilir enerji kullanımını ise %126.89 artır-
mayı başarmıştır. Diğer yandan enerjinin üretimi, iletimi ve taşınması 
sırasında meydana gelen enerji kayıplarının da yine aynı dönemde 
%6.11 azalış göstermesi Macaristan ekonomisinin enerji verimli tek-
nolojiler alanında da geliştiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu çalış-
mada Macaristan ekonomisi için kişi başı GSYİH, sanayileşme ve fosil 
yakıt kullanımının enerji verimliliği üzerindeki etkisi 1990-2020 döne-
minde yıllık verilerle araştırılmaktadır. Öncelikle serilerin durağanlığı 
standart ADF ve Fourier ADF testleriyle araştırılmış ve serilerin birin-
ci farklarında durağan oldukları elde edilmiştir. Değişkenlerin birinci 
farkında durağan olması değişkenler arasında uzun  dönemli bir ilişki 
bulunabileceği düşüncesiyle literatüre son zamanlarda kazandırılan 
Fourier ADL eşbütünleşme testi ile eşbütünleşme ilişkisi araştırıl-
mıştır. Daha sonra ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisine 
rastlanmış ve değişkenlerin enerji verimliliği üzerindeki etkisinin bü-
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yüklüğü ve işaretini belirleyebilmek için FMOLS, DOLS ve CCR testle-
riyle uzun dönem katsayı tahminleri yapılmıştır. Bulgular, Macaristan 
ekonomisi için kişi başı GSYİH ve sanayileşme enerji verimliliğini artı-
rırken fosil yakıt kullanımı ise enerji verimliliğini azaltmaktadır. Dola-
yısıyla Macaristan ekonomisi için artan gelir enerji verimli teknolojile-
rin kullanımını artırırken sanayileşme de yaşanan artış ise üretimde 
yüksek maliyet getiren enerji girdisine yansıyarak enerjinin verimli ve 
tasarruflu kullanımına neden olmaktadır. Artan fosil yakıt kullanımı 
ise enerji verimliliğinin önündeki önemli engellerden biri iken yenile-
nebilir enerji kullanımı ise önemli fırsatlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, GSYİH, Sanayileşme, Fosil Ya-
kıt Kullanımı, Macaristan.
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PANEL 3
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EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN DAVRANIŞSAL 
EKONOMİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Burak Kağan DEMİRTAŞ
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Hâlihazırda devam eden Covid-19 salgın süreci hayatı birçok açı-
dan etkilemiş, bireyler daha önce yaşamadığı pek çok deneyimi yaşa-
mak durumunda kalmışlardır. Salgının kontrol altına alınması adına 
sokağa çıkma yasakları da dâhil olmak üzere birçok kısıtlama geti-
rilmiştir. Hem kamu otoritelerinin getirdiği bu kısıtlamaların sonucu 
olarak hem de olası bulaş risklerini azaltmak adına işverenler tara-
fından getirilen kurallar sonucunda çalışanlar evden çalışma sistemi-
ne geçmek zorunda kalmışlardır. Öyle ki sağlık, gıda ve perakende 
gibi zaruri sektörler hariç nerdeyse tüm sektörlerde kısmi veya tam 
zamanlı olarak evden çalışma sistemine geçildiği gözlemlenmiştir. 
Her ne kadar zaman geçtikçe kamu otoriteleri tarafından getirilen 
kısıtlamalar gevşetilmiş olsa da birçok firma çalışanı evden çalışma-
ya devam etmektedir. Ancak daha da önemlisi hem Türkiye’de hem 
de Dünya’da birçok firma, salgın sonrasında da çalışanlarının evden 
çalışma sistemine devam edeceklerini açıklamaktadır. Bu sebeple 
salgın sebebiyle zorunluluk olarak ortaya çıkmış olsa da salgın sonra-
sında da etkilerini gösterecek olması sebebiyle evden çalışma hayatı-
mızda önemli yer tutacaktır.

Bu çalışmada, evden çalışma sisteminin çalışanlar üzerindeki olası 
etkilerini davranışsal ekonomi bağlamında tartışmak ve evden ça-
lışma sistemine dair Türkçe yazına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda, yazındaki çalışmalardan yola çıkarak, öncelikle evden 
çalışma sisteminin çalışanların duygu durumlarını belirleyen stres ve 
anksiyete gibi önemli faktörler üzerindeki etkilerine sonrasında ise 
akran etkilerine odaklanılacaktır. Yapılan yazın taraması sonucunda, 
evden çalışmanın çalışanların duygu durumları üzerindeki etkileri 
üzerine net bir sonuca varılamadığı bulgusuna ulaşılmaktadır. Diğer 
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taraftan, evden çalışma ile akran etkilerinin azalacağı ve bunun ça-
lışan performansları üzerinde olumsuz etki yaratabileceği düşünül-
mektedir. Son olarak ise evden çalışma sisteminin sürekli olması yeri-
ne birkaç gün ile sınırlandırılmasının daha faydalı olacağı önerisinde 
bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal ekonomi, evden çalışma, akran et-
kileri
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ÜNİVERSİTE VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 
BİLİNÇLİ TÜKETİCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Özkan YETKİN
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Tüketici tarafından bir nesnenin, varlığın ihtiyaç olarak hissedilme-
siyle başlayan, alınacak ürün hakkında araştırmalar yapma ile devam 
eden, araştırılan ürünler arasından seçilerek satın alma işlemi gerçek-
leştirilen ve ürün ön kullanım aşamalarının gerçekleşmesine tüketim 
denir. Bu çalışmanın amacı; Erzurum ilinde farklı türde ortaöğretim 
okullarında ve Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, 
bilinçli tüketicilik düzeylerini araştırarak ortaöğretim çağından üni-
versite çağına geçtiğinde farklılık olup olmadığını tespit etmektir. 

Karma yöntem ile yürütülen bu çalışma nicel ve nitel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Bu araş-
tırmanın evreni Erzurum ili Merkez ilçeleri Yakutiye ve Palandöken 
ilçelerinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri ve Atatürk Üni-
versitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileridir. Örneklemi ise 
300 ortaöğretim öğrencisi 300 üniversite öğrencisidir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 5 sorudan 
oluşan katılımcıların demografik özelliklerini araştıran bilgi toplama 
formu ve Sağlam (2010) tarafından hazırlanan Bilinçli Tüketicilik Dü-
zeyi Ölçeği kullanılmıştır. Ankette kapalı uçlu sorulara verilen yanıtlar 
SPSS 22,0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilerek frekans, yüzde 
ve aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Ölçeklerden toplanan veriler 
normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerlerden t testi, tek 
yönlü anova testi ve post hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.

Sonuç olarak lise ve üniversite düzeyine göre cinsiyet değişkeni 
incelendiğinde üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre Bilinçli Tüke-
ticilik Düzeyi ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin bağımsız gruplar 
için t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin bağlamında anlamlı bir 
farklılık görülmüştür. Ortaöğretim öğrencileri cinsiyete göre incelen-
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diğinde aralarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ortaöğretim 
ve üniversite düzeylerine göre Bilinçli Tüketicilik Ölçeğinden aldıkları 
puanlara ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları incelendiğinde 
aldıkları puanların ortalamaları arasında üniversite öğrencileri bağ-
lamında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Fakülte ve okul türlerine 
göre Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin 
Bağımsız Gruplar İçin Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarında anlamlı 
bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketici, Bilinç, Ortaöğretim, Üniver-
site
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PYGMALİON ETKİSİ

Yahya MENDİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Bu çalışmanın amacı literatür kapsamında Pygmalion etkisini 
gözler önüne sermektir. Bu bağlamda çalışmanın araştırmacıların, 
50’li yıllardan itibaren Dünya’da, birkaç yıldır da ülkemizde çalışılan 
Pygmalion etkisine dikkatlerini çekmekle birlikte Örgütsel Davranış 
alanına katkıda bulunması dilenmektedir. Pozitif veya negatif dü-
şüncenin etkilerine dair inanışların bizim kültürümüzden başlaya-
rak farklı Dünya kültürlerinde yer aldığını gözlemlemekteyiz. Örnek 
olarak çok da uzağa gitmeden kendi yaşantımız içinden “iyi düşün 
iyi olsun” ve “çok güldük başımıza bir şey gelecek” gibi inançların et-
kisini gözlemlememiz mümkündür. Bununla ilgili olarak sorulması 
gereken soru pozitif veya negatif düşüncenin sonuca doğrudan etki-
si olup olmadığıdır? Beklenti etkileri hakkında yapılan araştırmaların 
Freud ve Marx’a kadar uzandığını biliyor olsak da beklentilerin karşı 
tarafa aksettirilmesiyle karşı tarafın hal ve hareketlerinde, performans 
çıktılarında, duygu ve düşüncelerinde değişikliklere yol açacağımızla 
ilgili ilk yazıların Merton (1948) ile başladığı dile getirilmektedir (Sez-
gin, 2018). Yukarıda bahsettiğimiz gibi pozitif ve negatif düşünceler 
kapsamında karşı tarafın yalıtılmış beklentilere inanması kültürel 
olabilecekken, beklentilerin karşı tarafa iletilmesiyle birlikte sonuca 
ulaşacağına dair görüş literatürde Pygmalion etkisi olarak adlandı-
rılmaktadır. Ortaya çıktığı ilk zamanlarda Kendi Kendini Gerçekleşti-
ren Kehanet olarak isimlendirilmiş olsa da biri diğerinin özel bir çeşidi 
olarak düşünülen etki şimdilerde literatürde Pygmalion etkisi olarak 
tanınmaktadır. Başkasının (kişinin özellikle kendinden üstün olarak 
gördüğü kişilerin) kendisiyle ilgili beklentisini algılayan kişinin sonuç-
ta bu beklentileri doğrulayacak şekilde hareket etmesine sebep olan 
süreç olarak tanımlanan Pygmalion etkisinin (Sezgin, 2018) temelleri 
antik bir Yunan efsanesine dayanmaktadır (Balcı ve Ağ, 2018). Pyg-
malion çalışmalarının tarihsel olarak sendikadan, askeriyeye, eğitime, 
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sağlığa ve nihayetinde örgüte doğru yönlendiği söylenebilir. Çalışma 
alanının örgütsel kaydığı günden itibaren gerçekleştirilen araştır-
malar kapsamında yönetim alanındaki Pygmalion müdahalelerinin 
astların performansları üzerinde oldukça kuvvetli bir etkisini olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırmacılar Pygmalion etkisinin bir 
yönetim vasıtası olarak kullanılabileceğini ifade etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Pygmalion etkisi, Kendi Kendini Gerçekleşti-
ren Kehanet, Örgütsel Davranış
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DETERMINATION OF THIRD PARTY LOGISTICS 
SUPPLIER SELECTION CRITERIA BASED ON  

EXPERT OPINIONS

Doç. Dr. Özge DEMIRAL 

Niğde Ömer Halisdemir University

Samime KELEŞ
Niğde Öme Halisdemir University, MA Student

In the global world, companies use Third Party Logistics (3PL) 
services to gain the most from competition, minimize their costs in 
competition with each other, simplify business processes, and impro-
ve operations and supply chain flexibility. Manufacturing companies 
want to determine their suppliers in the most appropriate way by 
trying to increase their sustainability and value in the process where 
they try to deliver their goods to the buyers in the most appropriate 
way. For this, it is important to make the right decision according to 
various variables for the selection of 3PL, which is a bridge between 
the seller and the buyer in many respects. When the previous studies 
on 3PL selection were investigated, the motivation of this study was 
that there was no research on the selection of 3PL suppliers provi-
ding services to Free Zones and that there was no study based on a 
wide and comprehensive expert opinion. The results to be found in 
this study are important as they will provide information to the rese-
archers working in the field of 3PL selection and to the stakeholders 
of the subject. In this study, it is aimed to determine which variables 
the manufacturers use for sustainable 3PL firm selection.

The criteria used in the selection of 3PL in the literature were de-
termined by a comprehensive search and classified in terms of sus-
tainability. Based on sustainability, criteria are listed separately under 
economic, social and environmental factors. Since it would be diffi-
cult and costly to determine the importance of 17 criteria separately 
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under each factor, it was decided to reduce the number of criteria to 
7, and opinions were received from experts in the field to decide whi-
ch criteria to use. For this purpose, interviews were held with experts 
working in 18 different companies operating in the Kayseri Free Zone. 
Foreign trade and logistics experts determined and ranked the crite-
ria they used in the selection of 3PL according to their importance. 
The importance rankings made by the experts were evaluated by the 
Borda census method, which works based on a consensus in order to 
reflect more views that are common. According to economic, social 
and environmental variables, 7 separate criteria have been determi-
ned under each main criterion.

Keywords: 3PL, Sustainability, Defining criteria, 3PL Variables
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DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:  
FOURİER YAKLAŞIMI İLE BİR ANALİZ

Gizem MUKİYEN AVCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Ülkenin iç ve dış dengesinin birlikte sağlanması temel makroeko-
nomik politika amaçları arasında yer almaktadır. İç ve dış dengesiz-
likler ülke ekonomisi üzerinde oldukça etkili sonuçlar doğurabilmek-
tedir. Ayrıca söz konusu dengesizlikler ülkenin ekonomik ve siyasi 
başarısı hakkında da bilgi vermektedir. Ülkenin dış ekonomilerle iliş-
kisini gösteren ödemeler bilançosundaki olası bir dengesizlik ülkenin 
ödeme gücü ve uluslararası piyasadaki rekabet gücünün durumunu 
yansıtmaktadır. Ödemeler bilançosunun açık vermesi durumunda 
ülkenin söz konusu açıklarını finanse edebilmesi için dış borçlanma-
sı gerekebilir. Dış borç, hükümetlerin uluslararası piyasalardan döviz 
cinsinden aldıkları ve gelecekte anapara ve faizi ile birlikte ödemekle 
yükümlü oldukları sermaye akımlarıdır. Ancak açıkların finansma-
nında dış borçlanma yoluna başvurmak her zaman mümkün ol-
mayacaktır. Dış açıklarını dış borçlanma yoluyla finanse eden ülke 
ekonomik olarak dışa bağımlı hale gelecektir. Özellikle hammadde 
anlamında da dışa bağımlılığı olan bir ülkenin ihracatındaki olası bir 
gerileme gibi bazı ekonomik sorunların yaşanması ülkenin dış açıkla-
rının ve dış borçlarının daha da artması anlamına gelecektir. Söz ko-
nusu durum uzun dönemde sürdürülebilir bir politika olmayacaktır. 
Çünkü hiç şüphesiz ki dış borçlanmanın bir sınırı vardır. Bu bağlamda 
dış borçlanmanın yanı sıra dış borçların sürdürülebilirliği kavramı da 
incelenmesi gereken bir ekonomik sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Borçlu bir ülkenin cari ve gelecekte dönemdeki yükümlülüklerinin 
ödeyebilme kabiliyeti olarak tanımlanan dış borçların sürdürülebilir-
liği konusu pek çok iktisatçı tarafından ilgi görmektedir. Ağır borçlu 
yoksul ülkelerin (HIPC) dış borç sorununun yanı sıra dış borçların sür-
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dürülebilirliği sorunu başta Türkiye olmak üzere pek çok gelişmekte 
olan ülke için önemli bir ekonomik sorundur. Bu noktadan hareketle 
çalışmada yapısal kırılmalar altında ülkelerin dış borçlarının sürdürü-
lebilirliğinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dış borç ve 
dış borcun sürdürülebilirliği kavramları teorik olarak ele alınmaktadır. 
İkinci bölümde dış borcun sürdürülebilirliğine ilişkin ampirik literatür 
incelenmektedir. Son bölümde ise araştırmanın metodolojisine ve 
bulgularına ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
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PANEL 4
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İLİŞKİSEL PAZARLAMA EKSENİNDE SOSYAL 
MEDYA KULLANICILARININ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ 

İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Volkan POLAT
Yalova Üniversitesi, Öğr. Üyesi 

İlişkisel pazarlama işletmeler ve tüketiciler arasındaki uzun dö-
nemli ve sürdürülebilir bir ilişkinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
Böylece işletmeler pazarlama faaliyetleri neticesinde daha verimli ve 
etkin sonuçlar almayı hedeflemektedir. İlişkisel pazarlama tüketiciler 
ile kurulan sağlıklı ilişkiler neticesinde işletmelere daha fazla karlılık 
olarak dönebilmektedir. Bu karlılığı sağlayan etmenler arasında tüke-
ticilerin işletmelere daha fazla güven duyması ve bu güven neticesin-
de hem işletmelerin ürün ve hizmetlerine dair işletmenin perspekti-
fini diğer tüketiciler ile paylaşması hem de tüketicilerin işletmelere 
sağlıklı, doğru ve gerçekçi geri besleme sağlaması gösterilebilir.

Literatürde ilişkisel pazarlama daha çok tüketiciler ve işletmeler 
arasındaki bir ilişki olarak ele alınsa da geldiğimiz noktada ilişkisel 
pazarlama tüketicilerden tüketicilere doğru bir genişleme de gös-
termektedir. Bu genişleme de işletmelerin tüketicilerin kendi arala-
rındaki iletişimin önemini ve pazarlama faaliyetleri açısından fayda-
larının anlaşılması öne çıkmaktadır. Bu noktada sosyal medyanın 
yaygınlaşması büyük önem arz etmektedir. Sosyal medya kullanımı 
insanların günlük hayatını doğrudan veya dolaylı olarak birçok açıdan 
etkilemektedir. Şüphesiz bu etkileşim tüketici davranışları açısından 
da farklı sebep sonuç ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin tüketici-
ler diğer tüketicilerin görüşlerini daha tarafsız bulabilmekte, özellikle 
satın alma öncesi karar verme süreçlerinde göz önüne almaktadırlar. 
Bunun için de diğer tüketiciler ile irtibata geçebilmekte veyahut on-
ların sosyal medya araçları vasıtasıyla yaptıkları paylaşımları, görüşleri 
veya tavsiyeleri dikkate almaktadırlar.

İlişkisel pazarlamada tüketicilerin karşılıklı iletişimlerinde önemli 
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araçlardan biri de tüketicilerin birbirleri ile yaptıkları iş birliği faaliyet-
leri olarak öne çıkmaktadır. Tüketiciler artık pasif dinleyiciler olmak-
tan çıkıp karşılıklı iletişim ile fikir üretme, ürünleri test etme, diğer 
tüketicilere yardım etme veya destek sağlama gibi faaliyetlerde bu-
lunabilmektedir. Tüm bu faaliyetler firmalar için özellikle değer ya-
ratma, yeni ürün modifikasyonları ve geliştirmeleri gibi ilişkisel faali-
yetler açısından değerli kaynaklar olarak kullanılabilir. Bu çalışma ile 
sosyal medya kullanıcılarının iletişim faaliyetlerinin iş birliği faaliyeti 
üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışma ile sosyal medya kullanan kişilere iletişim başlatma ve 
iletişim sürdürme faaliyetleri ile iş birliği faaliyetleri beşli likert ölçeği 
ile sorulmuştur. Toplanan 322 veriden gerekli ayrıştırmalar yapıldık-
tan sonra kullanılabilir 244 adet veri incelenmiştir. Bağımsız değiş-
kenler olarak iletişim başlatma ve iletişim sürdürme değişkenlerinin, 
iş birliği bağımlı değişkeni üzerindeki etkisi regresyon analizi ile test 
edilmiştir. Analiz sonucu %95 güven aralığında; iletişim başlatma 
(ρ=.001, β=.217) ve sürdürmenin (ρ =.000, β=.259) iş birliği üzerinde an-
lamlı ilişkisi sonucu ortaya çıkmıştır.

İlişkisel pazarlama işletmelerin rekabet avantajı sağlamaları için 
kullandıkları önemli pazarlama aktivitelerinden biridir. Bu çalışma-
nın sonuçları da iletişim sürecinin tüketicilerin kendi aralarındaki iş 
birliğindeki önemini ortaya koymuştur. İlişkisel pazarlamanın gelişi-
minde sadece işletmeler ve tüketiciler arasındaki bir iletişim yerine, 
tüketicilerin kendi aralarındaki iletişimin de teşvik edilmesi gereklili-
ğinden söz edilebilir. İlişkisel pazarlamadaki yükselen trend göz önü-
ne alındığında, işletmeler iletişim ve iş birliği süreçlerinin geliştirilme-
sine gereken önemi vermelidirler.
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HÜRRİYET, CUMHURİYET, BİRGÜN VE SABAH 
GAZETELERİNDE GÖBEKLİTEPE HABERLERİNİN 

SUNUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Gurbet ERUL
Trabzon Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Bu çalışmada, Türkiye yazılı basınında Göbekli Tepe haberlerinin 
hangi temalar çerçevesinde sunulduğu göz önünde bulundurula-
rak arkeoloji haberlerinin nasıl popülerleştirildiğini anlamlandırmak 
adına gazete haberleri ve köşe yazıları incelenmiştir. Çalışmanın yön-
teminde tematik metin çözümlemesi uygulanmıştır. Çalışma kapsa-
mında PRNET veri tabanında Göbekli Tepe’ye ilişkin tarama yapılmış 
ve tarama sonucunda haberlerin 2010-2015 yılları arasında yoğunlaş-
tığı görülmüştür. Yaygın basın kuruluşlarından olan ve farklı dünya 
görüşüne sahip olduğu düşünülen Hürriyet, Cumhuriyet, BirGün ve 
Sabah gazetelerinde yer alan Göbekli Tepe haberleri okunmuştur. Bu 
okumalar sonucunda 149 haber ve köşe yazısı tespit edilmiştir. Çalış-
mada, Göbekli Tepe’ye ilişkin arkeolojik veri, bilgi, kuram ya da açık-
lamaları içeren haberler saptanarak, Göbekli Tepe’nin medya tarafın-
dan nasıl temsil edildiği, bu sunuma hangi temaların eşlik ettiği ve 
hangi anlamların yüklendiği irdelenmiştir. Sonuç olarak “Uygarlığın 
Beşiği” olarak anılan bir konumda yer alan Göbeklitepe’nin ulusla-
rarası basında gündeme gelmesinin ardından ulusal basında da yer 
almaya başladığı görülmüştür. Bununla birlikte ilgili yıllarda Göbekli 
Tepe haberlerinin hem nicelik hem de nitelik bakımından görece ye-
tersiz olduğu saptanmıştır. Diğer bir anlatımla, içeriklerin önemli bir 
bölümünde Göbekli Tepe ile ilgili bilimsel bilgi ve tartışmalara deği-
nilmemiş, konu yüzeysel bir biçimde ele alınmış ya da sansasyonel bir 
haber olarak kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göbekli Tepe, Göbekli Tepe Haberleri, Arkeoloji 
Haberleri
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PANDEMİ VE NEŞRİYAT: DİYANET GAZETESİ VE 
DİYANET AYLIK DERGİ’DE BİR MESELE OLARAK 

SALGIN HASTALIK

Dr. Selin ŞAHİN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ar. Gör. 

Geçmişten günümüze toplumsal hayata yön veren, onu değişti-
rip dönüştüren unsurlardan birisi dini anlama ve yaşama pratikleri 
olmuştur. Bu durum insanların yaşantılarını doğrudan değiştiren ve 
kendi içerisinde yeni normaller ortaya çıkartan pandemi dönemleri 
için de geçerlilik arz etmektedir. Salgın hastalıkların var olduğu dö-
nemlerde dinî söylemler aracılığıyla toplumun bilinçlendirilmesine 
gayret edilmiş, hastalıkların ortaya çıkardığı maddî ve manevî olum-
suz koşulların bertaraf edilebilmesi için dinî söylem ve pratiklere 
başvurulmuştur. Bu doğrultuda salgın hastalıkların var olduğu dö-
nemlerde ortaya koyulan dinî söylemlerin bahsi geçen dönemlerdeki 
toplumsal değişim ve dönüşümlerin anlamlandırılması hususunda 
işlevsel bir mahiyete sahip olduğunu söylemek mümkündür. Türki-
ye’de salgın hastalıkların yaşandığı dönemlerde halk sağlığının mu-
hafaza edilmesini bir vazife olarak gören kurumlardan biri Diyanet 
İşleri Başkanlığı olmuştur. Başkanlık hem Cuma günleri irat edilen 
hutbelerle hem de yayınlanmış olduğu süreli neşriyat vasıtasıyla pan-
demi süreçlerinde halkın bilinçlendirilmesine çaba sarf ederken aynı 
zamanda pandemi koşullarının ortaya çıkardığı yeni normaller çerçe-
vesinde toplumun ihtiyaç duyduğu dinî desteği sağlamıştır. Başkan-
lık bahsi geçen dönemlerde pandeminin birey ve toplum üzerinde-
ki etkilerini ele alırken aynı zamanda salgınla mücadelede temizlik 
ve mesafe gibi unsurların önemine işaret etmiş ve alınan tedbirlere 
uyulması hususunda topluma telkinde bulunmuştur. Bu doğrultu-
da çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1968’den 1991 yılına 
kadar yayınlamış olan Diyanet Gazetesi ve bu gazetenin güncel halini 
teşkil eden Diyanet Aylık Dergi’deki salgın hastalıklar ve pandemi ko-
şulları hususunda ortaya koyulan söylemler, söylem analizi yöntemi 
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kullanılarak ele alınacaktır. Çalışmanın neticesinde Diyanet Gazetesi 
ve Diyanet Aylık Dergi’de salgın hastalıklara yönelik olarak dile getiri-
len söylemlerin toplumun bilinçlendirilmesi ve kamu sağlığının mu-
hafazası hususunda gereken manevî gücün tesisine yönelik olarak 
ortaya koyulduğu ve salgın hastalıkların yalnızca bireysel alana değil 
toplumsal yaşantının her alanına sirayet etmesi sebebiyle hastalıklar 
hususunda dinî içerikli söylemlerin bu dönemlerde önemli bir moti-
vasyon ve tedbir kaynağı olarak tasavvur edildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet 
Gazetesi, Diyanet Aylık Dergi
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GÖRÜNÜRLÜK SAHASININ “UCUBE” BEDENLERİ

Dr. N. Gamze TOKSOY
Mimar Sinan Üniversitesi, Öğr. Üyesi

“Normal” kabul edilen beden formundan farklı bireyler, geçmiş-
te olduğu gibi günümüzde de çeşitli biçimlerde ayrımcılığa maruz 
kalmakta ve toplumsal yaşamın dışına itilmektedir. İnsan bedenini 
belli formlarla sınırlandıran ve bunun dışındaki görünüşleri anormal 
kabul eden bakış toplumsal normlar çerçevesinde üretilen söylem ve 
pratiklerin ürünüdür, kültürel alışkanlıklarla beslenir. Bu çalışma fo-
toğrafın, kültürel ve tarihsel bağlamı içinde normal dışı kabul edilen 
bireylere yönelik ayrımcı bakışla ilişkisine odaklanmaktadır. Bu bağ-
lamda sunumda, erken dönem fotoğraflarındaki freak (ucube) port-
releri olarak bilinen temsiller ele alınacaktır. Bu portrelerin hatırı sayı-
lır bir kısmında anormal kabul edilen bedenler, ilgi çekici sahnelerin 
içine yerleştirilerek ve sahip oldukları fiziksel farklılık çeşitli biçimlerde 
vurgulanarak sunulmuştur. Dönemin popüler eğlence endüstrisinin 
parçası haline gelmiş bu portrelerde “ucube” bedenler teşhir nesne-
sine dönüştürülmüştür. Onların nasıl bir çerçeve içinde sunuldukları-
nı mercek altına almak ayrımcı bakışın beslendiği zemini görmemiz 
açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca bu araştırmada, farklı olanın görsel imgelerle teşhirinin gü-
nümüze kadar gelen biçimleri incelenerek sürekliliklere işaret edile-
cektir. Fiziksel farklılığın teşhirine yönelik görselleştirmeler çeşitlen-
miştir. Bununla birlikte, görüntü üretim teknolojilerinin ve dolaşım 
ağlarının bugün sağladığı yeni olanaklar göz önünde bulunduruldu-
ğunda, farkı gösterme veya yorumlamaya dair yeni imkanlar da de-
ğerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla, günümüzde kamuya açık mec-
ralarda farklı bedenlere ait görsel imgelerin yaygınlaşmasının, normal 
kabul edilen bedenlerle sınırlanmış toplumsal algıyı değiştirme yö-
nünde bir olanak yaratıp yaratmağı da bu sunumda yanıt aranacak 
sorular arasındadır. 
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TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ AÇISINDAN 
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
MARKA DEĞERİ ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dr. Ahmet Kayaoğlu
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Markanın değeri pazarlama literatüründe en çok araştırılına konu-
lardan birisidir. Bunun temel nedeni değerli bir markanın sağladığı 
avantajlardır.  Marka değerinin ölçülmesinde kullanılan en önem-
li yöntemlerden birisi “müşteri temelli marka değerinin ölçülmesi 
yöntemdir. Bu yöntemde müşteriler merkeze alınarak marka değeri 
ölçülmeye çalışılmaktadır. Marka değeri ölçülürken ulusal sınırların 
ve ulusların karşılaştırılması, marka değerini belirlemede önem arz 
etmektedir. Coğrafi ve ulusal farklılıkların “marka değeri” üzerindeki 
etkileri bu yolla açıklanmaktadır.

Araştırmanın amacı Marka değerinin ölçülmesinde birbiri ile yan 
yana yaşayan iki ayrı öğrenci grubunda marka değerinin ölçülmesi ile 
marka değeri açısından farklılaşmanın hangi boyutlardan gerçekleş-
tiğinin tespit edilmesidir.

Araştırmada birbiri ile yan yana yaşayan ve aynı markaya maruz 
kalan iki farklı sosyal gurubun markaya verdikleri değerin “tüketici 
temelli marka değeri yaklaşımına” göre ölçümü yapılmaktadır. Bu 
yolla tüketici zihninde marka değerinin oluşmasında kültürel fark-
lılığın hangi alt boyutlara ne türden etkiler yaptığı belirlenebilmek-
tedir. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üniversitelerde 
okuyan, Türkiye vatandaşı ve başka ülke vatandaşı olan öğrencilerin 
“Netflix” markasının “marka değeri algılamaları” ölçülmüş, bunlar 
analiz edilerek karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmada, Netflix markasının tüketici zihninde nasıl bir “mar-
ka farkındalığı” ve “imajı” oluşturarak; tüketicide “markaya karşı nasıl 
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bir tutum” sağladığı araştırılmaktadır. Ulaştığımız sonuçlar ile marka 
değerinin nasıl yaratıldığı ve en önemli marka değeri bileşenlerinin 
hangileri olduğu belirlenmektedir.

Araştırmanın evreninin Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesin-
deki Üniversitelerde okuyan yerli ve yabancı öğrenciler oluşturmak-
tadır.
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PANEL 5
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COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇİN DIŞ POLİTİKASI

Dr. Ferhat DURMAZ
Araştırmacı Yazar

Bu çalışma Covid-19 salgını sürecinde Çin’in dış politika perspek-
tifinin şekillenmesinde etkili olan dinamikleri, yaklaşımının içeriğini 
ve bu yaklaşımın uygulamadaki sonuçlarını analiz etmektedir. Bu 
çerçevede çalışma spesifik olarak üç konuyu ele almaktadır: (i) Çin’in 
uluslararası ilişkilere yönelik işbirliği vurgusu; (ii) Çin’in sağlık diplo-
masisi faaliyetleri ve (iii) salgın sürecinde ABD-Çin rekabeti. Çalışma, 
küresel salgın döneminde, Çin’in salgınla ilgili sorunların üstesinden 
gelmeye çalışırken aynı zamanda uluslararası ilişkilerde ortaya koy-
duğu işbirliği söylemiyle ve yürüttüğü sağlık diplomasisi faaliyetleriy-
le küresel etkisini genişletmeye yönelik bir dış politika yaklaşımı takip 
ettiğini iddia etmektedir.

Covid-19 salgınının başlangıcında Pekin yönetiminin salgınla il-
gili uluslararası kamuoyuna zamanında bilgi sağlamadığı şeklinde-
ki iddialar nedeniyle Çin’e yönelik olumsuz bir algı ortaya çıkmıştır. 
ABD Başkanı Donald Trump, salgının ilk günlerinde Çin’in Covid-19 ile 
mücadelesini takdir etse de daha sonra Covid-19’u ‘Çin virüsü’ olarak 
adlandırarak Çin’e karşı suçlayıcı bir tutum geliştirmiştir. Trump, Çin’i 
suçlayarak uluslararası kamuoyuna siyasi sorumlunun Çin olduğunu 
göstermeye çalışmıştır. ABD’nin suçlayıcı söylemleri karşısında Çin’in 
dış politikada üç yönlü bir yaklaşım geliştirdiği söylenebilir. İlk olarak, 
Pekin yönetimi siyasi söylemlerin salgınla mücadeleye herhangi bir 
katkı sağlamayacağını ifade etmiş ve ülkelerin virüse karşı mücade-
lede işbirliği yapmasının etkili bir yöntem olacağını belirterek çok ta-
raflılığın savunucusu olmuştur. İkinci olarak, Covid-19 salgınıyla mü-
cadelede İtalya ve Sırbistan gibi bazı AB ülkelerinin ve özellikle Afrika 
ülkelerinin gerekli tıbbi malzemeleri karşılayamadığı günlerde Pekin 
yönetimi bu ülkelere yardım etmiştir. Böylece, Çin kendisine yönelik 
olumsuz algıları belli ölçüde gidermeyi aynı zamanda uluslararası iliş-
kilerde sağlık alanında yürüttüğü kamu diplomasisi yoluyla kendisi-
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ni yumuşak bir güç olarak konumlandırmayı hedeflemiştir. Üçüncü 
olarak, Çin, ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşlarını hızlandırmaya 
çalıştığı ve ardından yeni Başkan Joe Biden’ın altyapı projelerinde 
Çin’in yatırımlarının önüne geçilmesi için adımlar atılması gerektiği-
ni vurguladığı bir süreçte uluslararası alanda korumacılığa karşı açık 
ekonomi çağrısını yinelemiş böylece ekonomik çıkarlarını gerçekleş-
tirmesine izin veren uluslararası ticari yapıyı korumaya çalışmıştır.

Sonuç olarak, Covid-19 salgını sürecinde Batı dünyası içerisinde ya-
şanan görüş ayrılıkları Batının küresel politikadaki etkisinin azalma-
sına yol açmış ve Çin, 2008 ekonomik krizi sonrasında olduğu gibi, 
uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da artırmıştır. Ancak, Pe-
kin yönetiminin dış politikadaki çok taraflılık vurgusu devletlerin ken-
di stratejilerini geliştirmesi ve salgının başladığı bir ülke olarak Çin’e 
yönelik geliştirilen olumsuz algı nedeniyle uygulamada geçerlilik ka-
zanmamıştır. Çin’in işbirliği söylemine rağmen Covid-19 salgını süre-
cinde Çin ve ABD arasındaki rekabetin siyasi nüfuz artırma ve ekono-
mi alanında belli ölçüde devam ettiği söylenebilir. Çin’in yürüttüğü 
sağlık diplomasisi faaliyetleri AB’nin Çin’i kendi etkinliğini zayıflatma-
ya çalışan bir güç olarak algılaması ve Afrika ülkelerinin yapılan yar-
dımları eksik ve kalitesiz görmesi nedeniyle pratikte tam anlamıyla 
olumlu bir karşılık bulamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çin, Sağlık Diplomasisi, Afrika, AB ve 
ABD-Çin Rekabeti
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THE IMPACT OF COVID PANDEMIC ON  
GLOBAL POLITICIS

Hüseyin ÖZBAY
Istanbul Sabahattin Zaim University, PhD Student

The aim of this study is to reveal the effects of the Covid pande-
mic on global politics. It is clear that Global Politics has changed du-
ring the pandemic process. As a result of the global pandemic, each 
country has implemented different specific measures. However, 
some institutions at the national, regional and global level were in-
sufficient during the pandemic process, and even international orga-
nizations could not play an active role. States have faced various risks 
in terms of health, climate, food and security as well as social prob-
lems during the pandemic process. Therefore, the importance of in-
ternational aid and cooperation in these areas has increased. The re-
liability of data and information about the pandemic has begun to be 
questioned, trust in research centres has decreased, and statements 
made by states have begun to be approached with suspicion. While 
some countries cannot even meet the basic needs of their citizens, 
unemployment has increased in some countries and production has 
come to a standstill. The legitimacy and prestige of countries that 
struggled better on health, treatment and vaccination issues incre-
ased, and the reputation of unsuccessful countries was questioned. 
On the other hand, nationalist and discriminatory thoughts have 
been on the rise, and the pandemic has fuelled populism and aut-
horitarianism in some countries. Refugees have also been adversely 
affected by the pandemic. Policies and measures taken by states to 
reduce the sociological, psychological, economic and political effects 
of the pandemic also affect global politics. In this process, it is seen 
that more importance is given to projects related to security and eco-
nomy. In the international policies after the pandemic, it will become 
a necessity for states to take more responsibility, give more impor-
tance to cooperation and support multilateralism. Since the studies 
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on the economic, cultural, political and technological aspects of the 
pandemic are limited in the literature, this study will eliminate the 
need for analysis from the mentioned aspects and reveal the effe-
cts experienced in terms of global politics with a qualitative method. 
Besides the printed sources such as books, articles, research, reports, 
etc. on the subject, the data obtained from the electronic sources will 
be analysed. In the study, only the effects of the pandemic in terms of 
global politics will be examined.
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KÜRESELLEŞMEYLE BİRLİKTE BÖLGESEL KALKINMA 
POLİTİKALARINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM  

ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Orhan CENGİZ
Adana Çukurova Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Dünya ekonomilerinin birbirine entegrasyonu, 1970’lerden itiba-
ren önemli boyutlara ulaşmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan 1970’lere ka-
dar olan süreçte Keynesyen iktisadın ekonomi politikalarına hâkim 
olmasıyla, devletin ekonomik alana müdahalesi artmıştır. Büyüme 
ve kalkınmada devletin öncülük ettiği modeller, geniş bir uygula-
ma alanına sahip olmuştur. 1970’lerin sonlarından itibaren Keynes-
yen iktisadın krize girmesiyle, piyasa odaklı yaklaşımlar öne çıkmaya 
başlamıştır. Serbestleşmenin ideolojik bir çerçeveye oturtulmasıyla 
devletin müdahalesinin en aza indirilmesine yönelik politikalar hızla 
uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiy-
le birlikte ticaretin, sermayenin ve emeğin dolaşımı artmıştır. Küre-
selleşme, dünya ekonomisi üzerinde geniş kapsamlı etkiler meydana 
getirmiştir. Büyüme, finansal akımlar ve ticari faaliyetler küreselleş-
menin en fazla ilişkilendirildiği alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bunun 
yanında küreselleşme ile beraber bölgesel kalkınma politikalarında 
çeşitli dönüşümler meydana gelmektedir. Geleneksel bölgesel kal-
kınma modellerinde teşvikler ve doğrudan gelir desteği gibi maddi 
unsurlarla devlet önemli roller üstlenmektedir. Bu modeller genel-
likle belirli türdeki politikaların genelleştirilmesine dayanmakta, yerel 
ve bölgesel farklılıkları dikkate almamaktadır. Özellikle 2008 küresel 
finans krizinden sonra yeni bölgesel kalkınma politikalarında uzman-
laşmadan akıllı uzmanlaşmaya ve yenilikten akıllı yeniliğe doğru ka-
yış başlamıştır. Daha önceki bölgesel kalkınma politikalarından farklı 
olarak, yeni yaklaşımda her bölgenin kendine özgü dinamikleri dik-
kate alarak yenilikleri ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmesi gerektiği 
görüşü öne çıkmıştır. Bu çerçevede küreselleşmenin yarattığı reka-
bet baskısı, ülkeleri bölgesel kalkınma alanında da yeniliği ve tekno-
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lojiyi önemli araçlar olarak kullanmaya zorlamaktadır.

Bu çalışmada 1970’lerden itibaren önemli ivme kazanan küresel-
leşmeyle birlikte bölgesel kalkınma politikalarında yaşanan dönüşüm 
ele alınmaktadır. Çalışmada ortaya konulan en temel bulgu, gelenek-
sel bölgesel kalkınma politikalarında tek tür kalkınma reçetelerinin 
küreselleşmenin yarattığı değişim dinamiğinin etkisiyle yerini, yerel 
farklılıkları özümseyen bunu teknoloji ve yenilikle harmanlayan po-
litikalara bıraktığıdır. Dolayısıyla, 21. yüzyıla özgü bölgesel kalkınma 
politikalarında başarılı sonuçların elde edilebilmesi merkezi olarak 
tasarlanan politikaların yerele uygulanmasıyla değil, yerelin kendine 
özgü dinamiklerinin yenilik süreçleriyle bir araya getirilerek uygulan-
masına bağlı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Küreselleşme, Devlet
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GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE COVID-19 
PANDEMİSİNİN ETKİLERİ

Dr. Sertaç Canalp KORKMAZ
Araştırmacı, Yazar

20. yüzyıla damgasını vuran salt devlet odaklı ulusal güvenlik 
anlayışı uzunca bir süre sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda öne 
çıkmıştır. Fakat Soğuk Savaş’ın ortadan kalkmasıyla birlikte güvenlik 
anlayışı da küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin sonucunda 
değişime uğramıştır. Bu kapsamda 1994 yılında insan güvenliği 
anlayışı ortaya atılmıştır. Bu yeni güvenlik anlayışının merkezine 
“insanın” yerleştirilmesi, devlet odaklı güvenlik anlayışını bir kenara 
atmamakla birlikte salt odak noktası olmaktan çıkarmıştır. Böylelikle 
sadece askeri tehditlere odaklanan ve devleti öne çıkaran ulusal 
güvenlik anlayışı ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, sağlık güvenliği, 
çevre güvenliği, kişisel güvenlik, toplumsal güvenlik ve siyasal güvenlik 
gibi kavramlara da yer veren insan merkezli güvenlik anlayışı ile yer 
değiştirerek insanın temel gereksinimlerinin korunması öne çıkmaya 
başlamıştır.

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kü-
resel pandemi ilan edilmesiyle birlikte COVID-19’un dünya üzerinde 
yol açtığı sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılırken, alınan önlemler 
güvenlik kavramına dair uzun yıllar sürecek tartışmaları da berabe-
rinde getirmiştir. Ülkeler tarafından sadece haftasonları ya da hafta-
larca dışarıya çıkmayı engelleyen yasaklar getirilmesi, aşı zorunlulu-
ğunun uygulanıp uygulanmaması, acil durum ve kriz yönetiminde 
ortaya çıkan aksaklıklar, ülkeler arasında medikal alanda (aşı, ilaç, 
maske vb.) yaşanan rekabetin kızışması ve uzaktan eğitim koşullarına 
bağlı olarak çevrimiçi platformlarda daha çok vakit geçiren öğrenci-
lerin aşırılık yanlısı grupların veya terör örgütlerinin propagandasına 
karşı daha açık hale gelmelerinin yaratacağı sorunlar konuşulmaya 
başlanmıştır. Yukarı bahsedilen bu sorunların ortaya çıkması devletin 
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güvenlik alanındaki rolünün ne olması gerektiğine tekrardan ivme 
kazandırmıştır.

Yapılan bu çalışmada güvenlik anlayışında yaşanan dönüşümün 
COVID-19 pandemisi esnasında işe yarar çözümler üretip üretmediği 
ve devletin bu dönüşüm sürecinde insan odaklı güvenlik anlayışını 
güçlendirmeye mi çalıştığı, yoksa tekrardan fabrika ayarlarına döne-
rek askeri odaklı güvenlik anlayışını mı öne çıkarmaya çalıştığı ele alı-
nacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İnsan Güvenlik, Ulusal Güvenlik, 
Devlet, COVID-19
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COVID-19 SALGINININ BİST GIDA, İÇECEK 
ENDEKSİNDEKİ FİRMALARA OLAN ETKİSİNİN 

FİNANSAL ORANLARLA İNCELENMESİ 

Dr. M. Murat GUTNU
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğr. üyesi

Halim KÖLE
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyaya 
yayılan Covid-19 salgını küresel çapta bir krizi tetiklemiştir. İş dünya-
sını son derece hazırlıksız bir şekilde yakalayan Covid-19 salgınının 
yarattığı tehdit ortamı ve oluşturduğu algı, tüm ticari sektörlerde 
olduğu gibi gıda ve içecek sektörlerinde de etkisini göstermiştir. Bu 
araştırmanın amacı Covid-19 salgınının BIST Gıda, İçecek endeksinde 
mevcut bulunan firmalar üzerindeki finansal etkilerini saptamaktır. 
Bu amaç doğrultusunda BIST’de kayıtlı gıda, içecek endeksinde faa-
liyet gösteren firmaların 2019 ve 2020 yıllarındaki konsolide finansal 
tabloları Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan elde edilerek 
incelenmiştir. Söz konusu firmaların finansal durumları, firmaların 
2019 ve 2020 yıllarındaki aktif karlılık, özsermaye karlılığı, faaliyet kar-
lılığı ve net kar marjı oranları karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Yapılan 
araştırma sonuçlarına göre endekste yer alan firmaların gıda ve içe-
cek gibi temel ihtiyaç maddeleri kapsamında olan ürünlerin üretim 
ve satışında faaliyet göstermeleri nedeniyle genel olarak karlılık oran-
larını arttırdıkları gözlemlenirken, salgın döneminin özelliklerine göre 
karlılık oranları sabit kalan veya azalan firmaların da mevcut bulun-
duğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Finansal Oranlar, BIST Gıda, İçecek Endeksi, 
Covid-19, Pandemi
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PANEL 6
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OMBUDSMAN TEORİSİ:  
İNTERDİSİPLİNER BİR ANALİZ

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN
Gümüşhane Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Ombudsman, kamu organlarının haksız davranış ve eylemlerine 
dönük vatandaşlardan almış olduğu şikayetler üzerine harekete ge-
çen ve bunları sonuçlandıran bir yapıdır. Bu yapı, ilk olarak dünyada 
18. Yüzyılda İsveç’te ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan günümü-
ze yaklaşık olarak 195 ülkede çeşitli düzeylerde uygulanmaktadır. Bu 
yapı, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünya devletleri 
ve insanlarınca kabul edilerek insanlığın ortak aklı haline gelmiştir. 
Bu yapının dünyada bu kadar önem kazanması tesadüf değildir. İn-
terdisipliner bir sosyal bilim kavramı olarak bir ombudsman teorisinin 
inşası büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, ombudsmanın felsefe, 
siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi, iktisat ve tarih disip-
linleri ile ilişkisi kurularak bir teorinin meydana getirilmesi amaçlan-
maktadır. Sosyal bilimler açısından aynı zamanda yeni bir yöntem de 
önerecek olan çalışmanın kamu yönetimi disiplini başta olmak üzere 
diğer tüm bilimlere katkı yapacak düzeyde olduğu düşünülmektedir. 
Çalışmanın yöntemi literatür taramasına dayalı yöntembilimsel bir 
analizdir. Çalışmada öncelikle ombudsman kavram, özellik ve tarihin-
den bahsedildikten sonra daha sonraki aşamada teorik analizi (inter-
disipliner bir bakış ile) gerçekleştirilecektir. Çalışmanın temel amacı 
ise ombudsmanı teorik düzeyde yöntembilimsel bir kalıba oturtabil-
mek ve grand teorisini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ombudsman, Teori, İnterdisiplinerlik, Yöntem-
bilimsel Analiz.
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KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİNİN COVİD-19  
İLE MÜCADELE SÜRECİNDEKİ ROLÜ:  
ESENYURT KADIN MECLİSİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Kamil DEMİRHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Öğr. Üyesi 

Rabia BÜYÜKPINAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ar. Gör. 

21. yüzyılın ilk çeyreğine girerken devam etmekte olan ve küresel 
bir krize dönüşen Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalan dünya ülkeleri 
ve ülkemiz, salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte sağlık, sosyal ve eko-
nomik alanlar başta olmak üzere birçok alanda ortaya çıkan sorunla-
ra karşı politikalar geliştirmeye ve çözümler üretmeye başlamışlardır. 
Ancak etkisini her alanda gösteren Covid-19 salgını ve buna yönelik 
hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim düzeyinde alınan ön-
lem ve kısıtlamalar, toplumun her kesimini önemli ölçüde etkilemiş 
ve insanların yaşamlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu sü-
reçte, var olan sosyoekonomik sorunlar daha da derinleşirken eşitsiz-
likler de artmıştır. Nitekim salgının sebep olduğu sorunlardan ciddi 
bir şekilde etkilenen toplum kesimlerinden biri de kadınlar olmuştur. 
Covid-19 salgını ve buna yönelik alınan tedbirler kadınları birçok açı-
dan olumsuz etkilemiştir.

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde artan kadın sorun 
ve gereksinimlerine yönelik yerel düzeyde önemli bir yönetişim aygıtı 
olarak etkinlik gösteren ve Kent Konseyleri bünyesinde kurulan Kadın 
Meclislerinin oynağı rolü ve yürüttüğü faaliyetleri ortaya koymaktır. 
Covid-19 salgını gibi küresel sorunlara yönelik yerelde yürütülen faali-
yetler salgının etkileriyle mücadelede önem taşımaktadır. Bu açıdan, 
kent konseyleri kadın meclislerinin salgın dönemindeki faaliyetleri bu 
çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, 
salgının ülkemizde görülmeye başlandığı Mart 2020 tarihinden kısa 
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bir süre önce farklı kesimlerden kadınların kolektif çalışma ve ortak 
karar alma anlayışı içerisinde bir araya gelmesi hedefi ile kurulmuş 
ve İstanbul’un en kalabalık ve kozmopolit nüfusuna sahip ilçesi olan 
Esenyurt’ta faaliyetlerini salgın şartları altında yürüten Esenyurt Kent 
Konseyi Kadın Meclisi esas inceleme birimini oluşturmaktadır. Çalış-
ma ile Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin salgın sürecinde daha 
da derinleşen kadın sorun ve gereksinimlerine yönelik hangi alanlar-
da ne tür faaliyetlerde bulunduğu, sorunların tespiti ve faaliyetlerin 
yürütülmesi sürecine kadınların katılım düzeyi ve bu süreçte gerek 
kurumsal gerek toplumsal gerekse de ekonomik yapıdan kaynaklı 
karşılaşılan sorunlar kapsamında değerlendirmelerde bulunulması 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Meclisleri, Kent Konseyi, Covid-19, Kadın 
Sorunları, Yönetişim.
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İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

Dr. Hülya UZUN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Sivil toplum kuruluşları, işletme yazınında çok geniş bir çerçevede ele 
alınmaktadır. Gerek kavramsal, gerekse ampirik çalışmalarda farklı boyut-
larda incelenen sivil toplum kuruluşları, uluslararası boyutta toplumsal ya-
şama değer katma adına farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Yerel pazardan küresel alana kadar tüm pazar alanlarında yaptıkları 
faaliyetlere bakıldığında, işletmelerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. 
Özellikle bu katkı, dış pazarlara hizmet verme seçeneklerinin daha az ol-
ması, sınırlı kaynaklara sahip olmaları sebebiyle küçük ve orta ölçekli işlet-
meler için büyük fayda sağlamaktadır. Günümüzde büyümek için ulusal 
sınırların dışına çıkması gerektiğinin ve pazarın küreselleştiğinin farkında 
olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, başarıya giden yolun küresel endüst-
ri şartları hakkında bilgi sahibi olmak ve kendilerini bu şartlara göre hazır-
lamak olduğunu bilmektedir. Bu doğrultuda işletmelere yol göstererek 
başarılı olmalarına katkı sağlayacak olanlar yine sivil toplum kuruluşlarıdır. 
Bağımsız ve topluma hizmet etmek için gönüllü faaliyetlerde bulunan si-
vil toplum kuruluşları sahip oldukları güçle gerekli bilgiye ulaşan, sorunla-
rı çözme noktasında aktif olan kuruluşlardır. 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin uluslararasılaşmasında sivil toplum 
kuruluşların rolüne ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Çalışmada, kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerin küresel endüstri şartlarına uygun hareket 
edebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi elde etme, eğitim ve danışmanlık, 
iletişim ve güven temelli ağ bağlantıları oluşturma ile yenilikçilik üzerine 
sivil toplum kuruluşlarının rolleri geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşletmelerin Uluslararasılaşması, Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Rolleri, Bilgi Elde Etme, Ağ Bağlantıları, Eğitim ve Danışmanlık, 
Yenilik. 
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KIRSALDAN KENTE GÖÇ HAREKETLERİNİN NÜFUSUN 
CİNSİYET VE EĞİTİM FAKTÖRLERİNE ETKİSİ:  

AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğr. Üyesi

 Fatma ARSLAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Kırdan kente göç, kırsal kesimde yaşayan nüfusun ekonomik, çev-
resel, sosyolojik sebepler dâhilinde temel geçim kaynağı olan tarımı 
terk edip, büyük şehirlere yerleşmesiyle ortaya çıkan göç hareketidir. 
Şehirleşme, kırsal göçün önemli sonuçlarından biridir. Türkiye’de iç 
göç hareketliliği 1950’li yıllardan itibaren başlamış yıllar itibariyle artış 
yönünde ivme kazanmıştır. Yılda yaklaşık üç milyon Türk vatandaşı-
nın bulunduğu yeri terk edip başka kentlere yerleştiği belirlenmiştir. 
İstihdam ve fırsat eksikliği, ekonomik dalgalanmanın öngörülemez 
olması, sosyal hizmet ve altyapıya sınırlı erişim, doğal kaynakların ve 
işlenen arazinin yetersizliği, toprakların miras yoluyla parçalanma-
sı göçün genel nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu araştırma-
da Amasya ilindeki iç göç hareketlerinin nüfusun cinsiyet ve eğitim 
faktörlerine etkisi incelenmiştir. 2020 yılında Amasya 12 bin 241 kişi 
göç alırken, 11 bin 347 kişi göç vermiştir. Amasya ili net göçü 894 ki-
şidir, göç eden her bin kişi için net göç hızı ise binde 2,67’dir. Şehir-
lerarası net göç hızı büyüklüğü sıralamasında Amasya 20. sırada yer 
almaktadır. Önemli tarım alanlarına sahip Amasya’nın kırsal nüfusu 
hızla azalmaktadır. 2007 yılında kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı 
% 38,74 iken, yıllar itibariyle artan düşüş ivmesiyle bu oranın 2020 yı-
lında %26,90’a kadar gerilediği gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile Amas-
ya ili göç hızı ve göçün il nüfusunun cinsiyet ve eğitim durumuna 
etkileri incelenip sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca göç yöneliminin en 
fazla hangi bölgelere olduğu, yıllar dâhilinde değişikliğin ne yönde 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Amasya ilinden 
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göç eden göçmenlerin, eğitim ve sosyal olanakları daha gelişmiş olan 
İstanbul, Ankara illerinde yoğunlaştığı gözlemlenirken, sınır komşusu 
olan Samsun, Tokat illerine de yoğun olarak iç göçlerin yaşandığı, göç 
edenlerin eğitim durumlarının ise en çok yüksekokul veya fakülte ol-
duğu ve cinsiyetlerinin kadın olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kırsal göç, Net göç hızı, Nüfus yapısı, Ta-
rım, Amasya
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SANAYİLEŞME POLİTİKALARINDA  
ORTA SINIF DİNAMİĞİNİN ÖNEMİ

Dr. Şahin NAS
Şırnak Üniversitesi, Ar. Gör.

Thomas Piketty (2014), Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital’de orta sını-
fı, toplumun alt kesimine göre daha iyi yaşam koşullarına sahip ve 
toplumun üst kesimine göre ise daha düşük yaşam koşullarına sahip 
toplum kesimi olarak tanımlamaktadır. İktisadi açıdan değerlendiril-
diğinde toplum gelir ve tüketime göre sınıflandırılmaktadır. Bu bağ-
lamda iktisadi açıdan orta sınıf, satın alma gücü paritesine göre gün-
lük 10 ve 100 dolar arasında bir gelir elde eden toplum kesimini ifade 
etmektedir. Orta sınıf, ülkelerin kalkınma ve sanayileşme aşamaların-
da önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerin sanayileşme süreç-
leri değerlendirildiğinde orta sınıfın sanayileşme için önemli bir di-
namik oluşturduğu gözlenebilmektedir. Sanayileşme sürecinde orta 
sınıfın genişlemesi özellikle teknik ve inovasyon gibi alanlarda bilgi 
ve beceri gerektiren meslekler ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 
toplumda yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları değişmektedir. Orta 
sınıf tüketim alışkanlıklarının ve yaşam tarzının değişmesi ve buna 
bağlı olarak yapılan harcamalar sanayi sektörünün genişlemesi ve 
sürdürülebilir olması açısından önemli bir faktördür. Aynı zamanda 
orta sınıfın genişlemesi sanayi sektöründe üretimin çeşitliliğini sağla-
yacaktır. Çünkü bir ülkede orta sınıfın tüketim talebi daha çok imalat 
sanayii ürünlerine yöneliktir ve gelirin önemli bir kısmı imalat sanayi 
ürünlerine harcanmaktadır. Buna karşın düşük gelir grubun tüketim 
talebi temel ihtiyaçlarına yönelik iken üst gelir grubunun tüketim ta-
lebi ise daha çok lüks tüketim mallarına yöneliktir. Bu açıdan özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın genişlemesi imalat sanayi 
ürünlerine olan talebi yükseltir ve talebin yükselmesi imalat sanayiin-
de hem çeşitliliği hem de verimliliğin artmasını sağlamaktadır. 
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ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞTE ÇOK SATAN ÜRÜN 
YORUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Büşra KARAKAYA KIRMIZI 
Yalova Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğr.

Çevrimiçi alışveriş klasik satın alma yöntemlerine göre daha fazla 
avantajı barındırmasından dolayı tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını 
pozitif yönde etkilemektedir. Birçok e-ticaret sitesi müşterilerin dik-
katini çekebilmek amacıyla kategorilerini çeşitlendirmiştir. Bu kate-
gorilerden biri olan çok satanlar,kategorisi, e ticaret sitesinde en çok 
satışı yapılan ürünlerin bir bölümde toplanmasıdır. Bununla bera-
ber çevrimiçi alışverişte tüketicilerin karşılaştığı; birçok satıcı ve aynı 
ürünle alakalı kampanyalar, satın alma sürecini zorlaştırmaktadır. 
Tüketiciler bu kararsızlık ve ürün çeşitliliği karşısında çözüm olarak 
satın almaya karar verdikleri ürün veya ürünlerle alakalı daha önce-
den ürünü satın alan tüketicilerin değerlendirmelerini göz önünde 
bulundurmakta ve seçeneklerini daraltmaktadır. Bu sebeple marka-
lar tüketicileri elden geldiğince yapmış oldukları alışverişler ile alakalı 
görüş ve önerilerini belirtmeye yönlendirmektedirler. Bu bağlamda 
ürün yorumları ile çok satanlar kategorisinde yer almak arasında ilişki 
var mıdır? Araştırmanuın sorusu olarak belirlenmiş ve alışveriş site-
lerinde bulunan ürünlerin, çok satanlar kategorisinde yer almasında 
yapılan çevrimiçi değerlendirmelerin ne derece belirleyici olduğunu 
incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak popüler çevrimiçi alışveriş sitelerinden bir ta-
nesi seçilmiş ve bu sitenin “çok satan ürünler” kategorisinden rastge-
le on farklı ürün belirlenmiştir. Belirlenen ürünler ve aldıkları çevrimiçi 
yorumlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; kullanıcı 
yorumları ve çok satan ürünler kategorisinde bulunma arasında tam 
anlamıyla bir ilişki gözlemlenememiştir. Benzer çerçevedeki gelecek-
te yapılacak olan çalışmalarda, alışveriş sitelerinin bir kategorisi olan 
çok satanlar ile bu kategoride bulunma arasındaki ilişki farklı ürün-
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ler ve farklı e ticaret siteleri incelenerek araştırılabilir. Literatürde bu 
konudaki çalışmaların sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın 
ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Alışveriş, Çevrimiçi Yorum, E-ticaret 
Siteleri
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ARMED UNMANNED AERIAL VEHICLE SELECTION 
WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

Dr. Nuh KELEŞ 
Zonguldak Bülent Ecevit University 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) around the world have been 
showing significant and rapid developments recently, and tho-
se concerned closely follow developments in this field. Depending 
on the development of the aviation industry and technology, UAVs 
provide services to individuals or institutions in various ways for ci-
vil or military use. There are various types of UAVs such as Mini UAV, 
Midi UAV, Tactical UAV and Armed UAV. In this study, the selection 
of Armed Unmanned Aerial Vehicles (SİHA), which has an important 
place in the world agenda recently, is used effectively in the defense 
industry and changes the war systems of countries, is emphasized. 

Since the selection of the AUAV is based on the evaluation of 
more than one alternative according to various criteria, it is not easy 
to make a direct decision in the first phase. For this, firstly, criteria su-
itable for the purpose should be determined and alternatives should 
be evaluated accordingly. The motivation of this study was the fact 
that there was no study in the literature on the determination and 
selection of the criteria to be used in the selection of AUAVs. Based 
on this motivation, in this study, it is aimed to choose the most sui-
table AUAV with multi-criteria decision-making methods. In order to 
decide on the most suitable AUAV selection in accordance with the 
determined purpose, criteria obtained from the market in the previ-
ous aircraft selection studies and the market will be used, and in line 
with the determined criteria, various AUAVs produced in Turkey will 
be sorted/selected. In the weighting of the criteria, Analytical Hierar-
chy Process (AHP) method, which is one of the multi-criteria decisi-
on-making methods that helps to make decisions subjectively based 
on pairwise comparisons according to expert views, will be used. A 
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powerful ranking method, PROMETHEE, will be used for ranking/se-
lecting alternatives. The findings will be presented as information to 
decision makers and researchers in this field.

Keywords: Armed Unmanned Aerial Vehicle, AHP, PROMETHEE
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PAZARLAMADA TUTUNDURMA İŞLEVİ AÇISINDAN 
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE COVİD-19 SALGINI: 

TÜRKİYE’DE KİTABEVLERİ ÖRNEĞİ

Sena YAMAN 
Yalova Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Aytuğ SÖZÜER 
Yalova Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Pazarlama karmasının bir bileşeni olan tutundurma, nihayetinde satın 
alma davranışına yönlendirmek amacıyla, işletmenin tüketiciyle kurduğu 
iletişimi ifade etmektedir. Eş zamanlı ve çok taraflı iletişime imkân sağlayan 
sosyal medyanın gelişimi de kurumsal pazarlama için yeni kanallar açmak-
tadır. Popüler sosyal medya platformları, tüketicilerin ilgisini çekmek, onlarda 
istek uyandırmak ve harekete geçmeleri için onları ikna etmenin önemli ay-
gıtları haline gelmiştir. İşletmeler, bu dijital mecralarda düzenli duyuruların 
yanında, özel günler için farklılaştırılmış içerikler de paylaşmaktadır. Böylece 
tüketicilerin dikkatini çekerek, onlarla daha fazla etkileşime girmek amaçlan-
maktadır. 2020 yılının Mart ayında artık uluslararası kapsamda olduğu ilan 
edilen Covid-19 Salgını da, olumsuz yönde de olsa, dünya çapında yaşanan 
özel bir dönemdir. Elbette kriz zamanlarında ticari kaygıları artan işletmele-
rin, pazarlama faaliyetlerini mümkün olduğunca sıkılaştırmaları olağandır. 
Bu çalışmada, işletmelerin sıra dışı zamanlarda tutundurma faaliyetlerini ar-
tıracağı beklentisini sınamak amaçlanmıştır. Bunun için iradi olarak seçilmiş 
işletmelerin, yaygın sosyal medya platformları olan Instagram ve Twitter’daki 
paylaşımları veri olarak toplanmış; salgından hemen önce ve sonraki birer ay-
lık dönemler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, işletmelerin 
salgın başladıktan sonraki paylaşım sayıları ile bunlara ilişkin takipçi beğeni ve 
yorum sayılarında artışlar tespit edilmiştir. Ayrıca, paylaşımlarda salgın döne-
minde alınabilecek kişisel tedbirlerden biri olarak “evdekal” ve benzeri etiketli 
çağrılarla toplumsal duyarlılığın artırılmasına da gayret edilmiştir. Sonuçta, bu 
araştırmanın tutundurma işlevi olarak sosyal medya kullanımı bakış açısıyla, 
işletmelerde kriz yönetimi yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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A FIELD RESEARCH ON THE INTELLECTUAL CAPITAL 
AND INFORMATIONAL TECHNOLOGY COMPPETENCY 

OF KAHRAMANMARAS TEKNOCITY EMPLOYEES

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Kevser ÖZYAŞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Dr. Merve DEMİRBANKA
Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

Ayşe GÖKYAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, MA Student 

Background: Development and sustainable competition is one of 
the most basic elements of businesses today. Intellectual capital and 
informational technologies also play a major role at this point. Since 
intellectual capital includes concrete concepts such as knowledge, 
talent and know-how, it is very important for campanies due to the 
developing technology and information density. At this point, infor-
mation technologies have become mandatory for businesses. The-
refore with this, work intellectual capital. It is aimed to examine the 
competence of infotmational technologies. 

Purpose: In this study, it is aimed to determine the ıntellectual ca-
pital level of employees in Kahramanmaras Technocity and to exa-
mine its relationship with ınformatıonal technology competency, ta-
king into account sociodemographic characteristics.

Design/methodology/approach: 137 people working in Kahraman-
maraş Technocity were included in the sample of the research with 
the disproportionate stratified sampling method. The data were col-
lected by face-to-face and online survey method and analyzed with 
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the SPSS package program. The “Intellectual Capital” translated into 
Turkish by Özdemir (2016) was used to measure the intellectual ca-
pital levels of the employees. For information technology measure-
ment; The Information Technology Competency was adapted into 
Turkish by Türen vd. (2014). In addition, the Personal Information 
Form was used to determine the demographic characteristics of the 
participants.

Findings: The data of the research are entered into the system. It 
has been uploaded to the system considering the last submission 
date. In case of acceptance, the findings and conclusions section will 
be revised in the full text editing and presentation.

Research limitations/implications: The most obvious limitation of 
this study is that it was applied only to Technocity employees in Kah-
ramanmaraş. It should also be taken into account that the employe-
es are in the pandemic process and participate in the work with this 
psychology.

Results: The data of the research are entered into the system. It 
has been uploaded to the system considering the last submission 
date. In case of acceptance, the findings and conclusions section will 
be revised in the full text editing and presentation.

Originality/value: Although both intellectual capital and informa-
tional technology competency variables have been written many ti-
mes in different studies in the literature; It was seen that both con-
cepts were not considered together in the same study. 

Keywords: Intellectual Capital, Informational Technology, Techno-
cities.
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NİTEL VERİLERİN ANALİZİNDE YAZILIMLARIN 
KULLANILMASI – MAXQDA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Figen Ünal ÇOLAK 
Anadolu Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Nitel araştırmalarda analiz aşaması oldukça zaman alan, dikkat 
gerektiren ve araştırmacı için yorucu bir süreçtir. Çoğunlukla kağıt ve 
dosyalar üzerinde yapılan analiz çalışmaları son yıllarda yazılımların 
yardımıyla kolaylaşmaya başlamıştır. Nitel verileri analiz etmek ama-
cıyla kullanılan bilgisayar yazılımları 80’li yıllardan itibaren kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu yazılımlar; nitel araştırmalarda çeşitli teknikler 
kullanılarak toplanmış olan verilerin düzenlenmesinde, kodlanma-
sında ve temaların oluşturulmasında, görselleştirilmesinde kullanılan 
yazılımlardır. Yazılımlar; sözcük işlemcili yazılımlar, kodlama yazılımla-
rı ve kodlama/kuram geliştirme yazılımları olmak üzere fonksiyonları-
na göre üç grupta incelenmektedir. MAXQDA, kodlama/kuram geliş-
tirme fonksiyonlarına sahip bir nitel analiz yazılımıdır. Bu çalışmanın 
amacı, nitel veri analizi sürecinde MAXQDA kullanımının araştırmacı-
lara ne tür kolaylıklar sağladığını program fonksiyonları doğrultusun-
da ortaya koymak ve tamamlanmış araştırmalardan örneklerle görsel 
destekleriyle analiz çıktılarını sunmaktır.
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CHP’DE BÖLÜNME VE MUHARREM İNCE’NİN 
MEMLEKET PARTİSİ

Özgür Bayraktar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Arş. Gör.

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanın halk 
tarafından seçileceği kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda ilk cumhurbaş-
kanlığı seçimi 2014 yılında yapılmıştır. Bu seçimde iktidar partisi Ada-
let ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) adayı Genel Başkan ve aynı zamanda 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olurken; muhalefetteki Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ortak bir aday ile 
yarışa girmeyi tercih etmişlerdir. Bu doğrultuda, CHP ve MHP, kamu-
oyunda pek tanınmayan, siyasi kimliği çok belirgin olmayan Ekme-
leddin İhsanoğlu ismini aday göstermiştir. İhsanoğlu’nun adaylığı ilk 
başlarda CHP’de tepki uyandırmış ve başka aday çıkartma çabaları 
gösterilse de parti içi muhalifler alternatif bir aday çıkartamamışlar-
dır. Ağustos 2014’te yapılan seçimlerde Erdoğan %52 oy alırken CHP 
ve MHP’nin ortak adayı İhsanoğlu, %38, HDP’nin adayı Selahattin 
Demirtaş ise %9 oy almıştır. Seçim sonrası CHP’de Yalova Milletvekili 
Muharrem İnce’nin başını çektiği muhalif grup, genel merkeze aday 
tercihi nedeniyle sert eleştirilerde bulunmuş, ardından toplananku-
rultayda İnce, genel başkanlığa aday olmuş fakat seçimi kazanama-
mıştır. 2018 yılındaki seçimlerde ise geçmişte CHP ile ortak hareket 
eden MHP, bu sefer AKP’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
desteklemiştir. Bu seçimde CHP, popüler ve siyasi açıdan keskin bir 
isim olan İnce’yi aday göstermiştir. Seçimde, %30 oy alan İnce, seçim 
öncesinde ve seçim gününde genel merkez tarafından yalnız bıra-
kıldığını iddia etmiş ve tekrar genel başkan adaylığına soyunmuştur. 
Bu kurultayda da seçilemeyen İnce, 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istermiş fakat aday göste-
rilmemiştir. Parti yönetime sert eleştirilerde bulunmaya devam eden 
İnce, Eylül 2020’de “Memleket Hareketi” isimli bir hareket başlatmış, 
Şubat 2021’de ise CHP’den istifa etmiştir. Ardından İnce, Mayıs 2021’de 
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liderliğini yaptığı Memleket Hareketi’ni “Memleket Partisi’ne” dönüş-
türmüştür. Bu çalışmada Muharrem İnce’nin CHP içindeki eleştirileri 
ve parti içi mücadelesi incelenecek, ardından İnce’nin CHP’den kop-
ması ve yeni parti kurma süreci ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, 
Memleket Partisi.



71

2018 SEÇİMLERİ SONRASINDA KURULAN PARTİLERDE 
LİDERLER VE PARTİLER DÜZEYİNDE YEŞİL SİYASET

Süleyman ULUKUŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

İnsan ve doğa arasındaki ilişki antik çağlardan günümüze kadar 
hep tartışılan konulardan biri olmuştur. İlk dönemlerde doğa ve insan 
doğası arasında benzerlik, bağımlılık ilişkisi vurgulanırken, insanın 
doğaya uygun yaşaması salık verilirken; önce bilimsel devrim sonra-
sında sanayi devrimi ile bu uyum bozulmaya başlamıştır. Endüstrileş-
me ile doğanın tahribatı inanılmaz boyutlara ulaşması, doğayı tek-
rar “doğa/ ekolojik perspektifi” ile değerlendirmeyi zorunlu kılmıştır. 
Önce felsefi düzlemde başlayan ekolojik tartışmalar, 1970’lerden iti-
baren politik düzlemde kendisini göstermeye başlamıştır.

Çalışmada öncelikle yeşil siyasetin Türkiye’deki gelişimi üzerinde 
durulacaktır. Sonrasında 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekili Genel Seçimlerinden sonra kurulan, kitle partisi olma hedefini 
vurgulayan, bir sonraki dönemde seçimlere -yasal zorunlulukları ta-
mamlayarak- katılma hakkını elde eden dört siyasi partinin (Yeniden 
Refah Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Memleket Partisi) prog-
ram ve lider düzeyinde yeşil siyasete bakışı ele alınacaktır. Bu amaçla 
parti programları ve parti genel başkanlarının (Fatih Erbakan, Ahmet 
Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce) sosyal medya veya yazılı/
görsel basında yer alan ekolojik söylemleri incelenecektir. 

İlk belirlemelere göre Yeniden Refah ve Memleket Partisi konuya 
detaylı yaklaşmış; su, enerji, çevre gibi başlıklarla meselenin önemi-
ne değinmiştir. Gelecek Partisinin, “ekolojik sorumluluk” kavramını 
programında değinmiş olması diğer partilerden ayırıcı noktasıdır. 
Yeniden Refah ve Memleket Partisi Su Kanunu çıkaracaklarını vur-
guluyor. Deva partisi çevre eğitimine önem verirken, çevre bilinci ve 
sorumluluğuna sahip nesiller yetiştirmeyi vadediyor. Bütün partiler 
yenilebilir enerji, sürdürülebilir çevre politikaları, atık yönetimi, gölle-
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rin kuruması, hayvan haklarına değinmiştir. İklim krizinin Türkiye’yi 
etkileyeceği ve önlem alınması zorunluluğu söylemi ortak noktaları-
dır. Memleket Partisi’nin deniz suyundan temiz su projesi vaadi dik-
kat çekicidir. Parti liderlerine de bakıldığında söylemlerin değiştiği 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Yeşil Siyaset, Türkiye, Parti Programları, 
Lider Söylemleri.
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KRİZİN FIRSATA ÇEVRİLMESİNİN KOŞULLARI VE 
SINIRLILIKLARI: SOSYAL DEMOKRAT PARTİLERİN 

SOLU ÖRNEĞİ

Rüya TELLİ
İstanbul Üniversitesi

Dr. Şenol ARSLANTAŞ
İstanbul Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Avrupa’da sosyal demokrat partilerin solunda yer alan aktörler, 
SSCB’nin yıkılmasının ardından solun felsefi ve ideolojik açıdan ge-
rilediği varsayımına ve ‘tarihin sonu’ tezinin akademide ana akımlaş-
masına rağmen son yıllarda önemli başarılar elde etmiştir. Syriza’nın 
Yunanistan’da iktidara gelmesi, Podemos’un İspanya’da yönetime 
ortak olması, Fransa’da Sol Cephe adayı Jean-Luc Melenchon’un 
Başkanlık seçimlerinde elde ettiği başarılar, İşçi Partisi’nde Jeremy 
Corbyn’nin başa geçmesi ya da Marksist kriz teorilerine yönelik ilginin 
artması gibi önemli gelişmeler, solun uykudan uyandığını ortaya koy-
maktadır. Bu durumun asli nedeni, 2007’de ABD’de başlayan finansal 
krizin etkilerinin gelişmiş finansallaşmış ekonomilere sahip ülkeleri 
etkisi altına almasının ardından, daha az gelişmiş çevre ekonomilerin 
merkez ekonomilere olan bağımlılığı nedeniyle ortaya çıkan kriz du-
rumudur. Ulusal ekonomileri etkisi altına alan kriz ortamı, ana akım 
siyaseti kemer sıkma politikaları izlemeye itmiştir. Kemer sıkma, sos-
yal yönü zayıf olan ve disipliner uygulamalarla beslenen bir ekonomi 
politiğe sahiptir. Bu durum, milyonlarca vatandaşın iktidar partilerine 
yönelik tepki geliştirmesine neden olmuştur. Böylece geniş yığınların 
katılımıyla toplumsal hareketlilik ve toplumsal protestolar dinamizm 
kazanmıştır. Bir süre sonra sönümlenen toplumsal hareketlilik, bu 
kez siyasi alana yansımıştır. Geleneksel siyasi bağlar ve siyasi aidiyetler 
hızla çözülmüş ve alternatif partilerin yükselişi için uygun bir zemin 
yaratmıştır. Ana akım partilerden kopuşun meydana getirdiği yeni si-
yasi bağlam, özellikle kemer sıkma karşıtı sol ve sağ partilerin seçim-
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lerde önünü açmıştır. Düzen karşıtı bir söylem benimseyen sol parti-
ler, var olan sosyo-ekonomik ilişkileri köklü biçimde değiştirecekleri 
sözü vererek ulusal parti sistemlerinde ön plana çıkmıştır. Diğer bir 
deyişle, sosyal demokrasinin solu, siyaset sahnesine yeniden dönüş 
yapmıştır. Bu çerçevede araştırmada solun yükselişine zemin hazırla-
yan nedenler, sosyal demokrat partilerin dönüşümü ve ortaya çıkan 
krizlerin etkileri olarak sıralanmaktadır. Çalışmada, aynı zamanda, so-
lun alternatif siyasetinin sınırlılıkları da tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sosyal demokrasi, sol partiler, kemer sıkma, 
parti sistemleri, kriz.
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THE TURKISH CYPRUS LEFT’S PERSPECTIVE TO 
THE CYPRUS ISSUE AND THE IMPASSE OF THE 

ESTABLISHMENT

Serhat KAYA
Akdeniz University, PDh Student

The left of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) has 
always been the target of governments with the chaos environment 
brought about by the nationalist chauvinism on the island. The most 
common features of EOKA and the Turkish Resistance Organization 
(TMT) were the anti-Communist and nationalist attitudes of both for-
mations. Greece and Turkey are among NATO member states, and 
Cyprus has both organic and guarantor relations with both countries. 
Throughout history, NATO member countries have used intimidati-
on methods such as pressure and censorship against the Left, out of 
fear of Communism; Therefore, nationalist groups and organizations 
against both the Turkish and Greek left have always followed a poli-
cy of intimidation, which is the biggest cause of the island’s current 
impasse. At this stage, ‘The Impasse of The Effective Order’, which we 
will talk about in my study, finds a place for itself.

It was seen before the Annan Plan that negotiations were easier 
to carry out with a President who favoured the unification of the two 
communities rather than defending the status quo, because it is aga-
inst the nature of right-wing thought to take a stance against social 
hierarchy and inequality. One of the insurmountable aspects of the 
Cyprus problem is that the nationalist line is not flexible enough to 
bring the two peoples together. Conservative and nationalist bases of 
right-wing politicians have stronger opinions and more red lines. The 
leftist ideology, which advocates dialogue, equality and social justice, 
is more prone to the idea of polyphony and coexistence in the econo-
mic, social and cultural fields, and these ideas will be discussed in the 
context of the Cyprus Issue.
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In this study, the historical process of the TRNC left, their place in 
political life and the deadlocks in front of them will be discussed and 
suggestions will be made about their solution (Peace and solution 
are different from each other, while the solution is something to be 
achieved on paper, peace is the culture of two communities to live 
together).

Keywords: Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkish Cypriot 
Left, Cyprus Problem
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TÜRK MODERNLEŞMESİNİN ORDU 
MODERNİZASYONU İLE BAŞLAMASININ  

SOSYAL VE EKONOMİK NEDENLERİ

Muhammed TEKİN 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Türk modernleşmesinin Osmanlı gerileme döneminde ordunun üst 
üste aldığı ağır mağlubiyetler sonucu askeri bir modernizasyon hareketi 
olarak başladığı literatürde kabul gören genel bir kanıdır. Bu çalışmada, 
Türk modernleşmesinde nesne olarak ordunun öncelik olma sebebinin 
ekonomik ve sosyal sebepleri incelenmiştir. Böylece, orduda modernizas-
yon ile başlayan Türk modernleşmesine, askeri mağlubiyetler perspektifi 
dışında yeni ve daha derinlikli bir sebep sonuç ilişkisi kazandırmak amaç-
lanmıştır. Osmanlı gerileme döneminde alınan askeri mağlubiyetlerin 
ve toprak kayıplarının getirdiği ve buhran ve siyasi krizin öncesinde de 
Osmanlı’nın en parlak dönemi olarak atfedilen Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde dahi askeri seferlerin finansmanında zaman zaman zorluklar 
yaşandığı ve bu duruma binaen yeni vergi türleri geliştirildiği tarihi vesika-
dır. Osmanlı ordusunun bu döneminde, döneminin en güçlü orduların-
dan birisi olduğu halde bu tip temel yapısal finansman sorunları yaşaması 
bu çalışmada sosyal ve ekonomik bir sistem okuması yapmaya zemin ha-
zırlamıştır. Avrupa’daki modernleşme hareketi sonrası modernize olmuş 
ordularla yapılan savaşlarda alınan mağlubiyetlerdeki görünür sebebinin 
Osmanlı ordusunun modernize olmaması ve teknolojik olarak geride kal-
ması genel kanı olsa da bu çalışmada elde edilen bulgular bu durumun 
Osmanlı Devleti’nin kendisini üzerine inşa ettiği ekonomik sistemin, uzun 
yıllar boyunca süregelen yapısal bir sorunun olduğu yönündedir. Çalışma-
nın sonucunda elde edilen bulgular ve yeni sorular, modern Türkiye Cum-
huriyeti’nin üzerine inşa edildiği toplumun sosyal ve ekonomik geçmişi ile 
doğrudan ilişkili olacağından, günümüzdeki birçok güncel siyasal tartış-
ma konusuna da yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Ordu Modernizasyonu, Mo-
dernizm 
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PANEL 9
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ULUSLARARASI GIDA KRİZLERİNİN 
TOPLUMSAL OLAYLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Suna ŞAHİN 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Akay KÖŞDERE 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Kıtlığın yaşanma ihtimalinin daha çok olduğu dünyanın keşfedil-
memiş bölgelerinin olduğu zamanlardan günümüze gelen süreçte, 
küreselleşmenin de etkisi altında henüz mevsimi gelmeyen ürünle-
rin bile her dönemde tüketildiği birbirine entegre olmuş dünya düze-
ninde yaşamaktayız. Günümüzde, geçmiş dönemlere kıyasla kıtlığın 
doğal sebeplerden ziyade siyasi ve ekonomik şartlar gibi yapay afet-
lerden kaynaklandığı görülmektedir. Ülkelerin ekonomik gücü açı-
sından yeterli seviyede gıda ürünleri, emtialar ve onları işleyebilecek 
kapasitesinin varlığı önemlidir. Ancak insanoğlunun şu anki bilgi ve 
teknolojisine rağmen toplumların bazı kesimleri hala gıda problem-
leri yaşamaktadır. Sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanmaya 
çalışılması ve bireylerin Adam Smith’in dediği gibi çıkarcı ve bencil 
olmaları problemlerin aslında hep var olduğunu göstermektedir. Ül-
kelerin makroekonomik olarak enflasyon düzeyini kontrol altında tut-
maları dolayısıyla satın alma gücüne yönelik hükümet politikalarının 
gıda krizleri üzerinde etkisi bulunmaktadır. Tarım politikaları üzerine 
uygulanan yanlış politikalar neticesinde üreticilerin beklenen kazancı 
elde edememeleri ve ülkenin diğer ülkelere ihracatındaki daralmalar 
ülke ekonomisine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Doğal kaynakların 
yeryüzü coğrafyasında eşit dağılımının olmaması ve bazı tarım top-
raklarının verimsiz olması her ürünün her yerde yetişmesini engelle-
mektedir. Örneğin, akarsu, baraj veya göllere sahip olmayan birçok 
ülkenin ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin temininde ithal edece-
ği ülke ile arasındaki siyasi duruş önem arz etmektedir. Dolayısıyla, 
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uluslararası platformda ülkelerin gıda miktar düzeyi, siyasi bir koz 
olarak kullanılabilir. Halkın yoksullaşması ve gıda bulmakta karşılaş-
tığı zorluklar, protestoların yaşanmasına sebebiyet vererek toplumsal 
düzenin bozulmasına neden olur. Çalışmada gıda krizlerin neden ya-
şandığı ana faktörler veriler ile açıklandıktan sonra dünya tarihindeki 
önemli olaylara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Gıda Krizleri, Enflasyon, Küresel-
leşme, Toplumsal Olaylar.
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THE EFFECT OF 9/11 ON US-CHINA RELATIONS

Dr. Zekeriyya AKDAĞ
İnönü University

US and China relations are increasingly important for international 
politics. It is a matter of curiosity what kind of relationship the USA, 
which is still the hegemonic power, will conduct with the rising Chi-
na. As an unexpected event, the 9/11 attacks changed the foreign po-
licy priorities of the USA. Likewise, these attacks caused a significant 
change in the normal course of China-US relations. Developments 
in the late 1990s led to tense relations between China and the USA. 
The 9/11 attacks highlighted cooperation rather than competition in 
Sino-US relations. In US war on terror policy, China was seen as a stra-
tegic rather than a strategic competitor. After 9/11, relations between 
the two countries gradually developed and deepened throughout 
the 2000s. In the 2010s, the rivalry between the two countries beca-
me visible again. The rivalry between the two countries peaked with 
the trade wars that started during the period of former US President 
Donald Trump. Today, the United States sees the rise of China as the 
most fundamental challenge in foreign policy. The 9/11 attacks dela-
yed for a long time to see the rising China as the most important rival 
of the USA. In this study, it is claimed that the September 11 attacks 
delayed the rise of China as a top priority in US foreign policy for near-
ly two decades. It is argued that the September 11 incident prevented 
the formation of a consistent policy against China. The of 9/11 events 
and the developments after it delayed the USA’s view of China as a 
strategic competitor.

Keywords: The USA, China, 9/11, Strategic Competitor, Strategic 
Partner
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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE:  
TÜRKİYE-AB KARŞILAŞTIRMASI

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA 
İnönü Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Batuhan KÖROĞLU 
İnönü Üniversitesi, Göç Uzman Yardımcısı

Düzensiz göç, gönderen, transit ve kabul eden ülkelerin düzenle-
yici normlarının dışında gerçekleşen hareketlilikler. Düzensiz göç ko-
nusunda açık veya genel kabul gören bir tanım yoktur. Hedef ülkeler 
açısından, göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin veya belgele-
re sahip olmadan bir ülkeye giriş yapmak veya bir ülkede kalmak veya 
çalışmak anlamına gelmektedir. Gönderen ülke açısından ise örne-
ğin, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmadan 
uluslararası bir sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılmak için idari koşul-
ları yerine getirmemesi gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur. 
Yine 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre 
ise ülke topraklarına yasadışı giren/kalan/çıkan kişi ya da grupların 
durumlarına düzensiz göç denilmektedir. Türkiye’nin düzensiz göç-
le mücadelesinde başat olarak 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi 
Gazetede yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanunuyla kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi, yine Bakanlık onayıyla kurulan Geri 
Gönderme Merkezleri, uluslararası kuruluşlarla olan işbirliği ( BM Göç 
Kuruluşu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Politi-
kaları Merkezi) ve Geri Kabul Anlaşmalarını kullanmıştır. 

AB cephesine bakılacak olunursa da AB düzensiz göçmen akım-
larını hem istemekte hem de istememektedir. Kısa vadeli açıdan 
FRONTEX’i güçlendirip yasadışı göçleri önlemek, bunun yanında da 
düzensiz göçmenleri parmak izi sistemiyle kayıt altına almaya çalış-
mak (EURODAC), yasadışı şekilde gelen göçmenleri menşe ülkeleri-
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ne geri göndermek (Alıkoyma merkezleri), mültecilerin sığınma hak-
kı prosedürlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek( EASO), yasa dışı 
göçlerde gerçekleşen ölümleri azaltmak (EUROSUR) ve yapılan ant-
laşmalarla göçmenleri menşe ülkelerine ya da üçüncü ülkelere gön-
dermek( Geri Kabul Antlaşmaları) Uzun vadeli süreçte ise düzensiz 
göç akımını azaltıp, göçmenleri yasal bir konuma getirerek AB eko-
nomisinin ihtiyaç duyduğu işçi gücünü tesis etmeyi planlamaktadır. 

 Son olarak Türkiye bu mücadele yolunda daha verimli hale gel-
mek için mücadele araçlarının kapsam ve kapasitelerini genişletmeli, 
meseleyi kaynak ülkeyle çözme yolundaki çabalarını hızlandırmalı, 
süreci Bakanlık seviyesinde yönetmeye çalışmalı ve göç akışının daha 
fazla olduğu sınırlarını güçlendirmeye gayret etmelidir.
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AB’NİN SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNE YAKLAŞIMI: 
BESA GELENEĞİ DEĞERLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ

Dr. Sinem ÇELİK 
Atatürk Üniversitesi, Ar. Gör.

Arnavutlara ait bir gelenek olan Besa geleneği, kavramsal olarak 
şeref sözü ve yemin anlamına gelmekte ve muhtaç olana yardım 
etme, misafirperverlik gösterme geleneği olarak tanımlanmaktadır. 
Arnavutluk’ta çoğu kişisel ve sosyal davranışın temel taşı olan Besa 
(yemin veya bağlayıcı vaat), Arnavutlar için birinci derece öneme sa-
hiptir. Arnavutlar, Besa geleneğinin gerektirdiği şekilde 2. Dünya Sa-
vaşı sırasında Nazi zulmünden kaçıp Arnavutluk’a sığınan yüzlerce 
Yahudi’nin hayatını kurtarmışlardır. Yahudilere sağlanan kayda değer 
yardım, bugün hala ülkenin en yüksek etik kodu olarak hizmet ve-
ren ve bir şeref kanunu olan Besa geleneğinde temellendirilmiştir. 
Arnavutların sahip oldukları Besa geleneği çerçevesinde aynı dili ve 
dini paylaşmamasına rağmen Yahudilere yaptıkları yardımlar, özel-
likle son dönemde yaşanan Suriyeli mülteciler krizi noktasında tüm 
dünyaya örnek oluşturmaktadır. Suriyeli mülteciler krizi tüm dünya-
nın birlikte çözmesi gereken küresel bir krizdir. Çoğu ülke gibi Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri de konuya ilişkin yükü bölge ülkelerine bırakma 
yolunu tercih etmişlerdir. AB gibi dünyada önemli ekonomik güçlerin 
başında gelen bir örgütün, savunduğu normatif değerlere rağmen 
Suriyeli mültecilere yönelik sergilediği tutum, Birliğin Besa geleneği 
değerlerine ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın 
amacı, Besa geleneği ve Suriyeli mülteciler krizine ilişkin kavramsal 
çerçeveye yer verdikten sonra AB’nin Suriyeli mülteciler krizine yak-
laşımını ele alarak, Besa geleneğinin ifade ettiği değerlere duyulan 
ihtiyaca vurgu yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Avrupa Birliği, Besa Geleneği, Su-
riyeli Mülteciler.
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SUUDİ VİZYON 2030 PROJESİNİN  
EN BÜYÜK AÇMAZI OLARAK  

EĞİTİM SEKTÖRÜ

Dr. Necmettin ACAR
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğr. Üyesi

2015 yılında Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz’in vefatıyla boşalan 
Suudi tahtına Selman bin Abdülaziz’in oturması, Suudi Arabistan iç 
ve dış siyasetinde çok önemli bir dönüşüm sürecinin de başlangıcı 
olmuştur. Özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 
inisiyatifi ile girişilen bu dönüşüm projelerinin en fazla yoğunlaştığı 
alan ekonomi olmuştur. Suudi Arabistan’ın petrole olan bağımlılığını 
azaltma, ekonomisini çeşitlendirme ve sağlık, eğitim, altyapı, 
rekreasyon ve turizm gibi kamu hizmet sektörlerini geliştirme planı 
olarak tasarlanan ve 2016 yılında ilan edilen “Vizyon 2030” projesi 
sayılan ekonomik hedeflerine ilaveten köklü sosyopolitik değişimleri 
de hedeflemiştir. Canlı bir toplum, gelişen bir ekonomi ve iddialı bir 
toplum hedefiyle ortaya çıkan Vizyon 2030 projesinin bu hedeflere 
ulaşması için Suudi Bakanlar Konseyi başkanlığını Muhammed bin 
Selman’ın yürüttüğü Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi’ne tam 
yetki vermiştir. 

Vizyon 2030 projesinin başarısı önemli ölçüde nitelikli işgücü ile 
mümkün olacağından eğitim sektörü, yönetimin üzerinde odaklan-
dığı en önemli alan olarak ön plana çıkmıştır. Uzun yıllar temel eğiti-
min teoloji ağırlıklı olduğu ve eğitim sektöründeki kalifiye işgücünün 
önemli ölçüde ithal işgücüne dayandığı Suudi Arabistan’da eğitim 
sektörünün içinde bulunduğu bu durum Vizyon 2030 projesinin en 
büyü açmazlarından birini teşkil etmektedir. Suudi vatandaşlarının 
işgücüne katılımını artırmak için takip edilen “İşgücünün Suudizas-
yonu” politikasının, yurtdışı kaynaklı nitelikli işgücünün Suudi Arabis-
tan ekonomisine katkısını azaltması ise Suudi gençlerin nitelikli eğiti-
me erişimini iyice zorlaştırmaktadır. 
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Bu çalışmada “Vizyon 2030”un hedefleri arasında yer alan Suudi 
vatandaşlarının istihdamını artırma hedefi ile Suudi gençlerin nitelik-
li eğitime erişimi politikalarının arasındaki çelişkilere odaklanılacaktır. 
Bu çalışmanın temel iddiası Suudi eğitim sisteminin yapısal sorunla-
rına ilaveten takip edilen “Suudizasyon” politikalarının “Vizyon 2030” 
projesinin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıracak en zi-
yade unsurlar olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Vizyon 2030, Suudi eğitim sistemi, ekonomik 
kalkınma, ekonomik rantiyerizm. 
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POPÜLİSTLERİN KARŞILIKSIZ ÇEKİ:  
VAATLER VE SINIRLILIKLAR

Düzgün ARSLANTAŞ 
Köln Üniversitesi, Doktora Sonrası Araştırmacı

Dr. Şenol ARSLANTAŞ
İstanbul Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Popülizm, günümüzde yalnızca muhalefet partilerinin söylemle-
rine ya da pratiklerine içkin bir olgu olmaktan çıkmıştır. İktidar par-
tileri de bu aktörlere benzer biçimde popülizmin ‘kullanışlı’ doğasın-
dan istifade ederek güçlerini konsolide edebilmektedir. Bu nedenle 
Mudde, popülizmin bir tür Zeitgeist halinde ana akımlaştığına vurgu 
yapmaktadır. Son yıllarda farklı disiplinlerden gelen çok sayıda sos-
yal bilimci, liberalizm, Marksizm ya da muhafazakarlık gibi 19. yüzyıl 
ideolojilerinin aksine, sosyal sorunlara kapsamlı biçimde yanıt ürete-
meyen bir ince ideolojinin (thin-centred ideology) ulusal parti sistem-
lerini neden bir bütün olarak etkisi altına aldığını anlamaya çalışmak-
tadır. Yapılan araştırmalarda üzerinde daha az durulan bir nokta ise 
popülistlerin muhalefetteki başarılarında önem rol oynayan ‘çarpıcı 
vaatlerin’, bu partilerin iktidara gelmesi durumunda pratikle ne dere-
ce örtüşebildiği meselesidir. Popülistlerin yönetimde olmadıkları dö-
nemde halk olarak tanımladıkları spesifik gruplara yapabilecekleri ya 
da yapamayacakları hemen her şeyi söz verdikleri bilinmektedir. Peki 
bu partiler iktidara geldiklerinde bu vaatlerini yerine getiremezlerse 
nasıl bir akıbetle karşılaşırlar? Bu araştırmada popülistlerin iktidar 
yürüyüşünü hızlandıran temel nedenlerin başında, aşırı vaatlerden 
ibaret olan popülist ütopyaların çarpıcı etkisi gösterilmektedir. Özel-
likle ana akım siyasete yönelik memnuniyetsizliğin derecesine bağlı 
olarak ütopyalar, seçmen nezdinde dikkat çekici olabilir. Düzenin yoz-
laşmasına yönelik tepki, alternatifi inşa etme sözü veren popülistlerin 
elinde en büyük koz durumundadır. Ne var ki, popülistlerin bu güçlü 
avantajı, aynı zamanda iktidara geldiklerinde en zayıf yönlerini teşkil 
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etmektedir. Zira gerek parti seçmenleri ve parti aktivistleri gerekse 
de geniş halk yığınları, popülist iktidar dönemlerinden büyük bek-
lenti içerisine girmektedir. Popülist sol ve sağ partilerin iktidarlarına 
yönelik en büyük tehdit, esasen ülkelerinin yapısal politik ekonomik 
gerçekliğinin popülist ütopyalar üzerindeki sınırlayıcı etkisinden kay-
naklanmaktadır. Diğer bir deyişle, maddi ya da iktisadi sınırlılıklar, 
popülistlerin makro-ölçekteki vaatlerinin gerçekçi temellere sahip 
olmadığını açık biçimde göstermektedir. Bu durumun seçmenlerce 
farkına varılmasının ardından popülist partilerin düşüş dönemi başla-
maktadır. Araştırmada belirtilen argümanlar için dünyanın farklı böl-
gelerinden popülist hükümetlerin yaşadıkları temel gerginliklere ve 
içsel çelişkilere vurgu yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: popülizm, popülist partiler, ütopya, politik eko-
nomi, düzen karşıtlığı.
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EKOLOJİ VE POPÜLİZM

Çağdaş YILMAZ 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Son dönemlerde popüler bir kavram olan popülizm siyaset ve ikti-
darın alanına giren her konuda hakikati muğlaklaştırarak, “sığ”laşma 
ile birlikte toplumu ve siyaseti “ben ve öteki” penceresinden yönetme 
ve yönetilmeyi mümkün hale getirmektedir. Gelişmiş/ gelişmekte 
olan ülke veya demokratik/ demokratik olmayan ülke fark etmeksizin 
siyasal süreçlerin gerçekleştiği her alanda popülizm tehlikeli bir hale 
gelmektedir. Siyasetin ontolojik ve epistemolojik yönden temellen-
dirme arayışlarının kitleler düzeyinde ikna edici olamaması, siyase-
tin kurum ve süreçlerden ve işleyişten öte lider ve söylem üzerinden 
anlaşılmaya çalışılması popülizmi tetiklemektedir. Siyasetin alanını 
küçültme, anlamını daraltma, gerçekleri çarpıtma, kavramların içinin 
boşalma tehlikesini de beraber getiren popülizm, geleneksel ve özel-
likle de sosyal medya tarafından “normal”leştirerek meşrulaştırılmak-
tadır. 

Bu çalışmada ekolojik problemlere popülizmin nasıl bir etkide bu-
lunduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Küresel ısınma, iklim değişikliği 
ve çevrenin geri döndürülemeyecek şekilde tahribatı ekolojik mese-
lelere olan ilgiyi zorunlu olarak arttırmaktadır. Özellikle Z kuşağının 
(1997-2012 yılları arasında doğanlar) siyaset ve siyasetçi algısında ve 
beğenisinde çevre ile ilgili politikalar/ söylemler başarıyı etkileyebil-
mektedir. Bu ise çevreye ilişkin sorunların özellikle gençler arasında 
politik bir tavırla sahip çıkılmasına yol açtığı gibi, sorunu popülerleşti-
rerek popülizmin kıskacına dahil etme riskini beraberinde getirmek-
tedir. 

Son dönemlerde, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde partiler/lider-
ler oy oranlarını arttırabilmek için çoğunluğu ilk defa oy kullanan Z 
kuşağını kendilerine çekebilmek adına popülist bir söylem ile ekolojik 
meselelere yaklaştığı görülmüştür. Avrupa’da her iki ülkede yeşil siya-
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setin ve çevre sorunlarının takipçisi olarak görülen genç kitleyi seçim 
öncesinde ve seçim sonrasında ikna sürecinde verilen ekolojik vaatler 
dikkat çekicidir.

Çalışmada özellikle yeni oy kullanacak kuşaklar üzerinde çevreci 
popülist söylemin etkisi, ekolojik problemlerin popülist bir söyleme 
dönüşme riskinin muhtemel sonuçları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, iklim krizi, popülizm, demokrasi,  
Z kuşağı
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GLOBAL CLIMATE CHANGE RELATED INTERNATIONAL 
SECURITY AND TERRORISM PROBLEMS:  

SAHEL REGION

Muhammet Özcan
Istanbul Ayvansaray University, Research Assistant

Climate change is a term used to describe the serious meteoro-
logical and environmental changes that occur in the world as a re-
sult of the greenhouse effect, which is mainly caused by the increase 
in the amount of carbon released into the atmosphere, along with 
many factors brought by the Industrial Revolution. 

Global climate change deeply affects the underdeveloped or de-
veloping countries, both climatically, environmentally and socially, 
rather than the developed countries that benefit most from the In-
dustrial Revolution and subsequent technological revolutions. In this 
study, the violence that took place especially since 2011 in Burkina 
Faso, Chad, Mali, Niger and Mauritania, which are located in the Sahel 
region of Africa and form the G5 Sahel countries, will be examined. 
In addition to this violence, the difficulties experienced by the soci-
al structure shaped by the international interventions led by France, 
which dominated the region during the colonial period, in the face 
of climate change, whose effects were felt strongly as well as violen-
ce, and the dominance of terrorist organizations in the region will be 
examined also. The weak economic structures of these states, deep 
income inequality and depletion of livelihoods due to climate chan-
ge, or the insufficiency of these resources compared to the general 
population after the intensity of internally displaced people (IDPs) in 
certain regions due to violence, since the military coups that took 
place after the unstable administrative structures of the aforemen-
tioned countries did not allow a regular social life, the actions of pe-
ople, including participation in terrorist organizations, in order to sus-
tain their lives and their results will be discussed. In this regard, the 
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effects of the local farmers-shepherd armed struggle on the national 
and regional level and the intervention of international mercenaries 
in the region as well as terrorist organizations will be examined in the 
issue of depletion of livelihoods, which is the main cause of climate 
change, which is frequently encountered in Niger and Nigeria.

At the end of the study, it will be tried to analyze the breakouts 
that may occur in case of the withdrawal of an international hege-
monic power from the region. This situation provides motivation for 
jihadist terrorist organizations affected by the victory of the Taliban 
to establish political control in the countries of the region. It will be 
tried to reveal the possible effects of international migration on in-
ternational security, which may be caused by hard breaks that may 
develop in this direction in the Sahel region. The study will end with 
a discussion of the actions that the UN-led intergovernmental stru-
ggle against climate change can take to resolve the Sahel crisis and 
similar problems.

Keywords: Climate Change, Africa, G5 Sahel (G5S), Terrorism, In-
ternational Security
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FELSEFİ BİR MİSTİSİZM Mİ POLİTİK BİR DÜŞÜNCE Mİ? 
DERİN EKOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ümit FEYZİOĞLU 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ar. Gör.

Bu çalışma; ekolojik hareket içerisinde önemli bir yere sahip olan 
derin ekoloji düşüncesini kendisine yöneltilen eleştiriler bağlamın-
da ele alarak derin ekolojinin felsefi bir mistisizm mi yoksa politik bir 
düşünce mi olduğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Norveçli düşünür 
Arne Naess’in doğa sorunlarına karşın çevreciliği yetersiz ve sığ olarak 
eleştirmesiyle ortaya koyduğu derin ekoloji düşüncesi; insan ile doğa 
arasındaki ilişkiyi doğamerkezcilik ekseninde yeniden tanımlayarak 
yeni bir toplumsal yaşam kurma iddiasındadır. Derin ekolojinin doğa-
merkezci yaklaşımı; insan türünden bağımsız olarak doğadaki bütün 
türler için yeni bir değer örüntüsü inşa ederek doğayı çeşitlilik, eşitlik, 
bütünlük, otonomi ve etik bağlamında yeniden ele almakta, siyasal 
ve toplumsal yapının da bu yönde yeniden kurulması gerektiğinin 
altını çizmektedir. Bu bağlamda holizm ve ekosofi kavramları, doğa-
merkezcilikle birlikte derin ekolojinin temel kurucu kavramlarıdır. Ho-
lizm kavramı doğadaki bütün varlıkların eşdeğer bütünlüğünü ifade 
ederken ekosofi kavramı söz konusu değer bütünlüğünün felsefesi-
ni ifade etmektedir. Buna göre derin ekoloji, ekoloji ile felsefenin bir 
nevi birleşimi olan ekofelsefedir. Derin ekolojinin doğamerkezci yak-
laşımı, savunduğu ilkeler itibariyle öncelikle bireysel bir farkındalığı 
ve ekofelsefi bir bilgeliği gerektirmektedir -ki Hristiyanlık, Hinduizm 
Budizm, İslamiyet ve Taoizm gibi farklı düşünce kaynakları bu felse-
fenin oluşturulmasında önemli bir yardımcı kaynak teşkil etmekte-
dir. Derin ekolojiye göre bu yönde bireyde başlayacak olan değişim 
toplumsal bir değişime de sirayet edecek, siyasal ve toplumsal yapı 
bireyde başlayan değişimle mümkün olacaktır. Bu noktada derin 
ekolojiye yöneltilen eleştiri; siyasal anlamda sistematik bir yönteme 
sahip olmaması ve bireysel felsefi inançlara sığınarak mistik bir ni-
teliğe sahip olmasıdır. Buna karşın derin ekolojinin siyasal öngörüsü 
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geleneksel ideolojik kuram ve yöntemlerden farklılık göstermektedir. 
Bu nedenle derin ekoloji; mistisizm ya da politik bir düşünce tartış-
masından ziyade politik bir mistisizm ya da mistik bir politika olarak 
değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Derin Ekoloji, Doğamerkezcilik, Ekofelsefe, 
Ekosofi, Politik Ekoloji.
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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Prof. Dr. Erkan OKTAY
Atatürk Üniversitesi, Öğr. Üyesi 

Doç. Dr. Hakan EYGÜ 
Atatürk Üniversitesi, Öğr. Üyesi 

Merve OKTAY
Atatürk Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Amaç: Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sosyal medya kullanımı 
günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal içerik-
lerin paylaşımı iletişimi arttırmanın da ötesinde, gelir kaynağı haline 
gelmiştir. Sosyal medya platformlarını aktif kullanmaya paralel olarak 
takipçi sayısı da artmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin sosyal med-
yadaki fenomenleri takip etme düşüncesinin araştırılması çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır.

Yöntem: Öğrencilerin sosyal medya fenomenlerini takip etme du-
rumunu belirlemek amacıyla Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ya-
tay kesit verilerinden oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu doğrultuda 
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin fenomenleri takip etme düşün-
cesi ile demografik faktörler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu ilişkiyi 
araştırmak için bir anket formu oluşturulmuş, güvenilirlik ve geçer-
liliği ölçülerek öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler Ki-Kare 
Bağımsızlık Testi ile analiz edilmiştir. Sosyal medya fenomen takibi 
çalışmamızın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır. Cinsiyet, yaş, sı-
nıf derecesi, okunan bölüm, medeni durum, barınma, ailenin ikamet 
ettiği yerleşim yeri ve bölgesi, ailenin ve bireyin aylık ortalama gelir-
leri, cep telefonu ve internet kullanımı için aylık ortalama harcama, 
kullanılan cihazlar, aylık ortamla GB harcaması, hangi sosyal medya 
hesaplarının en çok kullanıldığı ve sosyal medya kullanımına ayrılan 
günlük ortalama saat bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır.
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Bulgular: Analiz sonuçları incelendiği zaman cinsiyete göre sosyal 
medya fenomenlerini takip eden üniversite öğrencilerinin erkekler 
olduğu görülmektedir. Medeni durumu bekârlar ve yaş aralığını ise 
20-21 yaş aralığı oluşturmaktadır. Sosyal medya fenomenlerini en çok 
sosyal bilimler öğrencileri ve özellikle yurtta kalan 3. sınıf öğrencile-
rinin oluşturulduğu görülmektedir. Analize dahil edilen öğrencileri-
mizin çoğunun ailesi Doğu Anadolu’da ikamet etmektedir. Ailelerin 
aylık ortamla geliri 2001-3000₺ olarak belirlenmiştir. Sosyal medya fe-
nomenlerini takip edenlerin aylık ortalama gelirleri 500₺ ve altı iken 
aylık ortamla GB kullanımları ise 7 GB olarak belirlenmiştir. Sosyal 
medya fenomenleri en çok telefon aracılığıyla ve Instagram üzerin-
den takip edilmektedir. Ankete katılan öğrencilerin fenomen takip 
süreleri ise günlük 1-3 saat olarak analiz edilmiştir.

Sonuç: Analiz bulguları incelendiği zaman, günlük hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası olan akıllı cihazlar ve bu akıllı cihazlarla haya-
tımıza giren sosyal medya, üniversite öğrencileri tarafından da aktif 
olarak kullanılmaktadır. Yine analiz sonuçları doğrultusunda sosyal 
medya fenomenlerinin de üniversite öğrencilerini etkilediği söylene-
bilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Fenomenleri, 
Üniversite Öğrencisi, Ki-Kare Testi
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OTORİTER POPÜLİZM ÜZERİNE  
GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA  

BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Yaşar SUVEREN
Sakarya Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Bu sunumda, öncelikle otoriter popülizme ilişkin güncel gelişme 
ve tartışmalar etrafında bir çerçeve çizmeye odaklanacak ve otoriter 
popülizmin demokratik ve çoğulcu demokrasiye yönelik nasıl bir teh-
dit olduğunu ve neden siyaset-karşıtı bir “siyaset” olduğunu tartışıla-
caktır. Popülizm, geleneksel siyaset ve siyasal seçkinlerin yeri ve ko-
numunu sorgulayan ve insanların tek ve hakiki temsilcisi olduğunu 
iddia eden bir siyaset felsefesidir. Otoriter popülizm, demokratik tem-
sili desteklemez, bunun yerine seçim sonuçları açısından temsil ettiği 
kişi sayısı her ne olursa olsun halkın en iyi ve en gerçek sesi olduğuna 
inanır. Otoriter popülistler yenilgiyi kabul etmezler ve liderliklerinde 
yabancı düşmanlığı, yerlicilik ve ırkçı söylem ve terimler kullanırlar. 
Sağ otoriterlik son yıllarda demokratik popülizme egemen olmuş 
ve giderek daha güçlü hale gelmeye başlamıştır. Çoğu bilim insanı, 
bu eğilimi teknoloji ve küreselleşmenin etkileri ve temsili siyasetinin 
başarısızlığı temelinde açıklamaya çalışmaktadır. Neoliberalizm de 
otoriter popülizmin yükselişinde önemli bir faktördür. Mevcut otori-
ter siyasal hareket ve liderliklere rağmen, popülizmin demokratik ve 
kapsayıcı versiyonları da mümkündür ve siyasal olarak umut vericidir. 
Böylesi bir popülizm üzerine var olan kuramsal tartışmalar otoriter 
popülizmin eleştirilerine odaklanmaktadır ve dışlama yerine ittifak-
ları ve içerme siyasetine vurgu yapmaktadır. Otoriter popülizmin 
mevcut küresel yükselişine neden olan çok sayıda faktör söz konusu-
dur; bunların başlıcalarının ücretlerin düşürülmesi, sanayisizleşme, iş 
kaybı ve siyasal katılım eksikliği olduğu söylenebilir. Öte yandan de-
mokratik bir popülizm de siyasal bir felsefe ve söylem olarak mevcut-
tur. Demokratik bir popülist hareket, otoriter popülistleri düşmanları 
değil, siyasi hasımları olarak görerek, otoriter popülizmin üstesinden 
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başarıyla gelebilir. Demokratik bir popülizm, siyasi partilerin mücade-
lelerini çeşitli toplumsal hareketlerle birleştirebilir, tüm dezavantajlı 
kesimlerin ve grupların demokratik taleplerini aşamalı olarak dile ge-
tirerek ve yine popülist bir söylem kullanarak demokratik bir siyasetin 
önünü açabilir.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, otoriterlik, sağ popülizm, sol popü-
lizm, çoğulcu demokrasi, demokratik katılım
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İNTİHAR SALDIRISI, ŞEHİTLİK VE  
ÖLÜMÜN SİYASALLAŞMASI

Dr. Mezher YÜKSEL 
Kırıkkale Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Bu çalışma siyasal bir amacı gerçekleştirmenin aracı olarak intihar 
saldırısı ve şehitlik kavramı üzerinden ölümün siyasallaşmasını tartış-
maktadır. Bunu yaparken Durkheim’ın intihar hakkındaki sosyolojik 
analizleri ile Foucault ve Agamben’in modern iktidarın doğasına dair 
değerlendirmelerine başvuracaktır. Bu çerçevede ilk olarak intihar ol-
gusu daha özelde ise intihar saldırısı hakkında genel bir değerlendir-
me yapılacaktır. Esasen intihar, toplumsal düzenleme ve toplumsal 
bütünleşme ile yakından ilgilidir ve bu itibarla toplumsal bir olgudur. 
Bununla birlikte, intihar saldırısı amacı, hedefi, sonuçları ve gerçek-
leştirilme biçimi gibi bir çok bakımdan bireysel bir eylem olarak in-
tihardan farklılaşmaktadır. En önemli fark ise intihar saldırısında be-
denin bir silah olarak araçsallaştırılması ve modern devletin beden 
dolayımıyla yaşam üzerinde kurduğu iktidarına son verilmesidir. Mo-
dern devlet iktidarı, Foucault’nun da ortaya koyduğu üzere öldürme 
ve yaşamasına izin verme hakkı ekseninde tanımlanan klasik iktida-
rın aksine, yaşatma ve ölüme bırakma hakkı ile tanımlanmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında intihar saldırısı sadece bedenin silah olarak 
araçsallaştırıldığı bir eylem değil aynı zaman da biyo politikte kurulan 
biyo iktidara karşı bir meydan okumadır. Bu çalışma boyunca yürü-
tülecek tartışmanın temel kavramlarından birisi de şehitliktir. Şehit-
lik, en genel anlamıyla bir ideal (din, millet, vatan, devrim vb.) uğruna 
ölmeyi ifade etmektedir. Söz konusu ideal dinsel, ideolojik, politik vb. 
bakımdan farklılaşsa da ölüme yüklenen anlam ve ölüm karşısındaki 
tutum bakımından çarpıcı bir benzerlik vardır. En önemlisi de şehitlik 
söylemi ile ölüm siyasal bir mahiyet kazanmaktadır. 



102

SÖZÜN DÜŞÜŞÜNÜN SİYASETE YÜKLEDİKLERİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Aytaç Odacılar 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ar. Gör.

İkinci Dünya Savaşı ile modern çağın bittiğini söyleyebiliriz. Söz’ün 
anlamını kelam/logos/hakikat olarak ele aldığımızda, modern çağın 
bitimiyle, esas itibariyle, modern düşüncenin hakikatlik iddiasının 
bittiğini söylemiş oluruz. Mezkûr dönemin bitişi ile başlayan ve kendini 
meta-anlatıların sonu olarak ortaya koyan post-modern dönem de 
bu bakımdan, sözün gücünün de etkisinin de düştüğü bir dönemi 
işaret eder. Sözün, belirtilen anlam temelinde, tarihine bakıldığında 
bir önceki düşüşün hümanizma ile olduğu görülür. Bir başka deyişle, 
modern sözün yükselişi hümanizma ile sözün düşüşüne müteakip 
olmuştur. Kabaca onaltıncı yüzyıl olarak vereceğimiz bu düşüş, 
modern siyaset biliminin kuramsal/hikayevi olarak kurulmasına vesile 
olmuştur. Onaltıncı yüzyıldaki düşüşten siyasetin yüklendiği, bugün 
de çokça kullanılan, insan hakları, anayasa, özgürlükler, ilerleme, 
kalkınma, ulus-devlet gibi kavramlar üzerinden anlaşılabilir. Onaltıncı 
yüzyıldaki düşüşle bağlantı kurmak mümkünse de yirminci yüzyıldaki 
düşüşün daha derin bir düşüş olduğunu söylemek mümkündür. 
Çünkü bir önceki düşüşten doğan ve yeni bir söz olarak yükselen 
kavramlar da bu düşüşten nasibini almış gözükmektedir. Bu yüzden 
de pratik yaşamı düzenleyici ve meşrulaştırıcı toplumsal bir kurum 
olan siyaset, belirtilen kavramların düşüşünden kaynaklı sorunlarla 
boğuşmaktadır. Günümüz dünyasının güncel krizlerini (temsil krizi, 
göçmen krizi, sağlık krizi, çevre krizi gibi), bu bakımdan, siyasetin 
yüklendiklerinden ya da yüklenmesi gerekip yüklenmediklerinden 
kaynaklı krizler olarak okuyabiliriz. Bir başka deyişle, toplumsal ya 
da küresel bir krizden bahsetmek, zımnen, siyasetin krizi ortadan 
kaldıracak sözünün olmamasından bahsetmektir. Bu bakımdan, söz 
ve siyaset ilişkisi bizatihi ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Makalemiz de bu iki kavramın ilişkisini, sözün iki düşüşü 
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(onaltıncı yüzyıl ve yirminci yüzyıl), bir inşası (modernlik) ve içinde 
bulunduğumuz kriz dönemi üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Söz, Siyaset, Hakikat, Kriz, Hümanizma, 
Modernlik
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PERSONALIZED GIFT: DESIGN IN A BOX

Prof. Dr. Derya ÖCAL
Atatürk University

“Gift”, deserves to be evaluated beyond being an object. The his-
tory of the gift presented to the others for a special reason and/or wit-
hin the framework of any relation is as old as the history of humanity. 
“Gift giving”, which indicates a cultural activism, assumes the role of 
initiator, maintainer, guide and reinforcer of social interaction and re-
lations all over the world. Gifts and gift giving practices, which are 
a part of a ritual that continues until today, have been transformed 
depending on individual characteristics, cultural diversification and 
economic developments. In this context, gift giving contains many 
local and universal features together. It is possible to talk about the 
gift tradition in almost all social structures all over the world, althou-
gh the form and content differ. In the nature of the continuous and 
strong interaction that ensures the existence of cultures, the act of 
giving reciprocal and/or gratuitous gifts is encountered. The act of gi-
ving a gift and the gift can be patterned in psycho-social, material-e-
conomic and artistic dimensions in this context. Although presenting 
different characteristics in societies, gifts reveal common/similar me-
anings and feelings; gift giving is an expression of love, respect, tole-
rance, solidarity and friendship between individuals, and in essence, 
it evokes the feeling of being “valued”, “remembered/not forgotten” 
on the other side. This kind of emotional arousal, which is based on 
delight and honor, involves reciprocity and ensures that relationships 
are dynamic, warm and effective. In today’s societies, gift giving cul-
ture has turned into a tool of reciprocity and personal strategy rather 
than solidarity, and has often begun to symbolize the social position 
and power of the gift giver. The practice of giving gifts, which has be-
come an extension of social relations and sometimes turned into an 
imposing obligation, has turned into a pretentious symbolic and eco-
nomic activism rather than the continuity and permanence of the 
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relationship. Particularly within the framework of global producti-
on-distribution dynamics, “special” days, which are part of consumer 
society strategies, and the transformation in the way these days are 
celebrated, have transformed the gift into a material that gains mea-
ning beyond its value and positions it among the important building 
blocks of the industry. Consumer goods, which are an extension of 
the production mechanism, gain importance beyond their utilitarian 
character and commercial value in the context of being presented as 
gifts. Advertising activities turn the consumer goods and the brand it 
promotes into being gifts with potential means of transferring mea-
ning within the framework of cultural patterns. Even a simple object 
through symbols is worthy of a gift. In this study, which aims to reveal 
the transforming structure of today’s gift culture, the content design, 
product presentation formats, packaging and gift box, etc. of the gift 
marketing strategies of the companies through their Instagram soci-
al media accounts. In this context, it is aimed to be analyzed through 
content analysis.

Keywords: Gift, Gift Box, Gift Wrap, Consumption, Advertising 
Strategies, Social Media.
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KAMU POLİTİKASI OLARAK  
KAMU DEĞERİ YARATMAK

Dr. Emrah Firidin
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Kamu düzeni, devletlerin toplumun huzuru ve refahı adına sağ-
lanması gereken temel önceliklerden biri olarak ifade edilebilir. Bu 
noktada, kamu düzeninin sağlanması için farklı araçlara ihtiyaç du-
yulmaktadır. Kamu politikası bu araçlardan biridir. Devletlerin ya da 
hükümetlerin bir konuya ilişkin olarak ortaya koymuş oldukları ey-
lemler kadar ve eylemsizlik halleri de kamu politikası olarak nitelen-
dirilmektedir. Bu süreçte devlet, bir konu ya da bir sorun için uygula-
maya konması gereken kamu politikası seçeneklerini analiz eder ve 
uygulamaya karar verdiği kamu politikasını işler hale getirir. Uygu-
lamaya konan politikaların toplum üzerinde maddi-fiziki bir takım 
etkileri olabildiği gibi, toplumun düşünsel ve manevi hafızasına da 
etkileri olacaktır.

Kamu politikalarının oluşumunda; siyasetçilerden bürokratlara, 
baskı guruplarından sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumdaki 
birçok aktörün doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır. 
Bu durum kamu politikalarının uygulanma yöntemlerine de tezahür 
edecektir. Kamu politikalarının takibi ve uygulanabilirliği devlet ve 
toplumdaki aktörlerce sağlanabilmelidir. Bu açıdan kamu politikala-
rının oluşturulması ve uygulanması, bir ülke için paradigma oluştur-
ma ve kamu değeri yaratma olarak da algılanabilir. Kamusal nitelik-
teki meseleler için ortaya konacak politikalar sürecinde yine kamusal 
nitelikte toplumu ilgilendiren çıktılar elde edilebilecektir. Dolayısıyla 
kamu değeri olarak ifade edilen ve kamu yararından, toplumsal etik 
kurallarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eylem ve söylemlerin 
üretilmesinde kamu politikalarının etkisi görülecektir. 

Trafik kurallarının uygulanmasından, engelli vatandaşların gün-
delik yaşamlarına ilişkin uygulanan bir dizi farklı politika oluştururken, 
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sadece kuralların yazılı metinler olarak görülmemesi, daha ziyade, ya-
pılan düzenlemelerin ve konan kuralların kamu düzeni ve toplum-
daki birlik ve dayanışmayı artıracak uygulamalara dönüşerek; son-
rasındaki süreçte kamu değeri niteliğine erişmeleri faydalı olacaktır. 
Nitekim kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde politikanın etki-
lerinin uzun süreli olması ve toplumca içselleştirilmesi, bu politikala-
rın hedeflerinden birinin de kamu değeri yaratmak olarak görülme-
sine bağlıdır.
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EMPLOYEE SATISFACTION IN EFFECTIVE HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES

Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu
Atatürk Üniversitesi Öğr. Üyesi

Kübra Bozma
Atatürk Üniversitesi Arş. Gör.

İsahak Trenci
Çukurova Üniversitesi, Doktora öğrencisi

Recent working conditions, speed of technological developments 
and changes also management styles; factors such as the working 
environment, cooperation, communication that were not conside-
red a hundred years ago and were not even a matter of preference 
for the employee, have led to the importance of employee satisfac-
tion and to the foreground. Positive effects of working conditions on 
employee motivation and performance are only possible with effe-
ctive human resources management. Determining the satisfaction 
levels of employees regarding human resources practices creates a 
preliminary ground for changing and improving the current situa-
tion. In this way, it is possible to develop a management approach 
suitable for human resources, which is the most valuable and inimi-
table resource of institutions and businesses. For this reason, in this 
study, it is aimed to determine the satisfaction of employees towards 
human resources practices.

The aim of this study is to determine employee satisfaction for ef-
fective management of human resources, which is essential for insti-
tutions and businesses. In the study, a field research was included by 
applying a questionnaire to the employees (192 people) determined 
by accessible sampling. The prepared questionnaire consists of two 
parts. In the first part, after the questions about the demographic 
information of the employees, in the second part, their views on the 
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effectiveness of human resources management were dimensioned 
as effective human resources management, working environment, 
participation in decisions, personal professional development, coo-
peration and communication, performance management, motiva-
tion and job satisfaction. Confirmatory factor analyzes, descriptive 
statistics, correlation and regression analyzes were performed on the 
research data. SPSS and AMOS package programs were used for the-
se analyses.

According to the findings, it was concluded that the satisfaction 
levels of employees regarding human resources management pra-
ctices, participation in decisions, cooperation and communication, 
working environment, motivation and satisfaction, personal profes-
sional development and effective human resources management 
are medium, and satisfaction levels for the performance evaluation 
system are low. Finally, it has been determined that the satisfaction 
levels of the employees regarding human resources practices differ 
according to their demographic characteristics.

Keywords: Employee satisfaction, Human Resources Manage-
ment.



111

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE PUBLIC 
SECTOR AND THE SWEDISH MODEL

Dr. İbrahim İRDEM
Polis Akademisi Başkanlığı, Öğr. Üyesi

Sweden, which has a unique management tradition and cultu-
re, is one of the role model countries in the world in public sector 
management with its innovative human resources management 
practices. Examining the Swedish model creates significant benefits 
and advantages in making the provision of public services more ef-
fective, improving service standards, increasing the competence and 
efficiency of employees, strengthening participation in decision-ma-
king processes, providing staff motivation and making use of digital 
practices more effectively. In addition, considering a specific country 
example in the human resources management process makes an 
important contribution to the literature. 

In this study, the developments in the understanding of human 
resources management, which is a part of the general reform stra-
tegy of the Swedish welfare state in public administration, are evalu-
ated and the problems encountered in practice and solution propo-
sals are discussed together with good practice examples.

Keywords: Public Sector, Human Resources Management, Swe-
den. 
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YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAŞ 
AYRIMCILIĞININ YÜKSELİŞİ: TÜRKİYE’DE YAŞLI 
BİREYLERİN TEKNOLOJİK YETERLİLİKLERİNİN 

HABERLERE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Oya ŞAKI AYDIN
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Özellikle son on yılda gündelik hayatta yeni iletişim teknolojilerinin 
rolü hızla artmaktadır. Akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların yaygın-
laşması ve görece ucuzlaması daha önceleri yüzyüze gerçekleştirilen 
birçok işlem ve hizmetin çevrimiçi olmasına sebebiyet vermiştir. Ne var 
ki bazı yaş gruplarının, özellikle de toplumdaki yaşlı bireylerin yeni medya 
kullanım yeterlilikleri sınırlı olabilmektedir. Bu doğrultuda Covit-19 
Pandemisi’yle birlikte çevrimiçi uygulamaların artan oranda kullanılması 
ve sosyal medya katılımı gibi konularda özellikle yaşlı bireylerin sorunlar 
yaşayabildiği gözlenmektedir. Bu durumda ortaya çıkan sorunlar medya 
içeriklerine olumsuz, ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler olarak yansımaktadır.

Bu çerçevede yaş ayrımcılığı olgusu medya dolayımıyla artan biçim-
de görünür hale gelmektedir. Yaş ayrımcılığı (ageism) Türkiye sosyal bi-
limler literatüründe çok sık karşılaşılan bir kavram değildir. Ne var ki 2020 
itibariyle yaşanan süreçte özellikle yaşlı bireylere dönük ayrımcı söylem 
ve ifadeler medyada sıklıkla gözlenir hale gelmiştir. Bu çalışmanın temel 
hedefi öncelikle yaş ayrımcılığını tanımlayarak Türkiye’deki bilimsel lite-
ratürdeki yerine bakmaktır. Devamında internet haber sitelerinde özel-
likle pandemi dönemiyle ilişkili olarak, yaşlı bireylerin teknolojik yeterli-
likleri noktasında ortaya çıkan ayrımcı ifadeler araştırılacaktır. Bu amaçla 
internet haber sitelerinde yayınlanan haberler içerik analizi yöntemiyle 
incelenecektir. Bu eksende medya ve dijital okuryazarlık ve teknolojik ye-
terlilik konularının tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaş Ayrımcılığı, Haber, İçerik analizi, Teknolojik Ye-
terlilik, Dijital Okuryazarlık.
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THE RELATIONSHIP OF AUTOMOBILE SALES WITH 
EXCHANGE RATES: AN EMPIRICAL STUDY ON RETAIL 

AUTOMOBILE SALES IN TURKEY

Doç. Dr. Hakan YILDIRIM
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi

Car prices and fluctuations in sales have always been popular topics. 
Therefore, the causes of fluctuations in the automotive market are tried 
to be determined by using various macroeconomic variables and diffe-
rent econometric models. It has become an important research topic 
for many studies to determine the determinants of the increase in au-
tomotive prices and the changes in total sales, especially in developing 
economies such as Turkey. In this study, the relationship between the 
total number of sales of light commercial vehicles and automobiles in 
Turkey and the Euro and Dollar exchange rate, which has been quite 
volatile recently, has been tested. In the study using monthly data from 
January 2011 to September 2021, Granger causality analysis was used to 
test whether there is a causality from exchange rate price movements 
to total automotive sales. The stationarity assumption for the Granger 
causality test was tested with the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 
(KPSS) test and it was found that the series were stationary at the le-
vel. Appropriate lag lengths were determined according to the Akaike 
Information Criteria (AIC) and the appropriate lag length was found to 
be 12. As a result of the Granger causality test applied, it was found that 
the Euro exchange rate was not a reason for the monthly total light 
commercial and automobile sales, while the Dollar exchange rate was 
statistically the reason for the light commercial and automobile sales 
at the 5% significance level. This situation can be interpreted that the 
changes in the dollar exchange rate have a statistically significant effe-
ct on light commercial vehicle and automobile sales.

Keywords: Light Commercial and Automobile Sales, Automotive 
Sector, Turkey Automobile Sales 
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KAMU-ÖZEL 
SEKTÖR ORTAKLIKLARI FIRSAT VE RİSK TEMELİNDE 

MADALYONUN İKİ YÜZÜ

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dr. Osman GEYİK 
Dicle Üniversitesi Öğr. Üyesi

Yeni bir kavram ya da yaklaşım olmayan kamu özel sektör ortak-
lıkları (KÖSO) kamunun yatırımların finansmanında kullandığı bir 
yöntem olmakla beraber günümüz değişen ve gelişen koşullarına 
da entegre bir yapı sergilemektedir. Özellikle devlete yüklenen rol-
lerin çeşitlenmesiyle artış kaydeden finansman arayışları KÖSO’ları 
alternatif bir finansman olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu çalışmada 
gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) kamu özel sektör ortaklıklarının 
proje, finansman, riskler ve fırsatlar temelinde mevcut durumu mer-
cek altına alınmıştır. Söz konusu değerlendirme yapılırken bilhassa 
Dünya Bankası raporlarından (Private Participation in Infrastructure 
(PPI), Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees) faydalanılmakla 
beraber çeşitli bilimsel yayın ve diğer raporlardan faydalanılmıştır. 
Bu kapsamda sektörlere göre GOÜ’lerde özel katılımlı altyapı proje-
lerinde yatırım taahhütleri, 1990–2005 yılları arasında özellikle 1995 yılı 
sonrasında dalgalı bir seyir izlerken en fazla yatırım taahhüdü tele-
komünikasyon sektöründe verilmiş bunu enerji ve ulaşım sektörleri 
izlemiştir. Bununla beraber proje sayıları 2012 yılı sonrasında düşüş 
kaydetmiştir. GOÜ’lerde altyapı projelerine özel sektörün katılımı 
noktasında üst orta gelirli ülkeler daha fazla pay alırken onu alt orta 
gelirli ülkeler takip etmektedir. Söz konusu katılımda düşük gelirli ül-
keler en az paya sahiptir. 1996-2020 seneleri arasında KÖSO proje sa-
yılarının bölgesel dağılımında ise en fazla proje Doğu Asya ve Pasifik 
Bölgesinde gerçekleşirken en az proje Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllardan bugüne farklı modellerle farklı geli-
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şim aşamalarından geçen KÖSO’lar kendi içerisinde bir takım riskleri 
barındırmasının yanı sıra kimi fırsatlar da sunmaktadır. Bu bağlamda 
KÖSO’lar maliyetlerin yüksek olması, getirdikleri riskler ve süreçle-
rin şeffaf yürütülmemesi gibi risklerin yanında özel sektörün teknik 
bilgisinin mevcudiyeti, alternatif maliyet sağlaması, kaliteli hizmet 
sunumu gibi fırsatları da söz konusudur. KÖSO projelerinde uygun 
sözleşme koşullarının belirlenmesi, hizmet sunumunun takibi, çıktı 
göstergelerinin ölçülebilir olması gibi hususlara dikkat edilmesi ge-
rekmektedir. Bunların yanı sıra KÖSO projelerinde risk dağıtımı şekli 
açık bir şekilde belirtilmelidir bu durum kamunun sonraki aşamalar-
da maliyet yüklenmemesi için bilhassa önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Özel Sektör Ortaklıkları, Altyapı Yatırım-
ları, Gelişmekte Olan Ülkeler
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A NEW INTERNATIONAL CRIME CATEGORY:  
ECOCIDE AND ARMED CONFLICTS

Dr. Gözde TURAN
Antalya Bilim Universitesity

Devastation and destruction of the ecology of geographic areas 
to the detriment of human life, animal life, and plant life has been 
suggested to form a separate international crime category, namely 
ecocide. Whether it would be framed as Crimes Against Peace, Cri-
mes Against the Environment, or ecocide, such detrimental mea-
sures against human, animal and plant life are excluded from the 
1998 Rome Statute establishing the International Criminal Court 
(ICC), which represents the latest stage in international criminal law 
defining the current categories of international crimes. The lack of 
consensus on a crime category for ecocide in international law is not 
a consequence of the former not playing any role in the political or 
legal field. To the contrary, cases of contestation and conflict on eco-
cide reflect an ongoing struggle to include environment in political 
and legal instruments, thereby influence the human intervention in 
the ecosystem in a different and positive way. This article will focus on 
crimes against non-human species/animals as part of a broader ca-
tegory of ecocide with a closer look at recent examples of eco-crimes 
during armed conflicts, and argue that without a holistic perspective 
on the human effects on the planet, it will not be possible to achieve 
genuine justice at the international as well as domestic level. 

Keywords: ecocide, green criminology, armed conflicts
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TURKEY-CHINA RELATIONS IN  
THE 21ST CENTURY

Dr. Emre Demir 
TED Universitesity

2021 is the 40th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations between Republic of Turkey and the People’s Republic of 
China. In the forty-year period, the two countries’ relations have both 
seriously developed and undergone a significant transformation. The 
relations between the two countries, especially in the last ten years, 
have made great progress. In this period, China has increased its we-
ight in the Turkish economy and the bilateral trade relations have 
made a serious development in favour of China. During the years, 
there has also been a major transformation in the attitude of the AKP 
governments towards the Uyghur issue compared to the previous 
period. A brief discussion of the economic/commercial relations, the 
Belt and Road Initiative (BRI) and investment relations, and financial 
relations and the Uyghur issue, which are the three elements that 
most deeply affect bilateral relations, will be useful in understanding 
Turkey-China relations and the transformation in Turkey’s policies 
towards China in recent years. Such an overview of Sino-Turkish re-
lations reveals that the most important reason for this great change 
in AKP’s Uyghur policy lies in the economic and financial relations 
between the two countries that have strengthened in recent years. 
The fact that the Chinese state supported Turkey in times of crises 
and became an important financial source for the country’s troubled 
economy caused the AKP to review its policies against China, which 
led to a major transformation especially in the Uyghur issue.
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CHINA’S ONE BELT AND ONE ROAD INITIATIVE  
AND THE POLAR SILK ROAD

Asst. Prof. Dr. Mesut ŞÖHRET
Gaziantep University

The Silk Road, which has the title of the first intercontinental trade 
route in the world, has carried the commercial products and riches 
of the East to the West throughout history. Due to its economic im-
portance, the Silk Road in the region has become a geography that 
nations want to keep under control. Although it lost its importance 
with the shift of international trade to the Atlantic Ocean after ge-
ographical discoveries, the Silk Road has started to gain importance 
again with the spread of international trade and the decrease in de-
pendence on the sea thanks to transportation opportunities in re-
cent years. With the “One Belt One Road” project, which was started 
by Chinese President Xi Jinping in 2013, China has presented an inc-
lusive model to the countries of the region based on a win-win un-
derstanding against the conditional projects of Western origin. In ad-
dition, China plans to create a new silk road in the arctic region from 
the sea, thanks to the new roads that will be formed with the melting 
of the glaciers in the Arctic region due to global warming. Thus, it is 
seen that China, which is currently the most trading country in the 
world, aims to make this feature sustainable and to maintain its tra-
de superiority in the future. In this study, the aims and geopolitical 
effects of China’s One Belt One Road Project and the Polar Silk Road 
project are examined.
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THE ROLE OF REGIONAL SECURITY INSTITUTIONS IN 
THE MIDDLE EAST IN PROMOTING INTERNATIONAL 

SECURITY: A CASE STUDY ANALYSIS

Dr. Çağla MAVRUK CAVLAK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Regionalism has become an important aspect of world politi-
cs in the post-Cold War period. Regions and regional powers are of 
growing importance in international relations, and there has been a 
tendency to emphasize the role of regional security arrangements in 
solving global issues and promoting international security. The recent 
increasing number of regional organizations and the willingness of 
regional powers to enter into such arrangements can be mentioned 
as the reasons of growing scholarly attention to regional cooperation. 
States may have different motivations or priorities in entering into or 
establishing regional institutions including political purposes, secu-
rity concerns, economic considerations, socio-cultural interactions or 
multiple motivations. 

With the collapse of the Cold War security architecture, security 
threats have become more local than global and still threaten global 
security. This shift has increased the importance of regional security 
institutions in promoting international security. Such arrangements 
have been collaborating with the United Nations to promote interna-
tional peace and security by providing dialogue and cooperation in 
their respective areas. 

While there have been many initiatives for establishing and ma-
intaining such institutions in the Middle East, the countries of the 
Middle East have showed little interest in engaging regional security 
institutions. As a result, there is a lack of effective and inclusive re-
gional security organization in the region. Based on the increasing 
importance of regions in international security, this research assesses 
the role of regional security institutions in the provision of interna-
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tional security by focusing on the Middle East as a separate level of 
analysis. Drawing on literature and cases from the Middle East, this 
paper argues that regional and global security can be achieved th-
rough establishing an inclusive regional security arrangement by de-
veloping a mutual cooperation framework.
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FORECOMING AMPEL-KOALITION: FOREIGN POLICY 
IMPLICATIONS OF A NEW COALITION IN GERMANY

Dr. Fatih Bayezit
Independent Researcher

The German federal election, held on 26 September 2021, has signi-
ficant outcomes for post-Angela Merkel period, which shaped German 
politics since 2005. Olaf Scholz, the Chancellor candidate of the SPD, 
won the election by a small margin and said that CDU/CSU should no 
longer be in government, but in opposition. Thus, Scholz, who excluded 
the CDU/CSU in the first place, started the negotiations to form an Am-
pel-Koalition with the FDP and the Greens. According to Scholz, a social 
democratic, environmentalist and liberal political coalition seems more 
appropriate to the interests of the German people. In this respect, the 
fact that the conservatives are excluded in the new German government 
and that the Greens will be included in the coalition after a long time 
would bring a new framework to the German foreign policy, which will be 
drawn by a government established under the leadership of a social de-
mocratic Chancellor after Gerard Schröder. Germany’s dominant role in 
NATO and the EU, as well as its relations with Russia and China that affirm 
cooperation along with strategic competition, entails a careful analysis 
on German foreign policy through current changes in the international 
dynamics. The global pandemic, financial distress, displeasure in the EU, 
environmental and climate challenges, emerging developments in AI, te-
chnology and digitalization, and human rights issues as well as the com-
petition between China and the USA shapes the current international 
conjuncture. Therefore, in this study, the foreign policy approaches and 
discourses of the SPD, FDP and The Greens are discussed within the con-
text of their statements and traditions before the 2021 federal elections. 
This study examines the implications of incoming German foreign policy 
framed within the changing international political order.

Keywords: Germany, foreign policy, ampel-koalition, international system
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TOURISTS SATISFACTION OF BURSA ANTIQUE CITY 
DESTINATION, TURKEY: AN EMPIRICAL APPROACH 

FROM TOURISM DEVELOPMENT PERSPECTIVE

Assoc. Prof. Mustafa DAŞKIN 
Amasya University

Bursa as a touristic product is one of the most important tourism 
centers of the Marmara region with its deep historical and historical 
places, its natural beauty geographical position. It was the capital of 
the Ottoman Empire in the past. Bursa Uludağ Mountain is one of 
the most important winter tourism destinations of Turkey, being the 
most preferred by the current and foreign tourists, and continues to 
host many art works of the Ottoman period. However, in this regard, 
there is a paucity of empirical research in the literature. 

Nowadays, destinations are trying to attract tourists with the ima-
ge of destination they created as a tourism product. Individuals are 
influenced by many factors when choosing where to spend their va-
cations. Because of the competitive nature of tourism industry and 
the competition is getting more intensive among tourism destinati-
ons, identification of different attributes of the image and destinati-
on image measurement are critical to tourism marketers and deci-
sion makers of a destination. Image measurement of a destination 
might provide significant information that is needed to direct future 
marketing and planning strategies and development of the desti-
nation (Hsu et al., 2004). As a case in point, there is constant need to 
conduct empirical research to evaluate the tourist perceptions and 
may be the factors that are likely to affect their satisfaction, which 
in turn influences future behavioral intensions to revisit an intended 
destination. Therefore, this study aimed to evaluate the destination 
image and satisfaction perceived by visitors coming to Bursa/Turkey 
as an emerging tourism product. 

Therefore, the purpose of this study was to investigate the desti-



125

nation satisfaction perceived by visitors coming to Bursa/Turkey. For 
this study, a sample of 200 visitors from different touristic locations 
in Bursa province was surveyed. The results of the study were tested 
using the SPSS 21 program. In the study, descriptive statistics, relia-
bility and validity analysis, factor analysis, and t-test were performed. 
Results show that the common perception is favorable for the des-
tination; on the other hand, the visitors are not satisfied of infrast-
ructure, mobility of night life, and lack of package tours. This study 
provides implications for the destination management organization 
and useful guidelines to practitioners in terms of managing tourism 
development. The current study was the first empirical research in 
investigating destination satisfaction from Bursa province, so, this 
provides further contribution to tourism and hospitality manage-
ment literature as well. 

Keywords: Destination image, tourist satisfaction, tourism deve-
lopment, empirical research, Turkey



126

COMMUNITY WITH SHARED FUTURE  
FOR MANKIND AND TURKEY

Dr. Asım DOĞAN 
University of North Carolina and Chapel Hill, Visiting Scholar 

Community with Shared Future for Mankind (CSFM) is an asser-
tive political slogan of Chinese Communist Party (CCP). President Xi 
Jinping repeatedly declares it as the final aim of Belt and Road Ini-
tiative. Vague, philosophically and historically shallow, the term has 
already found its place in Chinese constitution as well (NPC, 2018). 
CSFM is interpreted as an alternative Chinese international system, 
under the leadership of China and its political values (Rolland, 2020, 
p. 1). Participating in Belt and Road Initiative (BRI), is considered to be 
the first step to such a comprehensive system in the future. Turkey’s 
possible place in CSFM as a NATO ally has much more meaning for 
China, due to its geopolitical significance in the strategic chokepoint 
of energy, transportation, maritime and even cultural and political 
value’s crossroad (Kulaksız, 2019, p. 57). China considers Turkey as a 
valuable gateway to European market, a valuable transportation bri-
dge for its connectivity to Europe, an important potential partner as 
a big power in Middle East. For Turkey China is a possible alternative 
to EU and the US to diversify financial resources, technology transfer, 
investments, market to sell goods and even an alternative security 
partner (Gaspers & Huotari, 2017, p. 2), due to the unfair and discri-
minating approaches it often faces from EU, NATO and the US (Özel, 
2019, p. 6). While China is certainly working on it and already took a 
considerable way, meticulous analysis needed to articulate whether 
Turkey’s place in it or out of it would be more beneficial. Nevertheless, 
it is certain that, the both countries have similar historical experien-
ces of unfair treatments in the past and present, both are heirs of 
profound civilizational heritages, both were humiliated by last cen-
tury’s imperialism and both are thirsty to some achievements that 
can lead to claim back their “rightful place” in international order. 
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Though these factors create sizable rationale for a rapprochement, 
a forgotten fact should be recalled. That is, Turkey is not, Syria, not 
Iraq, not Serbia, not even Russia. Turkey is heir of a long and profound 
political heritage that, managed and interacted almost all cradles of 
civilizations (Mesopotamia, Egypt, Greece, Anatolia, Iran, India, China) 
in various length of time and developed a high self-esteem, historical 
proud and blended a fine culture, which has been underestimated 
and neglected for a long time. Far from to be content with band wa-
goning to any political “club”, it seems Turkey is destined to create its 
own “community of shared destiny”, backed by strong economic, mi-
litary and political power, in an already in sight dangerous multipolar 
world. This does not seem an option, but a vital necessity that, China 
has realized long ago. To achieve such a hard and long-term goal, 
Turkey has to keep balanced relationship with each great powers and 
focus on development without endangering the democratic, social 
and political achievements it has cultivated since the last century of 
Ottoman Empire.
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CONTENDING VISIONS OF GREAT POWERS: THE 
GEOSTRATEGIC IMPLICATIONS OF INDO-PACIFIC 

STRATEGY AND BELT AND ROAD INITIATIVE IN  
SINO-US COMPETITION

Lokman KARADAG
Malaysia International Islamic University, PhD Students 

The U.S. foreign policy establishment holds that inter-state strategic 
competition, defined by geopolitical rivalry between free and repressive 
world order visions, is the primary concern for U.S. national security. In the 
decision-makers’ view at the Department of Defense the People’s Republic 
of China, under the leadership of Xi Jinping and the Chinese Communist 
Party seeks to reorder the regional security architecture to its favor by leve-
raging military modernization, influence operations, and economic power 
to put pressure on the other nations. Therefore, the Indo-Pacific Strategy 
has been claiming that to promote long-term peace, prosperity for all, not 
accept policies or actions that threaten or undermine the rules-based in-
ternational order and committed to defending and enhancing shared va-
lues. This paper analyses the nature and geostrategic implications of the 
Indo-Pacific Strategy and Belt and Road Initiative in the context of Sino-US 
rivalry. The paper demonstrates that despite its theoretical framework whi-
ch aims to promote peace, prosperity, and rules-based international order 
the practical applications of the Indo-Pacific Strategy have been limited 
to military alliances order in the Indo-Pacific region. The paper rejects the 
arguments of some recent scholarship regarding the capacity building of 
the Indo-Pacific Strategy to build a new international order. It argues that 
compared to the Chinese-led Belt and Road Initiative, which is provided 
inter-civilization interaction and economic developments, the Indo-Pacific 
Strategy practically lacks the main drivers, and dynamics to build a new 
international order in the Indo-Pacific Region.

Keywords: The Sino-U.S. Rivalry, Indo-Pacific Strategy, Belt and Road 
Initiative.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION  
ON SOCIAL POLICY

Dr. Hasan YENİÇIRAK 
Siirt University

The social destruction caused by the Great Depression and the 
Second World War revealed the welfare state practices. With the wel-
fare state practices, social rights have been fully established. Marshall 
explained the need for social services to be accessible to all with “sta-
tus civitatis”. This state-centered approach in social policy has evolved 
into another phase with globalization. The welfare state, which had 
its Golden Age between 1945-75, has faced some problems since the 
1975s. Globalization has undermined the capacity of nation-states to 
act in socially compensatory ways. This effect of globalization on nati-
on-states has also led to a change in the understanding of social po-
licy. Globalization has limited welfare state practices, but at the same 
time, globalization itself has evolved towards a socially responsible 
globalization. In this presentation, I will try to show how globalization 
has evolved into socially responsible globalization. I will discuss this 
evolution of globalization through the International Monetary Fund 
(IMF), International Labor Organization (ILO), Organization for Econo-
mic Co-operation and Development (OECD).

Keywords: Social Policy, Welfare State, Globalization



130

PANEL 15



131

MİTOLOJİ VE TARİH İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEMİRCİ 
KAVA VE ZALİM DAHHAK EFSANESİ’NİN ŞEREFNAME 

VE ŞEHNAME ÜZERİNDEN ANALİZ DENEMESİ

Doç. Dr. Ercan GÜMÜŞ
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

Efsanelerin tarihi kaynaklara yansıması, tarihçilerin sıklıkla dikka-
tini çekmektedir. Ağırlığını efsanelerin oluşturduğu sözlü geleneğin 
yazılı anlatıyla etkileşimi çeşitli şekillerde olmaktadır ve bu haliyle söz 
konusu ilişki, tarihçiler için yoğun bir malzeme alanı oluşturmaktadır. 
Bu etkileşim kimi zaman tarihi bir vakadan efsaneye dönüşme, kimi 
zaman da bir efsaneden yazılı kaynaklara yansıma şeklinde olmakta-
dır. Yazıya konu meselede, efsanenin tarihi metinlere akisleri söz ko-
nusudur. Metinde görüleceği üzere, “Demirci Kava ve Zalim Dahhak” 
adlı mitolojik anlatının, yazıldıkları dönem ve sonrası için ciddi ehem-
miyete haiz iki esere yansımaları dikkate değerdir. Bu eserlerden ilki 
Firdevsi’nin Şehnamesi, ikincisi ise Şeref Han’ın Şerefnamesi’dir. 

Bu tür metinlerin ait olduğu toplumların, benimsedikleri kültürel de-
ğerleri ve içinde bulundukları hakikat algısını göstermeleri bakımından 
da taşıdıkları değer yadsınamaz. Genel tarih yazımında mitolojik öge-
lerden arındırılmış ve merkeze insanın yerleştirildiği bir anlatı söz konu-
sudur. İnceleme metinlerinde bu gelişmelerin benimsenmediği, tersine 
gerçeküstü hayal unsurlarının ciddi bir kabul gördüğü anlaşılmaktadır. 
Buysa yazarların dünya ve hakikat algısını tartışmaya açmaktadır. 

Fransız ihtilali sonrasında gelişen uluslaşma söylem ve tartışma-
larının yanında modern Kürt milliyetçiliğinin “Demirci Kava ve Zalim 
Dahhak” miti üzerinden 16. yüzyıldaki Şerefname’den ve Fars ulusçu-
luğunun temel esin kaynağı olan 10. yüzyıldaki Şehname’den köken-
ler edinmesi ilgi çekici yorumlara kapı aralamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Tarih, Şerefname, Şehname, Dahhak, 
Kava. 
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SELÇUKLULAR, ZENGİLER, EYYÜBİLER VE 
MEMLÜKLER DEVRİNDE OĞUZLAR-TÜRKMENLER

Asil CEYLAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yüksek Lisans öğrencisi

Oğuzlar’ın nereden geldiklerine dair yapılan araştırmalarda Oğuz 
Kağan’a dayandırılmaktadır. Türk tarihine damga vuran, Türk dev-
letlerinin kurulmasına vesile olan, yıkılışına da sebep olan Oğuzların 
öncelikle etimolojik olarak tanımlanması sonrasında İslami etkiyle 
Türkmen tabirinin Oğuzlar tabirine karşılık olarak kullanılmasına yol 
açmıştır. Tarihi kaynaklardan Reşidüddin Fazlullah Hamedani’nin Ca-
miü’t Tevarih, Yazıcızade Ali’nin Oğuznamesi, Kaşgarlı Mahmud’un 
Divanü Lügat’i’t Türk, Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere’i Terakime ile 
destanlardan Oğuz Kağan ve Dede Korkut Destanlarıyla malumatla-
rın bir araya getirilmesiyle tarihlerine dair bilgiler toplanmaya çalışılan 
Oğuzlar’ın elde edilen bilgiler ışığında 22-24 arası iki koldan teşekkül 
ettikleri saptanmıştır. İşte bu ortaya çıkan teşekkülün birbirlerinin de-
vamını sağlayan Selçuklular, Zengiler, Eyyübiler ve Memlükler çizgi-
sinde onların dönemindeki durumlarını, adı geçen devletlere tesirini, 
ikili ilişkilerini, yaşam tarzlarını hedefe konularak siyasi, askeri, ekono-
mik boyutlarla örnekler verilerek kaynaklar çerçevesinde açıklanma-
ya çalışılmıştır. Selçuklular ve Zengiler, Oğuz soylu birer devlet olarak 
kanıtlar bulunurken, Eyyübiler köken itibariyle Kürt asıllı sonradan 
halk ve asker tabakasının etkisiyle özellikle Zengilerin devam niteliği 
taşıyan bir devlet olmasından dolayı Türkleşmiştir. Memlükler lehine 
Oğuzlar’ın Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları adıyla Akdeniz ve 
Güney Anadolu yörelerinde birer Oğuz yapılı devletler kurulmasına 
vesile olmuştur. Genel itibariyle makalemizde sözü edilen devletler 
Oğuzları siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri anlamda faydalanmış ve 
Oğuzlarda bu katkı sonucu varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Oğuzlar, Türkmenler, Boylar
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1310-1418 YILLARI ARASINDA BASARAB HANEDANLIĞI 

Dr. Ayşe Beyza ERCAN
Ardahan Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Basarab Hanedanlığı ya da bir diğer adıyla Eflâk Prensliği Roman-
ya’nın ilk voyvodalarının mensubu bulunduğu ve bununla birlikte 
Eflâk’ın kuruluşunda belirleyici bir rol oynayan aile olarak bilinmek-
tedir. Kuman yani Türk menşeili olan Basarab ailesi Romanya’da milli 
bir devletin kurulmasında rol oynamıştır. 1310 senesinde I. Basarab’ın 
Macar Kralı I. Károly’u Posada Savaşı’nda mağlup etmesinden sonra 
kurulan bu prenslik 17. yüzyıla kadar siyasî yaşamını sürdürmüştür. 
Karpat Dağları ile Tuna Nehri ve Siret Nehri civarında bulunan siyasî 
teşekküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ve başkenti Curtea de Argeş 
olan hanedanlık Romanya’nın ilk bağımsız prensliğini kurmuştur. 
Kuman menşeili bu hanedanlığın kökenini Cengiz Han’a dayandı-
ran görüşler de mevcuttur. Basarab bir kişi ismi olmanın yanı sıra bir 
bölge adı olarak da bilinmektedir. Besarabya güneyinde Karadeniz, 
batıda Prut Nehri ve doğuda Dinyester Nehri ile çevrili olan Doğu 
Avrupa’daki tarihi bir bölge olarak günümüzde Moldova ve Ukrayna 
toprakları içerisinde yer almaktadır. Bu bildiri metninde Romanya 
milli devletinin kuruluşuna ön ayak olan Türk menşeili Basarab ailesi 
ve dolayısıyla Eflâk Prensliği’nin (Voyvodalığı) kuruluşu incelenecektir. 
Tarihte adından sıklıkla söz ettiren Kazıklı Voyvoda’nın da (1448, 1456-
1462) mensubu bulunduğu Basarab Hanedanlığı 14. yüzyılın başında 
Macarlar ve ilerleyen süreçlerde ise yoğun bir şekilde Türklerle siyasî 
ve askerî ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Bu çalışmada hanedanlığın 
üyelerinin ve kurucusu oldukları Eflâk Prensliği’nin 1418’e kadar olan 
faaliyetleri ana hatlarıyla incelenecektir. Nihaî olarak alan yazına katkı 
sağlayabilmek adına ana kaynaklar başta olmak üzere ağırlıklı olarak 
Romence kaynaklara başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Basarab Hanedanlığı, Eflâk Prensliği, Posada 
Savaşı, Romanya. 



134

KAPİTALİZME GEÇİŞ TARTIŞMALARINDA BATI 
LİTERATÜRÜNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Ahmet Aykut ALTAY 
Akdeniz Üniversitesi, Doktora Programı Öğrencisi 

Feodalizme geçiş tartışmaları uzunca yıllar batı akademisini meş-
gul etmiştir. Modernlik tartışmalarıyla iç içe geçen bu tartışmalar çe-
şitli düşünürlerce ele alınmış; karşılıklı eleştiri ve cevaplar da yüklü bir 
külliyatın doğmasına yol açmıştır. Feodalizmden kapitalizme geçişi, 
feodal üretim ilişkilerinin yeni ortaya çıkan üretici güçlere ayak uy-
duramaması sonucu sökülüp atılması ve burjuvaziye uygun siyasi ve 
toplumsal yapının ortaya çıkması olarak açıklayan Karl Marx’ın ardın-
dan Lenin ise bu geçişin feodal sistemin Prusya’daki gibi dönüşerek 
ya da Amerika görüldüğü üzere tamamen ortadan kaldırılarak olaca-
ğını ileri sürmüştür. Max Weber ise bu geçiş için akılcı hukuk, ekono-
mideki rasyonelleşme ve dini ögeler gibi ön koşullar öne sürmüştür. 
20.yüzyılda da devam eden bu tartışmalara en önemli katkılardan biri 
Maurice Dobb’dan gelmiş ve kapitalizme geçiş için servet mülkiyeti-
nin çok daha az sayıdaki elde yoğunlaşmasını ve sermayeye tabi hale 
gelmesini şart olarak görmüş; ancak Paul Sweezy’nin dışsal etmen-
leri ve ticareti göz ardı ettiğine dair eleştirisine maruz kalmıştır. Bu 
tartışmalara Robert Brenner da dahil olmuş; Dobb ile benzer şekilde 
o da içsel etmenlere odaklanmış ve kapitalizme geçişi serfliğin sona 
ermesine ve tarımın ticarileşmesine bağlamıştır. Henry Heller için 
ise kapitalizmin ortaya çıkışında “güç” de belirleyici bir faktör olmuş-
tur. Denizaşırı pazarlara ulaşım ve kolonyalizm hep devlet sayesinde 
mümkün olmuştur. Devlet, isyanları bastırarak, legal ve idari gücüyle 
aşamalı olarak ulusal pazarları oluşturarak, yeni gelişen endüstrileri 
koruyarak, kolonyalizm ve savaşla yeni pazarlara ulaşarak, topraksız 
kalanları ve fakirleri ücretli işçiler olmaya zorlayarak ve hatta hâkim 
sınıfın dini görüşünü resmi sayıp onu kuvvetlendirerek kapitalizmin 
gelişimine büyük katkılar sunmuştur. Terence Byres ise oldukça farklı 
bir perspektif sunar ve feodalizmden kapitalizme tam bir geçiş ol-
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mak zorunda değildir der. Kapitalist sanayileşmeyi destekleyen bir 
kırsalın olması da bu soruna çözüm getirir. Mevcut üretim ilişkilerinin 
feodal düzeyde kalması sorun teşkil etmez. Bu çalışmada da kapita-
lizme geçiş tartışmaları etraflıca ele alınacak, birbirlerinden farkları ve 
benzerlikleri karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Feodalizm, Kapitalizm, Sosyalizm, Geçiş Tartış-
maları, Ticaret



136

RIZA PEHLEVİ DÖNEMİNDE İRAN’DA  
MODERNLEŞME HAREKETİ VE BU HAREKETTE  

TÜRK DEVRİMİNİN İZLERİ

Dr. Elif TÜRKİSLAMOĞLU 
Ankara Üniversitesi Öğr. Üyesi

Türkiye ve İran 20. yüzyıla modernleşme çabasındaki iki ülke ola-
rak girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun, çoğunlukla Batılılaşma 
olarak adlandırılan modernleşme hareketi 19. yüzyılın başlarında or-
taya çıkmış; Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine giden yolu açmış-
tır. İran’daki modernleşme hareketleri ise daha sınırlı ve dağınık bir 
görünüm arz etmiştir. Bu çerçevede İran’da yapılan Batı’yı doğrudan 
takip etmekten ziyade Osmanlı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde atılan 
adımları izlemek şeklinde ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de Cumhuriyetin kurulmasından sonra İran’da da ulus 
devlet inşası süreci hız kazanmıştır. İki ülke birbirinden farklı neden-
lerle modernleşmeyi ve devlet inşası faaliyetlerini eş zamanlı olarak 
yürütmüşlerdir. Esasen İran’da Şah Rıza Pehlevi Atatürk’ün Türkiye’de 
başlattığı yenilik hareketini kendi ülkesinde uygulamaya çalışmıştır. 
Ancak bu hareketin iki ülkedeki sonuçları da birbirinden farklı olmuş-
tur. Zira Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk devrimleri varlığını sürdürür-
ken İran, İkinci Dünya Savaşı’nda işgale uğramış; savaş sonrası oğul 
Pehlevi dönemiyle de 1979’daki İslam Devrimi’ne savrulmuştur.

Bu çalışmanın amacı; 20. yüzyılda, farklı koşullarda altında olsa 
da, Türkiye ile benzer deneyimleri yaşayan ve Şah Rıza Pehlevi dö-
neminde yoğunlaşan İran’daki modernleşme çabalarında Atatürk 
Türkiye’sindeki devrimlerin izlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 
ilk bölümde iki ülkenin modernleşme geçmişlerine değinilmiş, ikinci 
bölümde de İran’da 1920-40 arası dönemde Rıza Pehlevi iktidarıyla 
başlayan ulus-devlet kurma süreci ile bu süreçteki Türk devriminin 
etkileri üzerinde durulmuştur. Son olarak İran’daki bu hareketlerin 
başarısızlığının nedenleri tartışılmıştır.
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DİYARBAKIR MOTHERS FROM “WAR OF  
POSITIONS TO WAR OF MANOUVERS”

Asst. Prof. Dr. Recep GÜLMEZ 
Erzincan Binali Yıldırım University

Conceptualized within the framework of two different discourses, 
the Kurdish problem and the PKK terrorist organization problem, 
the issue of combating terrorism has reached a different dimension 
today with the AKP government. In recent years, the struggle with 
the Diyarbakir Mothers movement, which we can consider as a ci-
vil society, has turned into a political society + civil society struggle. 
With this movement, the Kurdish Question + PKK terrorism problem 
is tried to be separated and solved together at the same time. In this 
study, it is discussed that Turkey’s mobilization of citizens of Kurdish 
origin as a civil society by following a different method in the fight 
against terrorism in recent years and transforming the fight against 
terrorism from a war of positions to a war of maneuvers. In recent 
years, the civil resistance movement that emerged as Diyarbakır Mo-
thers has been pioneered by the AKP government and has been tr-
ying to embody the “Kurdish is different, PKK is different” concept for 
years. Continuing the fight against terrorism in partnership with civil 
society together with military force requires us to consider the fight 
against terrorism within the framework of the counter-hegemony li-
terature.

For this purpose, Diyarbakir Mothers movement is not only a phe-
nomenon brought before the Saturday Mothers, but also the AKP’s 
mobilization of the masses, which occupies Turkey’s current politi-
cs and carries the Kurdish problem to a new dimension, especially 
by supporting the “mothers” of Kurdish origin and whose children 
were kidnapped by the PKK in order to solve the question while on 
the other hand, it will enable us to consider HDP as a case that is 
“deterritorialized” or “criminalized” in front of the AKP. Based on An-
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tonio Gramsci’s theory of “War of Positions” and “War of Maneuvers”, 
our study argues that civil society and political society are evaluated 
together by addressing the concept of counter hegemony through 
“Diyarbakir Mothers” and both of which justify the state’s fight aga-
inst terrorism. For this purpose, our study is in an effort to build a 
theory on “Diyarbakır Mothers “movement”.

Keywords: War of Positions, War of Maneuvers, Diyarbakir Mot-
hers, Terror, Counter Hegemony
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TERÖR EYLEMLERİNDEN KAYNAKLI  
ZARARLARIN SOSYAL RİSK İLKESİ  
ÇERÇEVESİNDE TAZMİN EDİLMESİ

Gencer K. KARAGENÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Arş. Gör.

1982 Anayasasının 125/7 hükümleri uyarınca; “İdare, kendi eylem 
ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” Maddeden 
de anlaşılacağı üzere; idarenin işlem, eylem ve sözleşmelerinden kay-
naklı zararları tazmin etmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bahsi geçen 
zararların tazmin edilmesi idarenin sorumluluğu başlığı altında kav-
ramsallaştırılır. İdarenin sorumluluğu doktriner olarak iki alt başlığa 
ayrılarak tasnif edilmektedir. Bu başlıklar idarenin kusurlu ve kusur-
suz sorumluluğudur. 

İdarenin kusurlu sorumluluğu; genel nitelikli, nesnel, objektif, ba-
ğımsız ve anonim niteliktedir. Bu sorumluluk türünde bahsi geçen 
zarara belli bir kamu görevlisi sebebiyet vermemiştir. Mevcut zarar 
kamu hizmetinin iyi bir şekilde örgütlenmemesinden meydana gel-
miştir. Bu sorumluluk türü karşımıza; hizmetin kötü işlemesi, geç iş-
lemesi veya hiç işlememesi şeklinde çıkmaktadır. İdarenin kusurlu 
sorumluluğu, idare için asli ve birinci derecede sorumluluk sebebidir. 

İdarenin kusursuz sorumluluğu ise en temelde iki alt başlıkta in-
celenir. Bunlar tehlike ilkesi ve kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi 
diğer bir ifadeyle fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesidir. Tehlike ilke-
si; idarenin tehlikeli faaliyetleri, mesleki risk ve bu bildirinin temasını 
oluşturan sosyal risk ilkesi alt başlıklarında incelenir. İdarenin kusur-
suz sorumluluğu ilkesinde idarenin oluşan zararda kusuru olmama-
sına rağmen mevcut zarara sebebiyet vermesinden ötürü yani illiyet 
bağının kurulmasından kaynaklı oluşan zararların tazmin edilmesi 
söz konusudur.

Sosyal risk ilkesi ise diğerlerinden ayrılan nevi şahsına münhasır 
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bir niteliğe sahiptir. Bu ilke uyarınca terör eylemlerinden kaynaklı 
zararların karşılanması amaçlanır. Diğer kusursuz sorumluluk ilke-
lerinden farklı olarak bu ilkede illiyet bağı aranmamaktadır. Mevcut 
zarar idarenin işlem, eylem ve sözleşmelerinden kaynaklanmamakla 
birlikte tazmin edilmektedir. Sınırları çizilmiş belli bir alan üzerindeki 
örgütlü yapı olan, devletin, kendi coğrafyasında meydana gelen za-
rarları tazmin etmesi gerektiği üzerine kurgulanan bir ilke olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada Danıştay içtihatları esas alınarak sosyal risk ilkesi 
çerçevesinde terör olaylarından kaynaklı idarenin sorumluluğu ilke-
si incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle idarenin sorumluluğu ilke-
si kavramsal olarak anlatılmış ve alt başlıkları itibariyle incelenmiştir. 
Yargı kararları analiz edilerek sosyal risk ilkesinin tarihsel dönüşümü 
analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdarenin Sorumluluğu, Kusurlu Sorumluluk, 
Kusursuz Sorumluluk, Sosyal Risk İlkesi.
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KİMLİK VE İNANÇ EKSENİNDE ÖTEKİLEŞTİRİLEN 
EZİDİLER VE 74. FERMAN SONRASI TÜRKİYE’YE  

EZİDİ GÖÇÜNÜN YANSIMALARI

Recep YİĞİT 
Kocaeli Üniversitesi, Doktora Öğrencisi 

Bu çalışma, Ortadoğu’da tarih boyunca inançlarından ve kimlikle-
rinden dolayı sürekli ötekileştirilen, baskıya, zulme ve soykırıma uğra-
yan Ezidileri “kimlik ve inanç ekseninde” değerlendirmek ve 2014 yılı 
sonrası Türkiye’ye göç eden Ezidilerin statülerini araştırmak amacıy-
la düzenlenmiştir. Araştırmada Ezidilerin kimlik ve inançlarını farklı 
perspektiflerden incelemek adına literatür taraması yoluyla teorik 
arka plan araştırılmış ayrıca 2014 yılı sonrası Türkiye’ye göç eden Ezi-
dilerin önde gelenleri ile Diyarbakır ve Mardin Ezidi kamplarında yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Farklı dinlerin, dillerin ve kül-
türlerin mozaiğini oluşturan Ortadoğu’da yüzyıllardır sessiz sedasız 
varlığını sürdüren Ezidiler ile ilgili birçok farklı görüş ileri sürülmek-
tedir. Bu farklı görüşlerin en büyük nedeni olarak Ezidiliğin “sır bir 
inanç” sistemine sahip olması görülmektedir. Sahip oldukları inanç 
sistemi nedeniyle tarih boyunca gerek diğer dinlerden olan kom-
şularının gerekse diğer kavimlerin sürekli baskısı ve zulmü altında 
kalan ve ötekileştirilen Ezidiler, dünya genelinde sayıları her geçen 
gün azalmasına rağmen kültürlerini devam ettirmektedirler. Tarihin 
birçok evresinde oluşturulan “Şeytana tapanlar” yaftası Ezidilere olan 
zulmü meşru kılmış ve bu topluluk için baskı ve en nihayetinde soy-
kırım adeta kaderleri haline gelmiştir. Son yüzyılda ise bölgede bulu-
nan fundamental örgütlerin baskısı altında kalan Ezidiler, Türkiye’ye 
göç ettikleri günden itibaren değişen hukuki statülerle yaşam alanı 
bulmaya çalışmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Ezidi, İnanç, Göç, 74. Ferman, Statü.
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TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN  
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLERE  

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Halim Baş
İstanbul Medipol Üniversitesi, Öğr. Üyesi 

Bu çalışmada amaç, Türkiye’de esnek çalışmaya ilişkin yapılan 
lisansüstü tezleri farklı değişkenler açısından ele almak ve bundan 
sonra ilgili alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır.

Çalışma için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri 
tabanında 1994-2021 yılları arasında yapılmış olan akademik lisan-
süstü tezler incelenmiştir. Tarama araştırması, yalnızca Türkçe dilin-
de “esnek çalışma” anahtar terimi girilerek yapılmış ve toplamda 65 
çalışma bulunmuştur. Bu çalışmaların 15’inin paylaşıma açık olma-
dığı görülmüştür. Bir çalışma ise konunun bağlamından uzak kaldı-
ğı için incelemeye dahil edilmemiştir ve böylelikle 49 çalışma analiz 
edilmiştir. Tezler doküman incelemesi tekniğiyle irdelenmiştir. Elde 
edilen veriler kategorik analiz tekniği, yüzde ve frekans kullanılarak 
incelenmiştir. Tez çalışmaları tez yılı, yapıldığı üniversite, yapıldığı alan 
ve kullanılan yöntem bakımından analiz edilmiştir. Çalışmada multi-
disipliner çalışmaların analizi ve sonraki çalışmaları zenginleştireceği 
düşüncesinden hareketle YÖK tez tarama motorunda herhangi bir 
grup kısıtlaması konulmamıştır.

Tezlerin %48,97’si derleme ve %34,69’u nicel araştırma yöntemi 
ile ele alınmıştır. İncelemeye tabi tutulan çalışmalar 1994-2021 yılları 
arasındaki dönemi kapsamaktadır. Çalışmaların 6’sı doktora 43’ü ise 
yüksek lisans tezidir. Araştırmanın sonuçlarına göre, yapılan çalışma-
lar önemli bir oranda yüksek lisans düzeyinde ele alınmış ve doktora 
tezlerinin oldukça sınırlı kaldığı görülmüştür.

Esnek çalışma konusunun, yalnızca avantaj ve dezavantajları bo-
yutlarıyla değil, Covid 19 sürecindeki çalışma şekillerinde yaşanan tec-
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rübelerden kaynaklı olarak daha çok ampirik olarak araştırılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. İlgili konunun daha fazla değişkenle ölçümü-
nün yararlı olacağı özellikle kuşaklar, örgütsel yapı, liderlik, verimlilik, 
iş-yaşam dengesi boyutlarıyla ele alınması literatüre önemli katkılar 
sağlayabilecektir. Ayrıca bundan sonra yapılacak tezlerde nitel ve 
karma araştırma desenlerinin kullanılması da derinlikli bir bakış açısı 
sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, Lisansüstü, Akademik Tezler,
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THE MAPUCHE CONFLICT IN CHILE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF BASIC HUMAN NEEDS THEORY

Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK
Çankırı Karatekin University

Sedat TAŞKIRAN
Ankara University, Expert

The relations between Mapuches, an indigenous community 
whose history dates back to BC and which was able to resist against 
the Inca Empire and the Spaniards invasion, and on the other side 
the Chilean State, which had achieved its independence on 12 Febru-
ary 1818 and had sought to achieve its national unity from that date 
onwards, have experienced the ups and downs that sometimes lead 
to violence. This relationship which began after independence of 
Chile and has survived to the present day and which has given birth 
to a conflict situation was addressed in a chronological order within 
the framework of John Burton’s Basic Human Needs Theory which 
argues that the failure to meet or prevent basic human needs leads 
to conflicts. In this context, this thesis is not only a study has been 
conducted in the field of Latin American indigenous movements 
and conflict resolution which take an important place in internation-
al literature but also a contribution to academic studies in Turkey in 
which similar studies are inadequate. In addition, within the scope of 
this study where qualitative research method was applied, historical 
data obtained as a result of literature review were analyzed. The basic 
needs of the Mapuche community and the Chilean State were de-
termined within the framework of the findings obtained by examin-
ing the relations between Chilean State and Mapuche community in 
terms of political, economic and sociological aspects and evaluating 
them within the context of Basic Human Needs Theory. As a result, 
by this research it was found that the basic needs that were not suf-
ficiently met could cause conflicts, and accordingly, recommenda-
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tions to prevent further conflicts before they emerge were made on 
a subject which bears a potential for violent conflicts in Chile.

Keywords: Chile, Mapuche, Conflict Analysis, Conflict Resolution, 
Basic Human Needs Theory
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ VATANDAŞLIK  
İNŞA ARACI OLARAK GÖRSEL İLETİŞİM

Dr. Bilgen SÜTÇÜOĞLU
İstinye Üniversitesi Öğr. Üyesi 

Dr. Murat ARSLAN
Yeditepe Üniversitesi Öğr. Üyesi

Türk siyasal hayatı çalışmalarında ulus inşası merkezi bir konuma 
sahiptir. Modernleşme, ulus-devlet ve Türklüğün tesisi süreçlerinde 
devlet politikaları ve bunlara karşı söylemler araştırılmış, eğitim po-
litikaları, sanat ve edebiyatta ulusal kimliğin farkı tezahürleri üzerine 
geniş bir literatür oluşmuştur. ‘Etnik’, ‘sivil’ (civic) ve kültürel, resmi, 
Atatürk milliyetçiliği gibi tanımlar üzerine tartışmaların geldiği nok-
tada, Türkiye’de diğer ülkelerde de olduğu gibi kesin ayrımlardan söz 
edilemez. Resmî ideolojinin sivil milliyetçilik tasarımı çeşitli araştırma-
cılar tarafından sorgulanmaktadır. Etnik, dini ve hatta ırk temelli bir 
Türk ulusu inşasının devlet politikalarının amacı olduğu iddiaları dile 
getirilmektedir. Bu çalışmaların bizim için en önemli katkısı, ‘Türk’ ve 
‘Türk vatandaşı’ kavramlarının birbirinden farklı olduğuna işaret et-
meleridir. Bu bağlamda, Türkiye’de modern vatandaş tasarımı konu-
su halen araştırmalara açık bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmamız, Türkiye’de eksik bir alan olarak gördüğümüz 
vatandaşlık inşasına katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ulus gibi 
vatandaşlık olgusu da süregelen değişimlere uğramıştır. Bu çalışma 
tebaadan modern, yasal haklara sahip vatandaşlığa geçişte devletin 
etkin ve kapsamlı politikalarını gerektiren erken Cumhuriyet 
dönemine odaklanacaktır. Yasal düzenlemelerden ziyade halkın 
vatandaşlık kimliği ve bilincini sahiplenmesi adına görsel araçların 
kullanımı üzerinde durulacaktır. Devletin ideolojik aygıtları olarak ele 
alınacak olan illüstrasyonlarda resmedilen vatandaş söylemi analiz 
edilecek. İllüstrasyonlar yalnızca görsel iletişim aracı değil aslen devlet 
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politikalarının halka aktarılmasının ve içselleştirilmesinin aracıdır. Bu 
sebeple, çalışmamız iletişim kuramlarından değil siyaset biliminde 
vatandaşlık literatüründen faydalanacak ve Türkiye vakasıyla alana 
katkı sunacaktır. 
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SİYASET TARİHİ FELSEFESİ VE ETİĞİ AÇISINDAN  
1912 MEBUS SEÇİMLERİNDE MARDİN ÖRNEĞİ 

ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr. Üyesi

İkinci Meşrutiyet›in ilanı sonrasında yapılan mebus seçimleri sonu-
cu oluşan Mebuslar Meclisi›nin 1912 yılında Padişah tarafından lağve-
dilmesi üzerine yasa gereği üç ay içinde seçim yapılması kararı alınmış 
ve seçimler yapılmıştır. 1912 Osmanlı genel seçimleri, II. Meşrutiyet dö-
neminin ikinci Meclis-i Mebûsan’ı olup padişahın, 18 Ocak 1912’de fes-
hetmesi ve yapılan seçimlerdir. Dolayısıyla seçim fsh kararından sonra-
ki tam üçüncü ay bitiminde yapılmıştır. Bu meclis, Osmanlı Siyaset ve 
Meclis tarihinde, Dördüncü Mebuslar Meclisi olup 1912 Nisan ile Ağustos 
arasında görev yapan Osmanlı Meclisidir. 18 Nisan 1912 ile 5 Ağustos 1912 
tarihleri arasında yaklaşık olarak üçbuçuk ay görev yapmıştır.

1912 seçiminin ardında bulunan önemli etkenlerden biri, 1911 yılın-
dan yapılan bir koltuklu ara seçim sonucu ve bu seçimi muhalefetin ka-
zanması sonrasında gelişen iktidar partisinin telaşlanması üzerine yeni 
kurulmuş muhalefet partisinin gelecek seçimlere kadar teşkilatlanma-
sının önünü kesmek ve seçimi kazanmasını önlemek amacıyla yapmış 
olduğu bir takım uygulamalar ve almış olduğu kararlardır. Bu kararların 
başında da erken ve baskın seçime gitmek ve Birinci Meşrutiyette oldu-
ğu gibi Padişahın kontrolündeki Meclis-i Âyâna istediği zaman meclisi 
kapatma yetkisinin verilmesi gelmektedir. Dolayısıyla yeni seçim, ikti-
dar partisi olan İttihat ve Terakki Fırkası’nın yapmış olduğu değişiklik ve 
düzenlemeler doğrultusunda yapılmıştır. 

Siyaset tarihi felsefesi ve etiği açısından bakıldığında bu seçim, Türk 
Meclis Tarihi’nin önceki meclisin padişah tarafından feshi ile birlikte ilk 
erken genel seçimi olması bakımından da önem taşımaktadır. Seçime 
giden iktidar partisinin kesinlikle kaybetmek istememesi üzerine kuru-
lu olan ve bu anlayış içinde sürdürülen 1912 seçimleri, seçim kampan-
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yaları ve sonuçlanana kadar seçim süreci içinde sertlik, zor kullanma, 
adayların belirlenmesine müdahale etme, müntehab-ı sânîler üzerinde 
iktidar baskısı kullanma, memurlar üzerinde güç hissettirme gibi özel-
likleri ve nitelikleri yanında yaşanan bir takım olaylar nedeniyle “dayak-
lı”, “sopalı” seçim olarak da adlandırılmıştır. Sonuçta İttihat ve Terakki 
Fırkası, sandalyelerin çoğunu kazanmış olduğu 1912 Seçimi, seçim son-
rasında da itiraz ve eleştirilerden uzak ve azade kalamamıştır. Yine ilk 
erken seçim olarak nitelenebilecek olan 1912 seçimi, seçmenin özgür 
iradesine bağlı ve saygılı, adaletli, eşitlikçi, güvenilir, kamuoyunun tam 
bir yansıması, gerçek manada bir temsil edilme ve temsil etme gibi 
özellikleri taşımaması bakımından Türk Siyaset Tarihi’nde ilk hile yapı-
lan seçim olarak ün edinmiştir. Sonuçta, 1912 Seçimleri sonrası Meclis-i 
Mebûsan’da oluşan yeni tablo muhalefeti tam manasıyla sindirmiş, İtti-
hat ve Terakki mecliste tam hakimiyet kurmuştur.

Çalışma konusu, kapsamı, sınırlıkları olarak belirlediğimiz Mardin 
örneği bakımından 1912 seçiminin özelliklerinin çözümlenmesi söz 
konusu olduğunda karşımıza şu durumlar ve sonuçlar çıkmaktadır: 
Mardinlilerin seçmek istemedikleri adayların aday gösterilmesi, 
Mardinlilerin gösterilen aday/lar yerine kendilerince vicdanlı buldukları 
adayı seçmek istemeleri, iktidar partisinin ve kulübün baskısı, Birinci ve 
ikinci seçmenlerin iradelerinin sandığa yansımaması, bütün baskılara 
rağmen Mardin seçimleri ile ilgili durumun basına yansıması ve siyaset 
tarihine, felsefesine ve etiğine çözümleme örneği olarak veri sunulması.

Bu durumlar ve sonuçlar bağlamında çalışmamızda amacımızı or-
taya koymaya yarayacak ve cevabı aranacak sorular şunlardır: Mardin-
liler, hangi adayı seçmek istemişlerdir? Onların seçmek istedikleri ada-
yın öne özellikleri onlarca ne idi? 1912 seçiminde Mardin’de kim aday 
gösterilmiştir ve seçilmiştir? Seçim görevlisi ve yetkilisi baskı görmüş 
müdür ve baskı görmüşse ne gibi baskılar gömüştür? Baskı söz ko-
nusu ise baskı kurum ve kuruluşu nedir? Siyaset tarihi açısından diğer 
seçim yerlerindeki baskıya dayalı, “dayaklı, sopalı seçim” gibi nitele-
melere Mardin seçimi örneği de veri sağlar mı? Siyaset tarihi felsefesi 
ve etiği açısından bakıldığında bu örnek, ne gibi özellikler ve sonuçlar 
içermektedir. 
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TÜRKİYE’DE PARTİ KURUMSALLAŞMASI:  
CHP ÖRNEĞİ

Dr. Düzgün ARSLANTAŞ
Doktora Sonrası Araştırmacı

CHP Türkiye’nin en köklü partilerinden birisidir. CHP’nin örgüt 
yapısı ya da ideolojisi gibi unsurlar daha önce bilimsel araştırma ko-
nusu yapılmış olsa da partinin kurumsallaşmasını inceleyen bir ha-
lihazırda mevcut değildir. Bu çalışmada CHP’nin kurumsallaşması 
Panebianco’nun “kurumsallaşma” kavramı üzerinden incelenecek-
tir. Panebianco kurumsallaşma kavramını “otonomi” ve “sistemlilik” 
başlıkları altında incelemektedir. Genel hatlarıyla ifade etmek gere-
kirse, otonomi partilerin STK’larla ilişkilerine odaklanırken sistemlilik 
kavramı ise parti içi demokrasinin varlığından örgütlenmenin düze-
yine, merkez-taşra teşkilatları arasındaki hiyerarşik ilişkiden parti fi-
nansmanındaki çeşitliliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 
Panebianco’ya göre partiler STK’lar, kitle örgütleri ve sermayedarlar-
dan bağımsız hareket edebildikleri ölçüde kurumsallaşmışlardır. Bu 
tanım ışığında, CHP’nin otonomi konusunda başarılı olduğu söylene-
bilir. Yani DİSK gibi sendikaların çok güçlü olduğu 1970’lerden farklı 
olarak CHP herhangi bir sendikayla ya da STK’yla organik bir ilişki içe-
risinde değildir. Her ne kadar bazı Atatürkçü/Kemalist STK’ların tem-
silcileri zaman zaman partinin üst yönetiminde temsil imkânı görse 
de, CHP’nin bu örgütlerle doğrudan bir bağı olmadığını ifade etmek 
gerekir. CHP sistemlilik kriterini sağlamada da başarılıdır. Çok partili 
dönemde çeşitli parti kapatma davalarıyla yüzleşen CHP dünyada en 
uzun süre faaliyet gösteren partilerden biridir. CHP Türkiye sathın-
da neredeyse bütün ilçelerde örgütlenmeyi başarmıştır. Ayrıca, parti 
güçlü liderlik geleneğine sahip sahiptir ve merkeziyetçilik baskındır. 
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TEK PARTİ DÖNEMİNİN BÜTÜNSELLİK İÇİNDE ELE 
ALINMASINA KARŞI ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Dr. İlbey C. N. ÖZDEMİRCİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Arş. Gör.

Erken Cumhuriyet Dönemi’ne dair yaygın tarih yazımı Kemalist 
iktidar zümrelerini yekpare bir blok olarak tasavvur etme eğiliminde 
olmuştur. Bilhassa 1940’lı yıllarda yaşanan politik gelişmeler ve daha 
erken dönemde alınmış kararlarda görülen değişimler - Türk Tarih 
Tezi ile Güneş Dil Teorisi’nin terk edilişi, hac yasağının kaldırılması, tür-
belerin ziyarete açılması, imam-hatip kurslarının açılması, İlahiyat fa-
kültesinin kurulması vs. - ağırlıklı şekilde Demokrat Parti’nin gerçekçi 
bir alternatif siyasi güç teşkil etmesi bağlamında değerlendirilmek-
tedir. Bu çalışma Kemalist yönetici kadroların tüm tek parti iktidarı 
dönemi perspektifinde düşünüldüğünde, varsayılandan daha fazla 
çeşitlilik ve fikirsel ayrışma içeren ve dolayısıyla homojen olmayan bir 
görünüm ihtiva ettiği fikrini ileri sürmektedir. Bu doğrultuda iktidar 
kadrolarını oluşturan ve Kemalist habitusun içerisinde olmayan Şem-
settin Günaltay, Hasan Ali Yücel gibi siyasi şahsiyetlerin etkin konum-
larına dikkat çekilmektedir.

Bu noktaya ilaveten 1940’larda hükümet politikalarında değişimin 
görünürlük kazanmış olması; Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından 
sonra onun söz konusu görüş farklılıklarını gizleyen ve öteleyen tür-
deşleştirici kültünün kaçınılmaz olarak etkinliğinin azalması, toplum-
sal talep ve muhalefetin artması, yerel yayınların ortaya çıkması ve 
sivil örgütlenmelerin kurulmaya başlaması gibi faktörler göz önünde 
tutularak izah edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, tüm bu faktörler 
nedeniyle Erken Cumhuriyet Dönemi’nin son yıllarında görülen poli-
tik değişimin sebeplerini, Demokrat Parti’nin kurulması ile güçlü bir 
alternatif olarak CHP iktidarına tehdit yaratması argümanından baş-
ka yerlerde ve daha erken tarihlerde aramak gerektiği savunulmakta 
olup CHP iktidarının homojen bir blok olarak değerlendirilmesi yö-
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nündeki hâkim kanının eleştirisi yapılmadan bu yaklaşımın geliştiri-
lemeyeceği ileri sürülmektedir.

Çalışmada söz konusu eleştirel yaklaşımın temellendirilmesinde 
iktidar gruplarının fikirsel ve kültürel farklılıklar taşıdığını ortaya ko-
yan arşiv kaynakları ile hükümet politikalarını değişime zorlayan top-
lumsal talep ve muhalefetin varlığını destekleyen hatıratlar ile yerel 
yayın organlarından faydalanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, Kemalizm, Tek 
Parti İktidarı, Demokrat Parti, Toplumsal Muhalefet.
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THE IDEOLOGICAL COMPARISON OF AHRAR PARTY 
AND HURRIYET AND ITILAF PARTY

Dr. Sami ZARİÇ
Mersin University

The Second Constitutional Monarchy era can be described as an 
important period in terms of Turkish political life. The emergence of 
political parties, which are accepted as indispensable elements of de-
mocracy today, in the Ottoman Empire. It came into question imme-
diately after the proclamation of the Constitutional Monarchy. It can 
easily be said that the multi-party structure of the 1908-1918 period 
was under the dominance of the Committee of Union and Progress. 
In this study, the political lives of the Ahrar Party and the Hürriyet and 
Itilaf Party were examined and the ideological differences between 
these parties were tried to be revealed. The intellectual foundations 
of the Ahrar Party were laid by the Young Turks while they were still 
in Paris. The main theses of this ideology are individualism, liberalism, 
personal entrepreneurship and decentralization. It is a remarkable 
feature that the four sects, which were founded under the name 
Hürriyet and İtilaf, had the same program and the same political ide-
as. Hürriyet and İtilaf groups all advocated liberalism. As with Ahrar 
Party, these views of HIF are basically based on the views of Prince 
Sabahaddin Bey. It has been observed that both parties stand at the 
same point in opposition to the Committee of Union and Progress. 
Also both parties adopted liberal ideas and adopted a decentralized 
understanding in state administration. Both parties are the bearers/
defenders of the liberal conservative thought that exists in the Tur-
kish right.

Keywords: Ahrar Party, Hurriyet and Itilaf Party, Second Constitu-
tional Era, II. Abdulhamid, Union and Progress.
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دور التسويق الحسي في تعزيز الوعي بعالمة Artukbey التجارية

Doç. Dr. Abdulnaser ALJASEM
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

Houda HASAN
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

أصبــح عالــم التســويق يعانــي مــن النمطيــة والتكــرار ممــا أدى إلــى بعــد الفكرة التســويقية 
عــن الجانــب الحســي والعاطفــي حيــث تــم تجاهــل الحــواس البشــرية فــي التســويق علــى 
ــد اكتســب  ــل جدي ــا ظهــر التســويق الحســي كحق ــرة ومــن هن ــا الكبي الرغــم مــن أهميته
أهميــة كبيــرة مــن قِبــل الباحثيــن فــي مجــال التســويق لذلــك جــاء هــذا البحث ليــدرس دور 

اســتخدام أبعــاد التســويق الحســي فــي جعــل العامــة التجاريــة تــازم أذهــان العمــاء.

يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيســي التالــي: مــا هــو دور التســويق الحســي 
فــي تعزيــز الوعــي بعامــة Artukbey التجاريــة؟ يتفــرع عنــه األســئلة الفرعيــة 

ــذوق(. ــة بأبعــاد التســويق الحســي: )البصــر، الســمع، اللمــس، الشــم، الت المتعلق

Ar�  يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل دور التســويق الحســي فــي تعزيــز الوعــي بعامــة
tukbey التجاريــة. ومعرفــة إن كانــت هنــاك عاقــة معنويــة بيــن أبعاد التســويق الحســي 
وتعزيــز الوعــي بعامــة Artukbey. وإبــراز دور اســتراتيجيات التســويق الحســي فــي 

األعمــال والمحــات التجاريــة.

ــاد  ــات أبع ــة لدراس ــكل إضاف ــاره يش ــة باعتب ــة النظري ــن الناحي ــث م ــة البح ــي أهمي تأت
ــة  ــى أهمي ــوقين إل ــام المس ــت اهتم ــة لف ــة التطبيقي ــن الناحي ــك م ــي وكذل ــويق الحس التس
تطبيــق مفاهيــم التســويق الحســي فــي تعزيــز العامــة التجاريــة Artukbey، باإلضافــة 

ــة حــول موضــوع البحــث  ــات أولي ــه ســيوفر بيان ــى أن إل

تجــرى هــذه الدراســة فــي عــام 2021 علــى عينــة مــن عمــاء محــات Artukbey فــي 
مارديــن وبعــض الواليــات التركيــة وقــد تــم الرجــوع إلــى االدبيــات والدراســات الســابقة 
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فــي هــذا المجــال لتحديــد الفجــوة )نقطــة التركيــز( المســتهدفة فــي البحــث.

مــن أجــل اإلجابــة علــى الســؤال الرئيســي ومعرفــة دور التســويق الحســي فــي تعزيــز 
الوعــي بعامــة Artukbey التجاريــة واختبــار الفرضيــات المقدمــة ســيتم اتبــاع المنهــج 
الوصفــي، ســيتم جمــع البيانــات عــن طريــق اســتبيان تــم تصميمــه مــن ثــاث محــاور 
ــوا  ــل بعمــاء Artukbey ســواء كان ــرات البحــث. مجتمــع البحــث يتمث مرتبطــة بمتغي

مواطنيــن أو أجانــب. 

الكلمات المفتاحية: العامة التجارية، الوعي بالعامة التجارية، التسويق الحسي
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 COVID-19 وســلوك اإلنفــاق االنتقامــي: دراســة علــى مســتهلكي ســلع 
الرفاهية

Sara ALDROUBE
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Doç. Dr. Abdulnaser ALJASEM
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

أثــرت جائحــة COVID�19 فــي عــادات التســوق والشــراء لــدى المســتهلك فــي حيــن 
ــاق  ــات اإلغ ــد عملي ــدداً بع ــه مج ــود لطبيعت ــن يع ــب ل ــو أن الطل ــا ل ــا كم ــدو لن كان يب
وتوصيــات الخبــراء التــي تدعــو للبقــاء فــي المنــازل ألقصــى قــدر ممكــن، حــدث العكــس 
تمامــاً مــع عــودة األنشــطة، حيــث عــاد الطلــب جالبــاً معــه مســتهلك َشــِره يريــد أن ينفــق 

أموالــه لشــراء كل األشــياء التــي يشــعر بأنهــا ُســرقت منــه فــي تلــك الفتــرة.

ــة،  ــى منتجــات الرفاهي ــاق عل ــرص لإلنف ــاك ف ــن هن ــم تك ــاء ل ــرة انتشــار الوب خــال فت
ــا يســمى بإطــاق  ــاق االنتقامــي أو م ــر اإلنف ــرص ظه ــذه الف ــع أول عــودة له ــك وم لذل

ــن. ــي الصي ــرة ف ــر ألول م ــذي ظه ــح ال ــذا المصطل ــوت، ه ــب المكب الطل

ــل هــذه الظاهــرة بوصفهــا ســلوك شــراء مزمــن ومتكــرر يحــدث  حــاول البعــض تحلي
كاســتجابة لألحــداث أو المشــاعر الســلبية، بحيــث يشــترون كميــات مفرطــة مــن 
المنتجــات التــي ال يحتاجــون إليهــا وال يمكنهــم تحملهــا اســتجابة للتعامــل مــع تجــارب 
الحيــاة غيــر الســارة أو المشــاعر الســلبية األخــرى ذات الصلــة مثــل الملــل، التوتــر، أو 

ــل,2021(. ــد الجلي ــم وعب ــق )حكي القل

ــة  ــي ومحاول ــاق االنتقام ــرة اإلنف ــى ظاه ــوء عل ــليط الض ــى تس ــث إل ــذا البح ــعى ه يس
CO� ــي: مــا هــو دور ظهــور جائحــة ــى الســؤال الرئيســي التال ــة عل تفســيرها باإلجاب
ــن  ــك م ــة؟ وذل ــلع الرفاهي ــتهلكي س ــدى مس ــي ل ــاق االنتقام ــلوك االنف ــي س VID�19 ف
ــر  خــال محاولــة معرفــة دور كاً مــن )اإلغــاق االجبــاري للمتاجــر والمحــات - تغيّ



160

الدخــل - الكلمــة المنطوقــة االلكترونيــة( فــي ســلوك االنفــاق االنتقامــي لــدى مســتهلكي 
ســلع الرفاهيــة. ونظــراً لقلــة البحــوث التــي تناولــت هــذا الموضــوع وذلــك مــن خــال 
مراجعــة االدبيــات الســابقة، تتجلــى األهميــة المعرفيــة لهــذا البحــث، أمــا عــن األهميــة 
العمليــة فســتكون مــن خــال مــا ســيتوصل إليــه البحــث مــن نتائــج وتوصيــات ألصحــاب 
المصلحــة لعلهــا تكــون مفيــدة فــي فهــم ســلوك المســتهلك فــي هــذه الظاهــرة وصياغــة 

اســتراتيجيات مناســبة للتعامــل معهــا.

ســيعتمد البحــث علــى المنهــج الوصفــي وذلــك باســتخدام االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات 
مــن عينــة تمثيليــة لمســتهلكي ســلع الرفاهيــة ثــم تحليلهــا والوصــول لعــدد مــن النتائــج 

والتوصيــات.

COVID�19 ،الكلمات المفتاحية: اإلنفاق االنتقامي، سلع الرفاهية
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ــتثمرين  ــذب المس ــي ج ــاب ف ــازي عينت ــة غ ــة لمدين ــة التجاري دور العالم
ــب ــتثمرين األجان ــى المس ــة عل ــب: دراس األجان

Douha ALELİWİ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Doç. Dr. Abdulnaser ALJASEM
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

اتجهــت مــدن العالــم نحــو عالــم التســويق والعامــة التجاريــة ســعياً منهــا لتكــون أطــراف 
فاعلــة ومهمــة فــي الســاحة الدوليــة مــن خــال العمــل علــى إبــراز الطابــع الفريــد الــذي 
ــة  ــق صــورة ايجابي ــة وخل ــة المدين ــى عكــس هوي ــدرة عل ــي الق ــة بالتال ــه المدين ــع ب تتمت
فــي ذهــن الجمهــور، وتعــد مدينــة غــازي عينتــاب واحــدة مــن أهــم المراكــز الصناعيــة 
والتجاريــة فــي تركيــا كمــا أنهــا تملــك ثــروة تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة جعلتهــا تصبــح 
مدينــة ذات عامــة تجاريــة وأيضــا لديهــا عــدد كبيــر مــن المســتثمرين األجانــب، لذلــك 
ســتقوم هــذه الدراســة علــى محاولــة معرفــة دور العامــة التجاريــة لمدينــة غــازي 

عينتــاب فــي جــذب المســتثمرين االجانــب .

ــا هــو دور  ــى الســؤال الرئيســي »م ــة عل ــة اإلجاب ــن البحــث هــو محاول إن الغــرض م
العامــة التجاريــة لمدينــة غــازي عينتــاب فــي جــذب المســتثمرين األجانــب« عبــر عــدد 
مــن األســئلة الفرعيــة التــي تبحــث فــي دور عــدد مــن محــددات العامــة التجاريــة لمدينــة 
غــازي عينتــاب )الطبيعــة -الخدمــات الحكوميــة العامــة - مجــاالت االســتثمار واالعمــال 

- ســمعة المدينــة( فــي جــذب المســتثمرين األجانــب.

ــة  ــن العام ــط بي ــي ترب ــة عــدد الدراســات الت ــي قل ــة للبحــث ف ــة المعرفي ــى األهمي تتجل
ــى  ــن اول ــث م ــذا البح ــون ه ــد يك ــب وق ــتثمرين االجان ــذب المس ــة وج ــة للمدين التجاري

ــاب. ــازي عينت ــة غ ــن لمدين ــن مجتمعي ــن المتغيري ــتدرس هذي ــي س ــاث الت االبح

ــع اصحــاب  ــدة لجمي ــج البحــث التــي ســتكون ذات فائ ــة فــي نتائ ــة العملي وتكمــن االهمي



162

ــاب  ــة غــازي عينت ــي مدين ــرار ف ــب واصحــاب الق ــتثمرين األجان ــم المس المصلحــة وه
ــي مجــال  ــن ف ــاب وأيضــاً الباحثي ــة غــازي عينت ــي مدين ــة الصناعــة والتجــارة ف وغرف

ــب. ــتثمرين األجان ــل جــذب المس ــدن وعوام ــة للم ــة التجاري العام

ــج لحــل المشــكلة واعتمــاد االســلوب  ــى نتائ ــي للوصــول ال ــاع المنهــج الوصف ســيتم اتب
الكمــي فــي جمــع البيانــات عبــر اســتخدام االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات األوليــة الــذي 
ســيتم توجيهــه لعــدد مــن المســتثمرين األجانــب والحصــول علــى البيانــات الثانويــة مــن 
االبحــاث العلميــة والكتــب االكاديميــة والتقاريــر واإلحصائيــات التــي تصدرهــا الحكومــة 
أو الجهــات الخاصــة ذات العاقــة مــن أجــل تكويــن فكــرة عامــة فيمــا يتعلــق بموضــوع 

البحــث. 

الكلمات المفتاحية: العامة التجارية للمدن، تسويق المدن، المستثمرين االجانب



163

مــدى مســاهمه التمويــل المصرفــي فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي دراســة 
تطبيقيــة فــي دولــة قطــر

Dr. Zaid ALAZAKİ
Gaziantep Üniversitesi Öğr. Üyesi

ــد  ــذا تزاي ــتمر ل ــم ومس ــكل دائ ــادي بش ــو االقتص ــق النم ــى تحقي ــم ال ــعى دول العال تس
االهتمــام بالقطــاع المصرفــي والمالــي باعتبــاره أهــم المصــادر الداخليــة لتمويــل 
ــق النمــو االقتصــادي، فتهــدف هــذه الدراســة  ــة والمســاهمة فــي تحقي المشــاريع التنموي
ــة  ــق النمــو االقتصــادي لدول ــي تحقي ــي ف ــل المصرف ــة مــدى مســاهمه التموي ــى معرف إل
قطــر فــي عــدد مــن القطاعــات ومعرفــة أي مــن القطاعــات االقتصاديــة لهــا المســاهمة 
األكبــر فــي النمــو االقتصــادي، وباالعتمــاد علــى البيانــات الدوريــة لمتغيــرات الدراســة 
 Panel”واختبــارات ، ”Panel Date“اســتخدمت األســاليب القياســية الكميــة بأســلوب
G�“واختبــار ،“ Testes Panel C-integration“ اختبــار ، ”Unit Root Testes
ــج  ــل أن النات ــل األج ــر طوي ــج التقدي ــرت نتائ ــد أظه ranger Causality Test” ، فق
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي يرتبــط ارتباًطــا إيجابيــاً بإجمالــي التمويــل المصرفــي 
)TBF(، والتمويــل المصرفــي الممنــوح لقطاعــي البنــاء والعقــارات )BFCR(، وكــذا 
التمويــل الممنــوح للقطــاع الحكومــي وشــبه الحكومــي حيــث بلغــت نســبة األهمية النســبية 
للتمويــل الممنــوح لهــذا القطــاع مــا نســبته 42 ٪ مــن إجمالــي التمويــل الممنــوح. كمــا 
أظهــرت نتيجــة جرانجــر الســببية العاقــة الســببية التجــاه واحــد مــن التمويــل المصرفــي 
الممنــوح لقطــاع البنــاء والعقــارات، وكــذا قطــاع الخدمــات إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
غيــر النفطــي. إضافــة الــى وجــود عاقــة ســببية ثنائيــة االتجــاه بيــن إجمالــي التمويــل 
المصرفــي الممنــوح للقطــاع الحكومــي وشــبه الحكومــي وبيــن التمويــل المصرفــي 
الممنــوح لقطــاع البنــاء والعقــارات. ويعتبــر قطــاع العقــارات مــن أهــم القطاعــات تأثيــر 
فــي االقتصــاد القطــري، ويعــود ذلــك إلــى اهتمــام قطــر بهــذا القطاع اســتعدادا الســتضافة 

ــم لعــام 2022. ــال كاس العال موندي

ــة األساســية  ــي القطاعــات االقتصادي ــي ف ــل المصرف ــذه الدراســة أن التموي ــت ه توصل
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ــك قطــر  ــة بن ــذا توصــي الدراس ــو االقتصــاد القطــري، ل ــي نم ــارز ف ــا دور ب ــس له لي
المركــزي الــى الحاجــة الــى تحســين دور القطــاع المصرفــي مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد 
مــن خــال التحريــر المالــي وتشــجيع البنــوك علــى التوســع فــي منــح االئتمــان للقطاعــات 

المؤثــرة علــى االقتصاديــة لمــا يعــزز مــن النمــو االقتصــادي.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي، النمو االقتصادي، اختبار جرانجر
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ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN  
VERGİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Yasemin ARIMAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Vatandaş sorumluluğunun ve verginin ekonomideki yerinin öğ-
retilmesi için ortaokul öğrencilerine yönelik öğretim programlarında 
vergiye yer verilmektedir. Vergi kültürünün artırılması için de vergi 
eğitiminin ortaokul yıllarında başlamasının önemli olduğu bilinmek-
tedir. Bu eğitim bir anlamda vergi kültürünün artırılması için mükel-
leflerin çocuk yaşlardan itibaren eğitilmesinin gereğidir. Bir başka 
açıdan öğrencilerin vergi ile ilgili sorumluluklarını tam ve zamanında 
yerine getirmeleri gerektiğini ve bu gerekliliğin kamu hizmetlerinin 
sunumu ve devamlılığı için neden önemli olduğunu öğrenmeleri, 
vergiye uyumlu birer mükellef olmaları için önem arz etmektedir. 
Nihai amaç vergi kültürü yüksek, sorumluluk sahibi ve vergi uyumu 
tam olacak mükellefler yetiştirmektir. Öğrenciler televizyon, internet, 
aile, kitap, gazete ve çevreleri aracılığıyla vergi ve mükellef kavramla-
rını duymuş veya öğrenmiş olabilir. Böylelikle vergi ve mükelleflere 
yönelik bir algıları oluşmuş olabilir. Bu nedenle bu çalışmanın ama-
cı ortaokul ve lise öğrencilerinin vergiye ve vergi ödemeyen mükel-
leflere yönelik algılarını ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda vergi ve 
vergisini ödemeyen mükelleflere yönelik soruların yer aldığı bir anket 
hazırlanmıştır. Örneklem Trabzon ilindeki köyler hariç ortaokul ve lise 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Anket için T.C. Trabzon Valiliği İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğünden ilgili izin alınmış ve sonrasında bu anket 
öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Böylelikle öğrencilerin vergi ve 
vergisini ödemeyen mükelleflere yönelik algıları; Vergi kelimesini ne-
reden duydunuz?, Vergi Nedir?, Sizce vergisini ödemeyen mükellefler 
neden vergilerini ödememektedir?, Sizce vergisini ödemeyen mükel-
lefler nasıl mükelleflerdir? soruları kullanılarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Eğitimi, Vergi Algısı, Ortaokul, Lise, Anket
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SOSYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN KORONAVİRÜS 
DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI

Doç. Dr. Adem DAĞ 
Bursa Teknik Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Bu araştırmanın amacı sosyoloji bölümü öğrencilerinin Koronavi-
rüs döneminde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının farklı paramet-
relerde görünümlerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma Bursa Teknik 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne devam eden 2020-2021 akademik 
takviminde uzaktan eğitim ile ders almış olan lisans ve lisansüstü 
seviyede 105 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma nicel desende ta-
sarlanmış ve veri toplama aracı olarak “COVID 19 Salgını Döneminde 
Sunulan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araş-
tırma verileri SPSS 25 Programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verile-
ri homojen dağılmadığı için nonparametrik testler: Kruskal-Wallis H 
ve Mann-Whitney U tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet 
ile Koronavirüs döneminde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Devam edilen program 
ile Koronavirüs döneminde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). UZEM’e bağlanılan cihaz 
ile Koronavirüs döneminde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Evde uzaktan eğitim alan 
başka bir kişinin daha olması ya da olmaması ile Koronavirüs döne-
minde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Uzaktan eğitim ders döneminde Koronavi-
rüse yakalanma ya da yakalanmama durumu ile Koronavirüs döne-
minde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Devam edilen sınıf seviyesi ile Koronavirüs 
döneminde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir fark-
lılık bulunmuştur (p<0,05). Yaşanılan yerleşim yeri ile Koronavirüs dö-
neminde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Ailesinin aylık geliri ile Koronavirüs döne-
minde uzaktan eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık 
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bulunamamıştır (p>0,05). Koronavirüs döneminde sosyoloji öğrenci-
lerinin uzaktan eğitime karşı tutumları; devam edilen programın se-
viyesi, UZEM’e bağlanılan cihaz ve devam edilen sınıf seviyesine göre 
farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Sosyoloji, Tutum, Uzaktan eğitim
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THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC FACTORS  
ON RELATIONAL SOCIAL CAPITAL

Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR
Artvin Çoruh University

Zeynep DEMİR
Artvin Çoruh University, MA Student

In recent years, the importance of social capital, which is an intan-
gible type of capital in organizational studies, has been increasing 
and attracting more attention. Social capital is social resources such 
as trust, friendship, solidarity and sharing approach, which are for-
med by the interaction of individuals with each other and enhanced 
from his/her social environment in individual’s favour. In the interac-
tion process, the relational dimension of social capital become more 
prominent. The aim of this study is to investigate whether there is a 
significant difference between gender, marital status, age, work ex-
perience, position and relational dimension of social capital. In addi-
tion, it aimed to make recommendations based on the results. The 
data of the research were gathered through questionnaires from 186 
personnel working in different positions in the textile mills operating 
in the province of Batman. Obtained data were analysed with Inde-
pendent Sample T test, correlation and Two Way ANOVA using SPSS 
25.0 program. Since the independent variables of gender and marital 
status were in two groups, Independent Sample t-test was perfor-
med. Two-way ANOVA analysis was performed for age, work expe-
rience and position independent variables. The results of the analysis 
revealed that the level of relational social capital differed significantly 
according to gender, marital status, and position in the workplace. 
However, level of relational social capital wasn’t differed significantly 
with regard to age and work experience. Based on these results, it 
is recommended to know that gender, marital status, and position 
affect the development of relational social capital positively and sig-
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nificantly while age and work experience wasn’t related. Thus, orga-
nizations should develop managerial practices in this direction.

Keywords: Gender, Marital Status, Age, Job Experience, Job Positi-
on, Relational Social Capital.
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TÜRKİYE’DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN 
SORUNLARI VE ÖNERİLER

Prof. Dr. Nuray Kızılaslan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Sevil Ulubaş 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Tarım toplumlarında tarım işçileri iş gücünün önemli bir kesimini 
oluşturmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşamları eğitim, barın-
ma, beslenme, güvenlik, sağlık ve ulaşım bakımından olumsuz yön-
de etkilenmektedir. 

Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği yapan bireylerin genellikle hane 
halkı sayısı fazladır. Hane halkının çok sayıda olması ve alınan ücret-
lerin yetersizliği bir birey için gerekli besin alınımını zorlaştırmaktadır. 
Sağlıksız ortam, elverişsiz pişirme ve besin saklama koşulları, yeter-
li temizlik koşullarının sağlanamaması, gerekli besin maddesine ve 
temiz suya ulaşamama, beslenme bilgi eksikliği sonucunda beslen-
meyle ilişkili hastalık risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çoğu 
zaman yetersiz çevresel şartlarda ve sağlıksız ortamlarda barınmak 
zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri; kısa vadede ailelerinin; uzun 
vadede ise toplumun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bunun yanı sıra içinde bulundukları olumsuz barınma koşulları 
huzursuzluklara, gerilimlere ve şiddet olaylarına sebep olmaktadır. 
İşçilerin eğitim seviyesi oldukça düşüktür. İşçilerin büyük çoğunlu-
ğu ilkokul mezunu olup yüksekokul mezununa çok rastlanmamak-
tadır. Çocuklarında okuldan ayrı kalmaları eğitim açısından sorun 
yaratmakla beraber içerisinde yaşadıkları kısır döngüyü kırmalarının 
önünde en büyük sorunlardan biri olmuştur. Asgari yaşam standart-
ları için gereken geliri bile elde etmekte zorlanan ve düzenli bir işi 
olmayan işçilerin çoğunluğu düşük yevmiyelerle ile çalıştırılmaktadır. 
Çalışılan bölgeye ve ürünün çeşidine göre yevmiye değişebilmekte-
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dir. Kadınlar ise erkeklere göre daha az yevmiye ile çalıştırılmaktadır. 
Suriyeli işçilerin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya başlamasıyla 
birlikte yevmiye ücretlerinde Türk mevsimlik işçiler aleyhine bir de-
ğişimin yaşandığı gözlenmektedir. Sağlık hizmetlerine erişememe 
gibi önemli bir sorunla karşı karşıya kalmakta ve özellikle kadın ve ço-
cuklar bundan daha fazla olumsuz yönde etkilenmektedir. Çalışma 
yerlerine ulaşım rahat olmamakta ve ulaşım araçları kamyon ya da 
traktör olup yaşamlarını tehdit etmektedir. 

Araştırmanın amacı; Türkiye deki mevsimlik tarım işçiliğinde var 
olan durumu ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunları orta-
ya koymaktır. Bu sorunlara çözüm önerileri geliştirerek tarım politika-
larına yön vermek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik işçi, ücret, barınma, beslenme, sağ-
lık, güvenlik, Türkiye
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IS THE OVERSHOOTING HYPOTHESIS VALID IN 
TURKEY? ARDL BOUND TEST APPROACH

Sefa ÖZBEK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Res. Assist. 

In open economy conditions, the interaction between countries’ 
macroeconomic variables increases. This process continued increa-
singly after the 1980s. In Turkey, which is in the developing country 
group, exchange rates are considered important in terms of macro-
economic balance. Turkey adopted the implicit inflation targeting 
strategy in 2002 and the explicit inflation targeting strategy in 2006. 
Therefore, changes in exchange rates are of great importance in ter-
ms of monetary policies. Dornbusch (1976) in her study “The Sticky 
Price Model Monetary Approach” suggested that the response of 
the exchange rate to a monetary shock may be above the long-term 
equilibrium value in the short run. This situation, which is referred to 
as “Overshooting” in the economics literature, is due to the fact that 
the equilibrium value in the domestic price level does not change as 
fast as the financial markets.

In this study, it is investigated whether monetary shocks and 
short-term exchange rate balance exceed the long-term balance tar-
get by means of monthly data of the Turkish economy for the period 
2000:01-2020:01. The ARDL limit test approach proposed by Pesaran 
et al. (2001) was used as a method in the study. Empirical findings de-
monstrated the validity of the Overshooting approach. In other wor-
ds, in the Turkish economy, the short-term exchange rate exceeded 
the long-term equilibrium value in the 2000:01-2020:01 period.

Keywords: Overshooting, Exchange Rate, Interest Rate, Inflation, 
ARDL Boundary Test.
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MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ VE DERİN 
ÖĞRENME ALGORİTMALARI İLE HİSSE SENEDİ 

FİYATLARINI TAHMİN ETME

Hüseyin Mustafa METİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Günümüz dünyasında borsalarda büyük miktarlarda sermaye 
işleminin yapıldığı yaygın olarak bilinen bir kavramdır. Ulusal eko-
nomiler güçlü bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır ve borsaların per-
formansından büyük ölçüde etkilenirler. Dahası, son zamanlarda pi-
yasalar yalnızca stratejik yatırımcılar için değil, sıradan insanlar için de 
daha erişilebilir bir yatırım aracı haline gelmiştir. Sonuç olarak, sadece 
makroekonomik parametrelerle ilişkili değil, aynı zamanda günlük 
yaşamı da daha doğrudan etkilemektedirler. Dolayısıyla, önemli ve 
doğrudan sosyal etkileri olan bir mekanizma oluştururlar. Borsa Tah-
mini bu süreçteki araçlardan biridir. Yapay sinir ağları popüler olarak 
borsa endeks tahmini, iflas tahmini ya da şirket bono sınıflaması gibi 
birçok finans problemine uygulanmaktadır. Çalışmalar, hisse senedi 
endeks değeri tahmini üzerinde olduğu kadar günlük endeks deği-
şim yönü üzerinde de durmaktadır (örneğin kripto paralar).

Borsa tahmin çalışmaları, araştırmacıları ve akademisyenleri, pi-
yasayı öngörmek için mekanizmalar geliştirebileceğimizi düşünen-
leri ile piyasanın sürekli verimli olduğuna inananlar ve yeni bilgiler 
ortaya çıktığında pazarın kendisini düzelterek onu absorbe ettiğini 
düşünenler olmak üzere iki gruba ayırır; burada tahmine yer yoktur. 
Ayrıca, araştırmacılar borsanın rastgele yürüyüşü hipotezini takip et-
tiğine inanıyorlar, bu da yarının değeri hakkında sahip olabileceğiniz 
en iyi tahminin bugünkü değer olduğunu gösteriyor. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından menkul kıy-
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metler piyasasının fiyat tahminlerinin yapılması oldukça önemlidir, 
ancak piyasalarda her türlü spekülatif hareketin yaşanması bu bor-
salarda iniş ve çıkışların çok yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu 
durum yatırımcıların hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin edebil-
melerini güçleştirmekte ve dolayısıyla yatırımlarını doğru değerlendi-
remedikleri için kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle 
yatırımcılar gelecekteki hisse senedi fiyatlarını doğru tahmin edebil-
mek için çeşitli yöntem ve metotlar kullanma ihtiyacı hissetmekte-
dirler. Son zamanlarda bu tahminlerin elde edilmesinde makine öğ-
renmesi yöntemleri ve derin öğrenme algoritmaları diğer alanlarda 
olduğu gibi finans alanında da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmada, veri seti olarak Google firmasının hisse senetlerinin gün-
lük 2. seans açılış ve kapanış fiyatlarına ilişkin Ocak 2018 ile Ekim 2021 
tarihleri arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmada makine öğrenme-
si ve derin öğrenme ışığında bu hisse senetlerinin açılış ve kapanış fi-
yatlarının tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tahmin-
leme modeli oluşturabilmek adına Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA) 
ve Destek Vektör Makineleri (DVM) gibi klasik makine öğrenimi yön-
temleri ve Uzun Kısa Dönemli Hafıza (UKVH) yöntemi gibi derin öğ-
renme algoritmaları kullanılmaktadır. Çalışmanın sonucunda ÇKA ve 
UKVH ağlarının DVM’lerine göre daha tutarlı tahminler yaptığı tespit 
edilmiştir. Bu sonuç analizlerde gruplar arasında fark olup olmadığını 
gösteren çift kuyruklu t-testi analizi ile de desteklenmiştir.
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ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 
FARKINDALIĞI: ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN 

İŞLETME PERFORMANSI VE MALİYETLERİ  
ÜZERİNE ETKİSİ, MARDİN İLİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Cemil İNAN
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Cumali KILIÇ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Arş. Gör.

Endüstriyel dönüşümler her zaman etkiledikleri toplumları değişi-
me uğratmış, bireyler ve işletmeler üzerinde önemli sonuçlar meyda-
na getirmiştir. İlk endüstriyel devrim olan sanayi devrimi ile başlayan 
örgütsel değişim ve gelişim günümüze kadar farklı endüstriyel dönü-
şümlere maruz kalmıştır. Son yıllarda ortaya atılan ve konuşulmaya 
başlanan “Endüstri 4.0” kavramı içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıl-
da bireyler ve örgütler açısından neler getirecek, ne gibi değişimlere 
neden olacak henüz bilinmemektedir. Kavram günümüz itibariyle 
pek yaygın olmasa da bireysel ve örgütsel yaşantının geliştirilebilme-
si adına çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bireysel gelişmeye yaptı-
ğı katkıdan ziyade bünyesinde, örgütsel anlamda işletmeleri; üretim 
süreci modelleri, üretim ve tedarik zincirleri, çalışanlar, müşteriler ile 
olan ilişkiler gibi hemen her alanda etkileyecek değişimlere gebe 
bir konsept barındırmaktadır. Temel olarak Endüstri 4.0, günümüz-
de yaşanan teknolojik ilerlemenin getirdiği yeniliklerin bir birleşimi 
olarak düşünmek mümkündür çünkü kavram; bilgi ve iletişim tek-
nolojileri, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, ağ iletişimleri, 
bulut bilişim sistemi, simülasyon, 3 boyutlu yazıcılar, otonom üretim 
sistemleri, modelleme ve insan-bilgisayar etkileşimi ve bu şekilde bir 
çok kavramdan etkilenmiştir. Örgütsel anlamda işletmeleri hemen 
her alanda etkileyecek getirilere ve sonuçlara gebe olan kavramın 
işletme performansı ve maliyetleri üzerindeki olası etkileri ya da so-
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nuçları, kavramın örgütsel faaliyetler ile ilişkisi, endüstriyel dönüşüm 
ve endüstri 4.0 farkındalığı bu çalışmada araştırılmaya çalışılacaktır. 
Bu kapsamda, Mardin ilinde faaliyette bulunan orta ve büyük ölçekli 
işletmelerde kullanılan eski ve yeni teknolojiler ve sistemler incele-
nerek belirlenen göstergeler ışığında endüstri 4.0 dönüşümünün iş-
letme performansı ve maliyetleri üzerindeki etkisi ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri, Endüstriyel Dönüşüm, Endüstri 4.0, 
Örgütsel Performans, Maliyet.
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NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİYLE  
YENİ NESİL KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Mukaddes SAĞLAM
 Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

   Doç. Dr. H. Buluthan ÇETİNTAŞ 
Atatürk Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Özet: Nesnelerin interneti, akıllı cihazlar arasında interaktif ileti-
şim kurulmasına olanak tanıyan yeni nesil teknolojiler arasında yer 
almaktadır. Yapay zekâ destekli teknolojiler ile üretilen akıllı cihazlar 
arasındaki bu etkileşim, çeşitli sensörler aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Nesnelerin interneti teknolojisinde cihazların etkileşimi ile elde edilen 
verilerin raporlanabilmesi ve kurumsal yönetim sürecinde iş akışı ta-
kibini kolaylaştırması, yönetimsel faaliyet yürüten her kurum için bu 
teknolojiyi cazip kılmaktadır. Bu özelliği dışında nesnelerin interneti 
teknolojisinin envanter yönetim sürecine katkısı, zaman- emek-mali-
yet tasarrufu sağlaması, üst düzey güvenlik hizmeti sunması ve çalı-
şan verimliliğini artırması gibi faydaları sebebiyle yeni nesil kütüpha-
neler, hizmetlerini bu teknolojiye uyumlu olarak şekillendirmektedir. 
Bu çalışmada nesnelerin interneti teknolojisi ile yapılandırılmış yeni 
nesil kütüphane hizmetleri incelenmektedir. Kütüphanelerin gerek 
yapısal yönden gerek hizmet yönünden işleyişini etkileyen nesnele-
rin interneti teknolojisinin etraflıca araştırılması çağdaş kütüphane 
hizmetlerine geçiş süreci için oldukça önemlidir. Çünkü söz konusu 
teknolojinin kütüphane hizmetlerine entegrasyonu aşamasında ba-
şarılı olabilmesi için mimari ve teknik yapının uygunluğu başta olmak 
üzere bazı koşullar bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 
hizmetlerini yeni nesil kütüphane sistemine dönüştürecek olan gele-
neksel kütüphanelerin nesnelerin interneti teknolojisinden en etkili 
biçimde nasıl yararlanabileceklerini literatür ışığında açıklamaktır. Bu 
amaç doğrultusunda öncelikle nesnelerin interneti kavramı, tarihsel 
gelişim süreci ve uygulama alanları ele alınmış, faydaları ve taşıdığı 
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riskler tartışılmıştır. Akabinde, nesnelerin interneti teknolojisi ile yapı-
landırılmış yeni nesil kütüphane hizmetlerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, yapay zekâ, yeni nesil kü-
tüphane hizmetleri
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KAMUNUN TEKNOLOJİ İLE YÖNETİMİ

Dr. Lütfullah ÜN 
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amiri

Devlet, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kamu hizmetini yerine getirme görevini asli olarak üstlenen ve tarih 
sahnesinde çeşitli formlarda değişime ve dönüşüme uğrayan en üst 
organizasyondur. Değişen şartlar kamu hizmetlerinin niteliğini ve 
gereklerini değiştirdiği gibi, devletlerin de görevlerinde ve iş bölüm-
lenmelerinde değişiklikleri kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle teknolojik 
şartlardaki değişim ise kamu yönetiminin bizatihi kendisinde köklü 
dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Özellikle dijitalleşme ve mobil 
iletişim teknolojilerinde ilerleme ve kullanım yaygınlığı ile son za-
manlarda kendini iyiden iyiye gösteren yapay zekâ gerçekliği kamu 
hizmetinin konseptini daha da değiştirecektir. Bu kaçınılmaz süre-
ce kimi ülkeler kendilerini hazırlamak üzere yalnızca kamuyu değil 
toplumlarını da teknolojiye entegre ederek hayatın her alanını kap-
sayacak makro planlamalar başlatmışlardır. Kimi kesimlerce dijital 
diktatörlük olarak da eleştirilebilen ancak teknolojinin ilerleme hızı ve 
kaçınılmazlığı da göz önüne alındığında alternatifi olmayan bu süreç-
te ülkeler kendilerine en uygun konsepti belirlemek ve başta devlet 
kurumları olmak üzere toplumsal hayatın içerisindeki tüm unsurları 
gerekli konseptte yeniden yapılandırmak zorundadır. Bu bildiride de 
kamunun teknoloji ile yönetiminin neden kaçınılmaz olduğu, ülkele-
rin bu süreçte neler yaptığı ve ülkemizdeki konuyla ilgili çalışmaların 
ne boyutta olduğu ele alınacaktır. Bu bildirideki amaç dünyadaki bu 
dönüşüme dikkat çekmek ve ülkemizin gelecek vizyonuna uygun 
modeller geliştirilmesinde katkı sağlamaktır. Çalışmada genel olarak 
literatür taraması yöntemi kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu yönetimi, Teknoloji, Dönüşüm.
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ERGENLİK DÖNEMİNDE OKUMA KÜLTÜRÜ: 
BASILI VE DİJİTAL KİTAP OKUMA EĞİLİMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Doç.Dr. Halit Buluthan Çetintaş
Atatürk Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Hüsna Gizem Karaağaç
Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde okuma türleri de-
ğişerek çeşitlenmektedir. Bu çeşitliği basılı okuma ve dijital okuma 
olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Basılı okuma; kitaplardan der-
gilere, ansiklopedilerden gazetelere kadar birçok biçimde kullanıcıya 
sunulmaktadır. Dijital okuma ise teknolojinin gelişmesiyle basılı içe-
riklerin dijital ortama aktarılması yoluyla çeşitlilik kazanmaktadır. Her 
iki okuma türünün de bireyin yaşamında alışkanlık haline gelmesi ile 
okuma kültürü gelişmektedir. Bu çalışma ile ergenlik dönemindeki 
gençlerin basılı ve elektronik okumaya karşı tutum ve eğilimlerinin 
belirlenmesi ve bu eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
amaç kapsamında bireylere yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uy-
gulanmıştır. Bu kapsamda, Erzurum’da yaşayan iki farklı yaş grubu 
oluşturulmuştur. İlk grup 8-12 yaş aralığında ve ikinci grup 13-18 yaş 
aralığındadır. Her grup 10 kişiden oluşmaktadır. 

Ergenlerin basılı ve elektronik okumaya karşı tutum ve eğilimle-
rinin belirlemek üzere dört adet kitap belirlenmiştir. Bu kitapların iki 
tanesi basılı, iki tanesi ise dijitaldir. Bireylere bir basılı, bir dijital kitabı 
okumaları için bir hafta süre verilmiştir. Bu sürenin sonunda bireyler-
le tek tek görüşme yapılmış, görüşmede bireylere 21 soru sorulmuş-
tur. Böylece bireylerin basılı ve dijital okuma eğilimleri tespit edilme-
ye çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre, 8-12 yaş aralığındaki bireyler 
basılı kitap, 13-18 yaş aralığındaki bireyler ise dijital kitap okuma eği-
limleri daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bireyler, içeriği daha rahat 
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anlayarak bu sayede okuma kültürü edindikleri için, belirtilen okuma 
türünü tercih ettikleri tespit edilmiştir. 8-18 yaş arası tüm bireylerin 
dijital kitaplarda; ilgi çekici görseller, kolay okuma, eğlenceli ve renkli 
içerikler gibi birçok özelliği beğendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Basılı okuma, dijital okuma, basılı okuma kül-
türü, dijital okuma kültürü, Ergenlik dönemi.
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ANAYASA VE SINIRLI DEVLET İLİŞKİSİ: KLASİK 
LİBERALİZMİN POZİTİF ÖZGÜRLÜĞE BAKIŞI  

ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Yavuz Selim ALKAN
Akdeniz Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Klasik liberalizme göre anayasa; sadece devletin teşkilat yapısını 
gösteren değil, birey özgürlüğünü azami ölçüde gerçekleştirmek ga-
yesiyle siyasal iktidarı ve gücü sınırlandıran belgenin adıdır. Bu görüşe 
göre anayasa; bir toplumda demokratik yolla üzerinde uzlaşılmış ve 
bir arada barış ve istikrar içerisinde yaşamayı garanti eden politik etik 
değerler ışığında çerçevesi çizilen ve devleti tarafsızlık, hukuk devleti 
ilkesi, güçler ayrılığı ve insan hakları gibi ideal araçlarla sınırlandıran 
bir tür uzlaşı beyannamesidir. Klasik liberalizmin sınırlı devlet varsayı-
mı üzerine şekillenen anayasa anlayışı aynı zamanda negatif özgürlü-
ğü esas alır. Buna göre anayasa bireye, başta devlet olmak üzere top-
lumdaki diğer tüm birey ve grupların müdahalesinden muaf olduğu 
özel bir alanda, çatışan farklı iyi hayat anlayışları ve dünya görüşlerin-
den istediğini seçme ve mutluluğu arama hak ve özgürlüğünü ga-
ranti eder. Bu nedenle liberal bir devlet; bireyin ekonomik ve sosyal 
durumu ya da onun sahip olduğu herhangi bir iyi hayat anlayışı ve 
dünya görüşü lehine veya aleyhine olmayan, el çekme ve hareketsiz-
lik anlayışı üzerine kurulu bir tutum benimser. Pozitif özgürlük anlayı-
şına göre ise gerçek birey özgürlüğü sadece devletin müdahalesizlik 
çerçevesinde tanımlanmış roller üstlenmesi ile değil ile aksine bireyi 
gerekli ekonomik ve sosyal imkanlarla donatması ve/ya bireysel farklı-
lıkların gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için zorunlu olan toplumsal 
koşulları yaratmasıyla sağlanır. Bazı anarko-kapitalist, neoliberal veya 
liberteryen perspektiflerin ihtilafına karşılık klasik liberalizm, negatif 
özgürlük anlayışı üzerine inşa edilmiş olsa bile belirli şerh ve koşullar 
altında devletin pozitif özgürlük çerçevesinde tanımlanan müdahale 
ve uygulamalarını kabul eder. Bu sözlü bildiride, klasik liberalizmin 
pozitif özgürlüğe bakışı bahsedilen bu şerh ve koşullar, sosyal haklar 
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ve bireysel özgürlükler için oluşturulmas gereken toplumsal koşullar 
çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, anayasa, sınırlı devlet, negatif öz-
gürlük, pozitif özgürlük.
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CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNE  
GEÇİŞLE BİRLİKTE YENİLENEN BÜTÇESEL  

KURUMLAR VE BÜTÇE SÜREÇLERİ

Doç. Dr. Zuhal ERGEN 
Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi

Ülkemizde 16 Nisan 2017 yılında gerçekleştirilen referandum ile birlikte 
kabul edilen anayasa değişikliklerinin kamu yönetimi ve kamu mali yöne-
timinde alanında çok önemli değişikliklere yol açtığı söylenebilir. Nitekim 
bu anayasa revizyonu Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirmekle kalma-
mış, birçok kamu kurumunun da ya mülga hale gelmesine ya da yeni ku-
rumsal yapıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda yürüt-
me gücünün Cumhurbaşkanlığı Kurumu tarafından üstlenileceği yeni 
yönetim sistemine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı verilmiştir.

Yeni yönetim sistemi ile birlikte halkın seçtiği Cumhurbaşkanı beş yıl 
süre ile devlet adını verdiğimiz soyut yapının, belirleyeceği ve yürüteceği 
kamu politikaları yoluyla bir kurumlar bütünü olarak somutlaştırılmasın-
da ve vatandaşların kolektif kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasında tek 
yetkili kılınmaktadır. Bu bağlamda Başbakanlık Kurumu mülga hale geti-
rilerek, mevcut bakanlıkların sayısı ve yapısı değiştirilmiş, devletin merkezi 
yönetim bütçesini hazırlayan ve yürüten Maliye Bakanlığı Hazine Müste-
şarlığı ile birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı adını almıştır. Ayrıca 
doğrudan T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” 
adı altında bir başkanlık ihdas edilerek, merkezi yönetim bütçesinin ha-
zırlanmasından, kanunlaştırılmasına ve yürütülüp uygulanmasına kadar 
geçen bürokratik süreçteki yetkili kurum olarak görevlendirilmiştir.

Çalışmamızda 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı yasa ile gerçekleştirilen 
anayasa revizyonu ve 16 Nisan 2017 tarihli halk referandumu sonrasında 
kabul edilerek yürürlüğe giren “2709 sayılı” 1982 Anayasası’nın merkezi 
yönetim bütçesinin hazırlanmasından denetlenmesine kadar geçen sü-
reçle ilgili değişen hükümleri ve yeni yönetim sistemi ile birlikte yetkilen-
dirilen mali kurumları ele alınarak analiz edilmeye çalışılacaktır. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE  
FARKLI BİR YAPILANMA: OFİSLER

Emre AKCAGÜNDÜZ 
Trakya Üniversitesi, Ar. Gör.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu, 
Türk kamu yönetimi tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 
Bu referandum sonrası 94 yıllık parlamenter yönetim sistemi fiilen 
son bularak başkanlık sistemine geçiş yapılmıştır. “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi” olarak adlandırılan bu yeni sistemle birlikte özel-
likle merkezi yönetimin başkent teşkilatı baştan itibaren değişmiş-
tir. Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Müsteşarlık gibi önemli birimler/
kurumlar ile idarenin düzenleyici işlemlerinden olan tüzük ve kanun 
hükmünde kararnameler kaldırılmıştır. Kaldırılan kurumların/birim-
lerin yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte daha 
önce Türk kamu yönetimi idari teşkilat yapısında var olmayan yeni 
kurumlar/birimler kurulmuştur. Bu kurumlardan/birimlerden birisi 
de Cumhurbaşkanlığı Ofisleridir. Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin temel 
amacı görev aldıkları alanla ilgili Cumhurbaşkanın vereceği emir ve 
talimatları yerine getirmektir. Toplam dört adet Ofis bulunmaktadır. 
Bu Ofisler: Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi 
ve Yatırım Ofisidir. Ofisler, kamu yönetimi teşkilat yapısında da a-tipik 
bir yapılanmaya örnektir. Ofisler, Cumhurbaşkanına bağlı olmalarına 
rağmen kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. Ayrıca ofisler idari ve mali 
özerkliğe de sahiptir. Bu durumda hem devlet tüzel kişiliği içinde olan 
Cumhurbaşkanına bağlı olmaları hem de kendilerine ait tüzel kişilik-
leri bulunmaları, ofislerin kamu yönetimi idari teşkilat yapısında da 
nerede konumlandırılacakları ile ilgili bir dizi tartışmayı beraberinde 
getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçişle birlikte oluşturulan ve önemli görevler üstlenen 
Cumhurbaşkanlığı Ofislerini incelemektir. Çalışmada öncelikle Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci anlatılmış, sonrasında 
Ofislerin yapısı ve görevleri incelenmiştir. Sonuç bölümünde de elde 
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edilen veriler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ça-
lışma nitel araştırma tekniği çerçevesinde hazırlanmıştır. Çalışmada 
nitel araştırma tekniğinin bir alt dalı olan doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi ile Cumhurbaşkanlığı Ofis-
lerinin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri incelenmiştir. 
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İDARİ VESAYETİN YENİ BİR GÖRÜNÜMÜ  
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 9/H MADDESİ

Gencer K. KARAGENÇ 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ar. Gör.

Merkezden yönetim kuruluşlarının yerinden yönetim kuruluşları 
üzerindeki denetim ve gözetim yetkisine idari vesayet adı verilir. Fark-
lı tüzel kişilikler arasında geçerli olan bu yetki, istisnai bir yetki olup, 
kanunda özel olarak belirtilmeye ihtiyaç duyar. Hukukilik denetimini 
kapsayan idari vesayet, işlemin rasyonelliği ve verimliliğini araştıran 
yerindelik denetimini ise içermez. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 9/H maddesi; “ Vali, kamu düzenini 
ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıy-
la aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) 
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî 
idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, 
çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereç-
lerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum ve 
kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek 
zorundadır. Aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla 
uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ge-
ciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin 
Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere 
göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.” şeklindedir. Mad-
deden de görüleceği üzere, mülki idare amiri olan valiye tahdidi ola-
rak sayılı kamu düzeni, kamu güvenliği gibi durumların varlığı halin-
de geniş yetkiler verilmiştir.

Devlet tüzel kişiliği altında bulunan valinin, kendisini haiz kamu 
tüzel kişiliği bulunan mahalli idareler üzerinde dahi bu yetkilere sa-
hip olacağı bahsi geçen maddede özel olarak belirtilmiştir. Ek olarak 
maddede valinin emir ve talimat verme yetkisine sahip olacağı da 
düzenlenmiştir. İdari vesayet yetkisi genel olarak; onama, onamama 
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uygulamasını erteleme ve idari yargıda dava açma gibi yetkileri içe-
rirken, hiyerarşinin aksine emir ve talimat verme yetkisini kapsamaz. 
Dolayısıyla bahsi geçen maddede verilen yetkinin idari vesayet kap-
samında olup olmadığının ve hukukiliğinin incelenmesi gerekir.

Bu çalışmada idari vesayet yetkisi tanımlanarak, mevzu hukuk 
bağlamında özellikleri belirtilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
9/H maddesi özelinde maddenin amacı, kamu güvenliği kavramı ile 
ilişkisi, tarihsel yorum yöntemiyle ihdas edilme sebebi ve idari vesayet 
kavramı ile bağlantısı analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdari Vesayet, Hiyerarşi, İl İdaresi Kanunu, Kamu 
Güvenliği.
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ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA MAĞDURLARIN 
TAZMİNAT HAKLARININ GELİŞİMİ

Murat KURUN
Atatürk Üniversitesi, Ar. Gör. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nün kabulü-
ne kadar uluslararası ceza yargılamalarında mağdur haklarının göz 
ardı edildiğini veya çok az dikkate alındığını söylemek gerekir. Bu 
bağlamda ceza hukuku alanında mağdur hakları kapsamında ele 
alınması gereken tazminat hükümlerine ilişkin gelişim de insan hak-
ları hukukunda olduğundan daha yavaş bir gelişim göstermiştir.

Her ne kadar uluslararası ceza hukukunun uluslararası insan hak-
ları hukukunun uygulanmasında tamamlayıcı bir etkisi olduğunu 
söylemek mümkünse de mağdur hakları bağlamında tazminat edi-
minin insan hakları temelinde daha başarılı olduğu belirtilmelidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin faaliyete geçmesi ve Roma Sta-
tüsü’nün 79. Maddesi uyarınca mağdur ve mağdur ailelerinin yararı-
na kurulan Güvence Fonu mahkemenin yargı yetkisine giren suçlar 
bakımından mağdurlar lehine radikal bir değişim olacağı yönünde 
beklentiyi güçlendirmiştir. Bununla birlikte mahkemenin ciddi ihlal-
lerden dolayı bireyler üzerinde yargı yetkisinin bulunması onarımla 
ilgili olarak birtakım sorunlara yol açabilmektedir. Bir diğer ifadeyle 
sorumluluğu devletten bireye kaydırmak onarımla ilgili imkansızlık-
lara yol açabilmektedir. Bu imkansızlıkların giderilmesi veya ortaya 
çıkmamasıyla ilgili olarak devletin sorumluluğunun da tesis edilebi-
leceği önlemlerin düşünülmesi de önem arz etmektedir.

Ayrıca, Roma Statüsü’nün düzenlenmesiyle birlikte ciddi ihlaller-
den zarar görenlerin tazminat talep etmeleri mümkün hale gelmiş-
tir. Sürecin bu noktaya gelmesinde en büyük etken küresel ve bölge-
sel nitelikli insan hakları belgeleri ve içtihatlardır. Bunlara ek olarak ise 
2006 yılında kabul edilen Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ağır 
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İhlallerinin ve Uluslararası İnsani Hukukun Ciddi İhlallerinin Mağdur-
larının Çözüm ve Tazminat Hakkına İlişkin BM Temel İlke ve Klavuzla-
rın geliştirilmesi çalışmalarının da önemli katkısı bulunmaktadır.

Çalışmada, mağdurların tazminat haklarına ilişkin yapılan düzen-
lemeler kronolojik olarak ele alınırken, ad hoc mahkemeler olarak ku-
rulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Ru-
anda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (RUCM) yer alan mağdurlara 
ilişkin hükümlerin ve uygulamaların Uluslararası Ceza Mahkemesini 
kuran Roma Statüsü’nde çığır açacak biçimde geliştirilmesi incele-
necektir.

Anahtar Kelimeler: Mağdur, Tazminat, Uluslararası Ceza Hukuku
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PANEL 22
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مبدأ فصل السلطات في الفقه الدستوري الغربي واإلسالمي

Dr. Abdulhamid ALAWAK
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

لقــد عــرف النظــام السياســي المعاصــر نظــام فصــل الســلطات من خــال النظام السياســي 
البريطانــي، ليجــده )Montesquieu( النظــام األمثــل وليضفــي عليــه بريــق يصــل إلــى 

القداســة فــي كتابــه )روح الشــرائع( )L;ESptituesiois( المنشــور عام 1748.

ــيلة  ــون الوس ــا، وتك ــي أوروب ــام 1850 ف ــد ع ــية بع ــزاب السياس ــرة األح ــر ظاه لتنتش
األولــى فــي دول العالــم الســتام الســلطة ويــرى )Montesquieu( )إذا اجتمعــت 
الســلطة التشــريعية مــع الســلطة التنفيذيــة فــي هيئــة واحــدة أو بيــن يــدي شــخص واحــد 

ــة(. ــت الحري زال

فــي عالمنــا اليــوم الحــزب بالنتيجــة هــو هيئــة متماســكة وذات توجــه واحــد وأي حــزب 
ــذي  ــؤال ال ــريعية، والس ــة والتش ــلطة التنفيذي ــه الس ــي يدي ــع ف ــات تجتم ــوز باالنتخاب يف
يطــرح نفســه فــي الشــق األول مــن الدراســة ألــم تؤثــر ظاهــرة األحــزاب علــى تطبيــق 
مبــدأ فصــل الســلطات؟ وهــل ال زال يحتفــظ فــي بريقــه كونــه الوســيلة األولــى فــي منــع 
قيــام االســتبداد؟ وماهــي الوســائل واألليــات التــي انتجتهــا األنظمــة المعاصــرة للتغلــب 

علــى األثــر الســلبي الســتام الحــزب الفائــز جميــع الســلطات؟

فــي الشــق الثانــي مــن الدراســة ســاد النظــام اإلســامي أجــزاء واســعة ومهمــة مــن الكــرة 
ــخ،  ــي التاري ــر ف ــر الكبي ــا األث ــات كان له ــاث إمبراطوري ــه ث ــت علي ــة وتعاقب األرضي
ــأن مرجعيتهــا  ــره مــن األنظمــة ب ــزه عــن غي ــة تمي ــز بخصوصي وكان ذاك النظــام يتمي
القــرآن والســنة النبويــة، التــي جــاءت للبشــرية قبــل والدة الظواهــر السياســية المعاصرة.

وهنــا يظهــر الشــق الثانــي مــن إشــكالية الدراســة هــل يتقبــل النظــام السياســي اإلســامي 
فــي ظــل مرجعيــة تاريخيــة ثابتــة )القــرآن والســنة النبويــة( مبــادئ سياســية معاصــرة؟ 
ومنهــا مبــدأ فصــل الســلطات، ومــا هــو موقــف الفقهــاء اإلســامين مــن ذاك المبــدأ؟ وهــل 
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كانــوا موقــف واحــد؟ أم مواقــف مختلفــة؟ فــي النهايــة نرجــح بيــن األدلــة والمواقــف.

تحــاول هــذه الدراســة اإلجابــة علــى االســئلة الســابقة باالعتمــاد علــى المنهج االســتنباطي 
التحليلــي القائــم علــى تحليــل اآلراء القانونيــة واالجتهــادات القضائيــة المختلفــة ونقدهــا، 
ــج  ــة، والمنه ــا الدراس ــوم عليه ــي تق ــكلة الت ــق للمش ــف دقي ــى توصي ــول إل ــة الوص بغي
المقــارن للمقارنــة بيــن قــرارات المحكمــة األوربيــة مــن حيــث الزمــان والمــكان 

ــة. ــى توجــه المحكم ــي طــرأت عل ــان التطــورات الت والموضــوع وتبي

الكلمــات المفتاحيــة: فصــل الســلطات، الفقــه الدســتوري الغربــي، الفقــه الدســتوري 
اإلســامي
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أثــر تطبيــق اإلدارة باألهــداف علــى األداء المؤسســي لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي ظــل جائحــة كورونــا

Hussam Ahmed HLAAK
Jinan Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Nabila ABBAS
Jinan Üniversitesi Öğr. Üyesi

هــدف البحــث الــى التعرف علــى أثر ممارســات اإلدارة باألهــداف على األداء المؤسســي 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية العاملــة مــن تركيــا في ظــل جائحة كورونــا، إضافة 
لتحديــد ابعــاد اإلدارة باألهــداف التــي ترتبــط وتؤثــر علــى األداء المؤسســي، مــن خــال 
 اختبــار العاقــة بيــن اإلدارة باألهــداف بأبعادها )بعد وضع األهداف، بعــد تنفيذ األهداف،

بعد متابعة تنفيذ األهداف( واألداء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني.

اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليلــي، تــم اعتمــاد أداة االســتبانة لجمــع البيانــات 
الكميــة وتــم توزيعهــا علــى عينــة مــن مجتمــع البحــث المكــون مــن 200 منظمــة، بلــغ 
عــدد العينــة 402 موظــف فــي منظمــات المجتمــع الســورية العاملــة فــي تركيا، تــم توزيع 
 االســتبانة عــن طريــق البريــد االلكتروني لعينة البحــث، بعد تدقيق الردود واســتبعاد الغير

صالح منها اصبحت العدد الخاضع للتحليل االحصائي 402 استبانة.

أظهــرت نتائــج البحــث وجــود عاقــة طرديــة قويــة بيــن اإلدارة باألهــداف بأبعادهــا )بعــد 
وضــع األهــداف، بعــد تنفيــذ األهــداف، بعــد متابعــة تنفيــذ األهــداف( واألداء المؤسســي، 
ــإلدارة  ــة ل ــرات المســتقلة الثاث ــا أن المتغي ــة )0.75( كم ــوة هــذه العاق ــث بلغــت ق حي
 باألهــداف تفســر حوالــي 75٪ مــن التبايــن والتغيــر الحاصــل فــي المتغيــر التايــع األداء

المؤسسي.

كمــا أظهــرت االختبــارات اإلحصائيــة أن اإلدارة باألهــداف بأبعادهــا )بعــد وضــع 
األهــداف، بعــد تنفيــذ األهــداف، بعــد متابعــة تنفيــذ األهــداف( لهــا أثــر ذو داللــة إحصائيــة 
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ــي. ــى األداء المؤسس عل

الكلمــات المفتاحيــة: اإلدارة باألهــداف، األداء المؤسســي، منظمــات المجتمــع المدنــي، 
جائحــة كورونــا
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ظاهرة العولمة وأثرها في التحديات القيادية

Dr. Khaled SHAHIN
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

ــام،  ــذه األي ــي ه ــادة ف ــى الق ــها عل ــرض نفس ــر، وتف ــكل كبي ــة بش ــرة العولم ــع ظاه تتس
ــا األحــداث  ــي لن وهاهــي األحــداث تتســارع، واألمــم تتصــارع، ومــع كل إشــراقة تتجل
شــيئاً مــن أمرهــا، وتبســط لنــا الوقائــع شــيئا مــن خبرهــا، والقائــد الناجــح هــو مــن عــاش 
فــي زمانــه، ووقــف علــى ظواهــر أحداثــه، وتعلــم ممــا ســلف مــن أخبــار األقــوام واألمــم. 
فهــذه ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة والتاريــخ نقــف معهــا متأمليــن، ومــن محاســنها آخذيــن، 
ومــن مســاوئها حذريــن، نعرضهــا علــى ميزاننــا الثابــت الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بيــن 

يديــه وال مــن خلفــه، وعلــى القيــم والمبــادئ األصليــة لنــا.

تتســع ظاهــرة العولمــة وتفــرض نفســها علــى القــادة اليــوم، حيــث إنهــا تشــكل بيئــة جديــدة 
ــادةً أو مديريــن، وتشــكل لهــم  ومثيــرة غيــر مســبوقة، يتعاملــون معهــا حســب كونهــم ق
تحديـًـا كبيــًرا، ومســؤولياٍت إداريــةً هائلــةً، حيــث يحتــاج كل منهمــا )القــادة أو المديــرون( 
ــن لصناعــة واتخــاذ  ــون مؤهلي ــم، ويكون ــي العال ــي تحــدث ف ــرات الت ــة التغي ــى مراقب إل
القــرارات المناســبة التــي تؤثــر علــى الجمهــور. حيــث إن القــادة أو المديريــن لــم يعــودوا 
يتمتعــون باالحتــكار، فــي الســيطرة علــى الوضــع الســائد والبيئــة المنفتحــة والمتســارعة 

فــي التغيــر، بحيــث ال يصبحــون ردود أفعــال وليســوا صانعــي قــرار.

ــن  ــي المديري ــة ف ــر العولم ــو أث ــا ه ــة م ــئلة التالي ــى األس ــة عل ــة اإلجاب ــاول الدراس  تح
ــادة والتفاعــل اإلداري مــع تحدياتهــا؟ مــا هــو مفهــوم العولمــة ونشــأتها وجذورهــا  والق
والعولمــة اإلداريــة ومؤشــراتها وأبعادهــا؟ مــا هــو مفهــوم القيــادة، خصائــص )ســمات( 
المديــر؟ ومــا هــو الفــرق بيــن القائــد والمديــر؟ كيــف يكــون تأثيــر العولمــة فــي القيــادة، 

وســبل التفاعــل اإلداري مــع تحدياتهــا؟

تنبــع أهميــة الدراســة مــن كــون العولمــة ســاح ذو حديــن، فمــن ناحيــة هــي تعــد 
فرصــاً يجــب انتهازهــا، فهــي تحمــل بــذور التقــدم والرقــي المتمثلــة بمنجــزات الثــورة 
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ــت بهــدف  ــورة االتصــاالت والمعلومــات وظهــور الحواســب واالنترني ــة وث التكنولوجي
ــة  ــلبية المتمثل ــا الس ــدول بآثاره ــعوب وال ــدد الش ــة ته ــة ثاني ــن جه ــرية، وم ــة البش خدم
ــلع  ــة الس ــام، ومنافس ــائل اإلع ــق وس ــن طري ــويهها ع ــة وتش ــات المحلي ــد الثقاف بتهدي
األجنبيــة والخصخصــة ومــا ينتــج عنهــا مــن بطالــة وفقــر، إضافــة إلــى تفشــي الفســاد 

والمضاربــات. اإلداري 

ــار  ــكل آث ــة للتصــدي ل ــدرة الكافي ــة والق ــلح بالمعرف ــد أن يتس ــى القائ ــرض عل ــذا يف وه
العولمــة واالســتفادة مــن إيجابياتهــا مــا أمكــن، وتفــادي ســلبياتها، وإال فســيكون مجــرد 
ــا  تابــع اقتصــادي وثقافــي وحتــى سياســي للغــرب، لــذا قمــت بإعــداد هــذه الورقــة، علّن
نقــدّم فكــرة عــن خطــورة تحديــات العولمــة ودور القائــد فــي مواجهتهــا باتخــاذ الخطــوات 

ــم الثالــث. اإليجابيــة والصحيحــة ال ســيّما فــي دول العال

ــة  ــرة العولم ــوم ظاه ــى مفه ــرف عل ــي للتع ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح اس
ونشــأتها والعولمــة اإلداريــة ومؤشــراتها وأبعادهــا. إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم القيــادة، 
خصائــص )ســمات( القائــد. توضيــح الفــرق بيــن القائــد والمديــر مــن الناحيــة اإلداريــة 

ــات العولمــة. ــج وتحدي والشــخصية. إدراك ســبل التفاعــل اإلداري الواعــي مــع نتائ

الكلمات المفتاحية: العولمة، التحديات القيادية، القيادة
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اإلفــالت مــن العقــاب علــى جرائــم االخفــاء القســري التــي ارتكبتهــا 
فــي ســوريا الحكوميــة  الفاعلــة غيــر  الحكومــة والجهــات 

Dr. Wissam Aldien ALOKLAH
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

ــة  ــوات الحكومي ــي ســوريا عــام 2011 شــنت الق ــدالع االحتجاجــات الســلمية ف ــد ان بع
ــي الحــراك الشــعبي  ــن ف ــال واســعة النطــاق بحــق الناشــطين والمنخرطي ــات اعتق عملي
ــم عــن  ــة، أو إعــام ذويه ــرات قضائي ــؤالء دون مذك ــن ه ــاز اآلالف م ــى احتج أدت إل
مــكان اعتقالهــم، أو التهمــة الموجهــة لهــم، لــذا أصبــح العديــد منهــم فــي عــداد المختفيــن 

ــة القانــون.  قســرياً وباتــوا خــارج نطــاق حماي

ومــع تطــور الحــراك الشــعبي وتحولــه إلــى صــراع مســلح نشــأت العديد مــن المجموعات 
المســلحة تورطــت هــي األخــرى فــي جرائــم اإلخفــاء القســري للكثيــر مــن األشــخاص، 
وقــد انتشــرت بعــض هــذه المجموعــات فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة 
وأصبحــت ســلطات أمــر واقــع، وبعضهــا اآلخــر ينشــط تحــت إشــراف قــوات الجيــش 
واألجهــزة األمنيــة الرســمية وباتــت تســمى بــ«القــوات الرديفــة« وهــي تضــم خليــط مــن 
عناصــر مدنيــة أو حزبيــة أو طائفيــة تتمتــع بصاحيــات واســعة مــن الحكومــة فــي مجــال 
ــام  ــى النظ ــا أو عل ــم خطــر عليه ــن تعتبره ــخاص الذي ــال األش ــازل واعتق ــة المن مداهم

القائــم. 

لقــد ارتبطــت ظاهــرة االخفــاء القســري فــي ســوريا بشــكل عضــوي باالعتقــال التعســفي، 
ألن أغلــب المعتقليــن تعســفياً يصبحــون مختفيــن قســرياً، حيــث دأبــت القــوات الحكوميــة 
ــي  ــث الرعــب ف ــى ب ــدف إل ــاء القســري كسياســة ممنهجــة ته ــى االخف ــى اللجــوء إل عل
أوســاط المدنييــن ومنعهــم مــن االنخــراط فــي االحتجاجــات وتصفيــة المعارضيــن لهــا. 
ووفقــاً تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بلــغ عــدد المختفيــن قســرياً في ســوريا 
حتــى عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 102287 شــخصاً بينهــم 2405 طفــاً و5801 ســيدة 
ــى آب/أغســطس 2021  ــذ آذار/مــارس 2011 حت ــاء القســري من ــد االخف ــون قي ال يزال
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ــة  ــوات الحكومي ــوى المســيطرة فــي ســوريا، تتحمــل الق ــزاع والق ــد أطــراف الن ــى ي عل
والقــوات الرديفــة لهــا المســؤولية عــن 84.85 بالمئــة مــن مجمــل الحــاالت، فــي حيــن 

تتحمــل الجهــات الفاعلــة األخــرى المســؤولية عمــا تبقــى مــن هــذه الحــاالت. 

تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى ظاهــرة انتشــار جرائــم االخفــاء القســري فــي 
ســوريا التــي ترتكبهــا الجهــات الحكوميــة التابعــة للدولــة والقــوات الرديفــة لهــا والجهــات 
الفاعلــة األخــرى مــن غيــر الــدول التــي تفــرض ســيطرتها الفعليــة علــى مناطــق معينــة، 
والتحديــات التــي تواجــه الجهــات الدوليــة فــي التحقيــق فــي مثــل هــذه الجرائــم والمطالبــة 
ــاع  ــة وضي ــاة مــن العقوب ــات الجن ــا يعــزز حــاالت إف ــا، مم بمحاســبة المســؤولين عنه

حقــوق الضحايــا. 

ــم  ــار جرائ ــي انتش ــا وه ــي تعالجه ــكلة الت ــة المش ــن أهمي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب
ــة  ــاء القســري بشــكل كبيــر فــي ســوريا وافــات مرتكبيهــا مــن المســاءلة القانوني االخف
األمــر الــذي تترتــب عليــه تداعيــات كبيــرة تمس حقــوق اآلالف مــن الضحايا، واســتمرار 
ــا،  ــارب الضحاي ــوق اإلنســان، وأق ــا المدافعــون عــن حق ــي يتعــرض له ــات الت المضايق

ــا االخفــاء القســري. والشــهود، والمحامــون الذيــن يعنــون بقضاي

ســتحاول هــذه الورقــة معالجــة هــذه الظاهــرة مــن خــال أســلوب دراســة الحالــة باتبــاع 
ــر ذات  ــات والتقاري ــتندات والبيان ــل المس ــال تحلي ــن خ ــي م ــي التحليل ــج الوصف المنه
الصلــة بالقضيــة للوصــول إلــى تحليــل هــذه الظاهــرة وتحديــد أســبابها وتعزيزهــا ببعــض 

التوصيــات التــي قــد تســاهم فــي الحــد مــن هــذه الظاهــرة. 

الكلمات المفتاحية: اإلفات من العقاب، االخفاء القسري، األزمة السورية
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معرفتــه،  وترتيبــه، وفوائــد  اآلي: موضوعــه، ومصــادره،  عــّد  علــم 
وأســباب االختــالف فــي عــدد اآليــات

Dr. Aykut KAYA
Şırnak Üniversitesi Öğr. Üyesi

علــم عــدّ اآلي أحــد العلــوم المتصلــة بالقــرآن الكريــم، ولــذا كان اهتمــام األمــة بــه عظيمــاً 
بــدءاً مــن الصحابــة الكــرام، ومــروراً بالتابعيــن وتابعيهــم، ووصــوالً إلــى أئمــة القــراءة 
والمصنفيــن فــي علــوم القــرآن الكريــم. وهــذا العلــم يبحــث فــي معرفــة اآليــات وتحديــد 
رؤوس اآلي، واالختــاف فــي المعــدود منهــا والمتــروك. وتتــم هــذه المعرفــة مــن خــال 

الروايــة والنقــل، ومــن خــال أصــول وضوابــط ذكرهــا العلمــاء فــي مظانهــا.

يتنــاول البحــث موضــوع علــم عــدّ اآلي مــن حيــث المســائل الرئيســة المتعلقــة باآليــات 
فــي القــرآن الكريــم، ومــن أهمهــا: بيــان طريــق معرفــة بدايــة اآليــة ونهايتهــا: هــل هــي 
توقيفيــة أو اجتهاديــة؟، وتوضيــح عــدد اآلي فــي كل ســورة مــن ســور القــرآن: هــل هــذا 
ــها؟  ــاظ نفس ــة باأللف ــه عاق ــات؟ أو ل ــاء اآلي ــع انته ــد مواض ــي تحدي ــور ف ــم محص العل
وبيــان ترتيــب آيــات القــرآن الكريــم: هــل الترتيــب بتوقيــف مــن النبــي –صلــى هللا عليــه 
ــاف  ــان اخت ــه؟، وبي ــاد في ــرأي واالجته ــاالً لل ــاك مج ــى؟ أو أن هن ــلم-عن هللا تعال وس
ــك  ــه، وســبب ذل ــه وعــدد حروف ــم، وعــدد كلمات ــرآن الكري ــات الق ــي عــدد آي ــاء ف العلم
االختــاف. وبيــان فوائــد معرفــة عــدد اآليــات القرآنيــة: ســواء كانــت تلــك الفوائــد ذات 

ــة أو بالمجــاالت األخــرى. ــوم القــرآن أو باألحــكام الفقهي ــة بعل صل

وقــد نهــج الباحــث منهجــاً علميــاً فــي البحــث، ومــن منهــج الباحــث جمــع األقوال الرئيســة 
فــي عــدّ اآلي مــع أدلتهــا، وتوضيــح األقــوال مــع أدلتهــا منســوبة إلــى أصحابها، ومناقشــة 
ــة.  ــوال المختلف ــن األق ــة بي ــد المقارن ــول الراجــح بع ــى الق ــول، والوصــول ال ــة كل ق أدل
وذلــك فــي ضــوء مــا كتبــه العلمــاء فــي هــذا الموضــوع مــن كتــب مســتقلة، وفــي ضــوء 

مــا ذكرتــه كتــب التفســير، وكتــب علــوم القــرآن. 
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ــد مواضــع انتهــاء  ــي تحدي ــم محصــور ف ــي هــذا العل وأوضــح الباحــث أّن اإلختــاف ف
اآليــات، وال عاقــة لــه باأللفــاظ نفســها، فاأللفــاظ ثابتــة ال زيــادة فيهــا وال نقصــان منهــا. 
وتبيــن للباحــث أن الــرأي الراجــح هــو أنَّ علــم العــدد توقيفــي كلــه، وأنــه ال ســبيل إلــى 
معرفــة بدايــات اآليــات ونهايتهــا إال بتوقيــف مــن الشــارع؛ ألنــه ليــس للقيــاس والــرأي 
مجــال فيــه، وإنمــا هــو محــض تعليــم وإرشــاد مــن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم-. 
كمــا أوضــح الباحــث أّن األمــة أجمعــت علــى أن ترتيــب آيــات القــرآن الكريــم علــى هــذا 
النمــط الــذى نــراه اليــوم بالمصاحــف، كان بتوقيــف مــن النبــي –صلــى هللا عليــه وســلم- 
عــن هللا تعالــى. وقــد َعنــَي البحــث ببيــان ســبب اختــاف العلمــاء فــي عــدد آيــات القــرآن 
الكريــم، ومــن أهمهــا: االختــاف فــي البســملة، حيــث اختلفــوا أهــي آيــة أم ليســت آيــة؟، 
وكــذا االختــاف فــي عــدّ الحــروف المقطعــة، حيــث اختلفــوا هــل تعــدُّ آيــة مســتقلة فــي 

بدايــة كل ســورة أو جــزء آيــة؟ ومــا أشــبه ذلــك. 

الكلمات المفتاحية: التفسير، علوم القرآن، علم عدّ اآلي، ترتيب اآلي، عدد اآلي.
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BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ VE SAVUNMA 
MEKANİZMALARININ RİSKLİ YATIRIM NİYETİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KENDİNE GÜVENİN 

ARABULUCULUK ETKİSİ

Prof. Dr. Selim AREN 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Hatice NAYMAN HAMAMCI
Yıldız Teknik Üniversitesi, , Araş. Gör.

Neoklasik finansın, finansal kararların akıl ile alındığı ve mate-
matik ile modellenebileceği yaklaşımına davranışsal finans kararlar 
üzerinde duyguların da rolü olduğunu ve bilişsel psikoloji ile anla-
şılabileceği vurgusunu yapmıştır. 2000’li yıllardan itibaren gelişen 
duygusal finans ise karar alma üzerinde bilinçli süreçlerin yanı sıra 
bilinçdışı süreçlerin de etkisi olduğuna işaret etmiştir. Özellikle Taff-
ler ve Tuckett’ın birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları çalışmalar ve Aren ve 
Hamamcı’nın çalışmaları bilinçdışı süreçlerin ve bilinçdışı hayallerin 
(phantasy) riskli yatırım niyeti üzerindeki etkisini ve finansal balonla-
rın oluşumundaki katkısını göstermiştir. 

Finansal bağlamda risk, beklenenden sapmadır. Dolayısıyla riskli 
yatırım bir taraftan beklenenden daha az getiri yahut kayıp ihtimali 
barındırsa da diğer taraftan da beklenenden daha yüksek getiri po-
tansiyeli de barındırır. Bu sebeple riskli yatırım niyeti kayıp ihtimali 
sebebiyle korku ve endişeyi içerse de aynı zamanda yüksek getiri 
beklentisi ile umut ve heyecan gibi olumlu duyguları da barındırır. 
Bu karmaşık duygular bireyde stres yaratır. Stres, bilinçdışı bir şekilde 
savunma mekanizmalarını harekete geçirirken aynı zamanda bilinçli 
olarak başa çıkma stratejilerini de aktif hale getirir. 

Bu süreçte güven de kritik role sahiptir. Finansal bağlamda güven 
iki boyutta değerlendirilebilir. İlki bireyin yatırım yapmayı düşündü-
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ğü varlığa duyduğu güven, ikincisi ise kendine duyduğu özgüvendir. 
Varlığa duyulan güven, varlığın beklenen getiriyi sağlayacağına ve ya-
tırımcıyı hayal kırıklığına uğratmayacağına ilişkindir. Özgüven ise, bi-
reyin kendi bilgi ve becerisine ilişkin inancıdır. Gerek varlığa güvenin 
ve gerekse de özgüvenin riskli yatırım niyeti üzerinde olumlu etkisi 
vardır.

Bu çalışma hem bilinçli süreçlerin (başa çıkma stratejileri) hem 
de bilinçdışı süreçlerin (savunma mekanizmaları) riskli yatırım niyeti 
üzerindeki etkisinde varlığa güvenin ve özgüvenin arabuluculuk etki-
si araştırılmıştır. Bu çerçevede online anket yöntemi ile 832 denekten 
veri toplanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ile model test edilmiş 
ve hem başa çıkma stratejilerinin hem de savunma mekanizmaları-
nın riskli yatırım niyeti üzerinde etkisi olduğu ve özgüvenin bu ilişki-
de arabuluculuk rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma hem 
bilinçli hem bilinçdışı süreçlerin finansal kararlardaki etkisini birlikte 
araştırması bakımında tek olma özelliğindedir.

Anahtar Kelimeler: savunma mekanizmaları, başa çıkma strateji-
leri, güven, özgüven, riskli yatırım niyeti
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CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ  
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Sefa ÖZBEK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam, Araş. Gör.

Finansal sistem, yatırım ve tasarruf kararlarının farklı birimler tarafından 
verildiği ekonomilerde fonları biraraya getirerek getirisi en yüksek sektörler-
den başlamak üzere yatırımlara kanalize edilmesine aracılık yapan finansal 
aracıların oluşturduğu yapıdır. 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelere kıyasla, ge-
lişmekte olan ülkelerde finansal sistemin derinleşmediği görülmektedir. 
McKinnon (1973) ve Shaw (1973) bu durumun temel sebebini gelişmekte 
olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre tasarrufların eksik olması ve finansal 
piyasalar hakkında tam bilgi sahibi olunmamasına bağlamaktadır. Bu du-
rumda yatırımlar finanse edilememektedir. Sürdürülebilir makro ekono-
mik dengenin sağlanması için; reel sektörün gelişmesi, ekonomide istik-
rarın sağlanması, finansal sistemin derinleşmesine öncelik verilerek halkın 
tasarruf yapma alışkanlığının teşvik edilmesi gerekmektedir. 1990’lı yıllar ile 
birlikte dünyada küreselleşme hareketliliği yoğunlaşmıştır. Söz konusu ha-
reketlilik birçok alanda olduğu gibi yatırım stratejilerinin de değişmesine 
sebep olmuştur. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği finansal serbestleş-
me ile birlikte hem yatırımcıların yatırım alanlarında değişmeler yaşanmış 
hem de yatırım araçlarının türleri artmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte 
uluslararası finansal piyasalar carry trade yatırım stratejisine odaklanmıştır. 
Uluslararası piyasalarda faiz oranlarında meydana gelen farklılıklar ve döviz 
kurlarındaki dalgalanmaların düşük olması carry trade yatırım stratejisinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Fakat söz konusu yatırım stratejisiyle ilgi-
li hem teorik hem de ampirik açıdan literatürde çok az çalışma bulunmak-
tadır. Bu çalışmada, carry trade yatırım stratejisi hakkında bilgiler verilerek, 
söz konusu yatırım stratesini belirleyen faktörler üzerinde durulmaktadır. 
Diğer yandan konu ile ilgili daha önce yapılan teorik ve ampirik çalışmalar 
ortaya konularak genel değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Carry Trade, Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi, Güven-
celi Faiz Oranı Paritesi, Uluslararası Fisher Etkisi.
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AR-GE HARCAMALARI İNOVASYON VE YATIRIMLARIN 
KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Dr. İbrahim AYTEKİN
Bitlis Eren Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Kalkınma bir ülkenin, iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel, sağlık, yaşam 
ve eğitim gibi konularda gelişmişliğini gösteren önemli bir gösterge-
dir. Bu nedenle kalkınmayı başta iktisadi faaliyetler olmak üzere eği-
tim, sağlık, politika, yenilik, yatırım, istihdam, göç, yaşam ve toplum-
sal yapı gibi gelişmeler etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın 
temel amacı; Türkiye’nin 1990 yılından 2019 yılına kadar geçen otuz 
yıllık süreçte Ar-Ge harcamaları inovasyon ve yatırımların kalkınma 
üzerinde nasıl bir etki oluşturduklarının ARDL sınır testi yaklaşımıy-
la tespit edilmesidir. Bu doğrultuda yapılan ekonometrik analizde ilk 
olarak serilerin durağanlık durumları Augmented Dickey Fuller (ADF) 
ve Phillips Perron (PP) birim kök testleriyle kontrol edilmiş ve serile-
rin farklı düzeylerde durağan oldukları anlaşılmıştır. Analizde ARDL 
sınır testi yaklaşımının tercih edilmesindeki temel sebepte serilerin 
farklı mertebelerde durağan olmalarıdır. Bu doğrultuda serilere uy-
gulanan ARDL sınır testi sonucunda seriler arasında bir eşbütüleşme 
ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ardından hata düzeltme modeli 
kurulmuş ve serilerin uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Ya-
pılan tahminlerde uzun dönemde Ar-Ge ile kalkınma arasında pozitif 
yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. İnovasyon 
ile kalkınma arasında ise pozitif yönlü, fakat istatistiki açıdan anlam-
sız bir ilişkiye rastlanmıştır. Yapılan analizde son olarak kalkınma ile 
yatırımlar arasında negatif yönlü fakat istatistiki açıdan anlamsız bir 
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Ekonometri, İnovasyon, Yatırım, Kalkın-
ma
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MALEZYA’DA ENERJİ YOĞUNLUĞU  
İÇİN FIRSATLAR VE RİSKLER

Dr Mustafa NAİMOĞLU
Bingöl Üniversitesi, Arş. Gör

Dr. Yavuz TÜRKAN 
Bingöl Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Yükselen ekonomiler, gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir 
konuma sahip ekonomilerdir. IMF tarafından 2015 yılında dünya eko-
nomik raporunda 23 ekonomi, yükselen ekonomi olarak sınıflandırıl-
mıştır. Financial Times ve Londra borsasının ortak bir kuruluşu olan 
FTSE (Financial Times Stock Exchange)’a göre ise yükselen ekonomi-
ler kendi içerisinde ileri yükselen piyasa ekonomileri ve ikincil piyasa 
ekonomileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Malezya ekonomisi ileri piya-
sa ekonomileri arasında bulunan bir ekonomidir. Bu ekonomi 1990 
yılına göre 2020 yılında GSYİH’sını %360.45 artış oranıyla ileri piyasa 
ekonomileri arasında en fazla artışa sahip ekonomidir. Ayrıca Malezya 
ekonomisi yine aynı dönemde toplam enerji tüketimi %364.76, fosil 
yakıt kullanımı %390.96 ve fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan 
%402.32 karbondioksit emisyon artışıyla yine ileri piyasa ekonomile-
ri arasında en fazla artışa sahip ekonomidir. Diğer yandan yine aynı 
dönemde %469.06 enerji ithalat artışıyla ileri piyasa ekonomileri ara-
sında Meksika (%1588.49) ekonomisinden sonra en fazla enerji ithal 
artışına sahip ekonomidir. Dolayısıyla Malezya ekonomisi elde ettiği 
yüksek geliri yüksek oranda ithal ettiği ve yüksek oranda kullandığı 
fosil yakıt kullanımıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada ileri 
piyasa ekonomileri arasında çok önemli bir konuma sahip Malezya 
ekonomisi için fosil yakıt kullanımı, enerji kayıpları ve yenilenebilir 
enerji kullanımının enerji yoğunluğu üzerindeki etkisi 1990-2020 dö-
neminde yıllık verilerle araştırılmaktadır. Öncelikle serilerin durağan-
lığı standart ADF ve Fourier ADF testleriyle araştırılmaktadır. Sonra 
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki literatüre son zamanlarda 
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kazandırılan Fourier ADL eşbütünleşme testi ile sınanmıştır. Daha 
sonra ise değişkenlerin enerji yoğunluğu üzerindeki etkisinin büyük-
lüğü ve işaretini belirleyebilmek için FMOLS ve CCR uzun dönem kat-
sayı tahmincileri kullanılmıştır. Bulgular, Malezya ekonomisi için fosil 
yakıt ve enerji kayıpları enerji yoğunluğunu artırırken yenilenebilir 
enerji ise enerji yoğunluğunu azaltmaktadır. Dolayısıyla Malezya eko-
nomisinde enerji yoğun kullanımı için yenilenebilir enerji çok önemli 
fırsatlar sunarken fosil yakıt ve enerji kayıplarının azaltılması da çok 
önemli hale gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Yoğunluğu, Fosil Yakıt Kullanımı, Enerji 
Kayıpları, Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Malezya.
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GAP TURLARININ İNCELENMESİ  
(SEYAHAT ACENTASI, PROFESYONEL TURİST  

REHBERİ VE YERLİ TURİSTE YÖNELİK ARAŞTIRMA)

Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN
Balıkesir Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Feyza BUDAK
Balıkesir Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Güney Anadolu Bölgesi sahip olduğu kültür mozaiğinin yanında, 
dini, siyasi, askeri yapıları, tapınak, anıtmezar, tanrı heykelleri, kilise, 
kale, şehir surları, türbe, camii ve diğer dinlere ait yapıları, şifalı su kay-
nakları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Fakat fiziksel alt-
yapı yetersizliği, bölgede yaşanmış olan siyasi ve toplumsal sorunlar, 
ulaşım imkânı ve tesislerin yetersizliği bölgenin turizmde kalkınma-
sının önüne geçmiştir. GAP Projesi 1970’lerde sadece bölgenin su ve 
toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı ele alınmışken,1989 yılın-
da Master Plan ile sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel 
alt yapı yatırımlarını da içine alan bölgesel kalkınma projesine dönü-
şerek Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi haline gelmiştir. GAP 
ile kamunun, özel sektörün ve halkın bölgeye yatırım uygulamalarına 
katılımı artmıştır. Yapılan yatırımlar ile bölgenin geldiği nokta; geçmiş 
yıllar ile kıyaslandığında Anadolu’ da turizmin en fazla geliştiği coğ-
rafya haline gelmiştir. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm, des-
tinasyonlara ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel birçok etkiye sahip-
tir. Bu nedenle destinasyonlara turizmde rekabet edebilmek adına 
daha büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu çalışmada, nitel araştırma 
yöntemi kapsamında; turizmin üç bileşeni ile yani ‘Seyahat Acentası’, 
‘Profesyonel Turist Rehberi’ ve ‘Yerli Turist’ ile GAP turlarının değerlen-
dirilmesi yapılmıştır. Gap turu yapan seyahat acentalarının İstanbul, 
Adana, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Ankara çıkışlı tur programları analiz 
edildi. Gap turu yapan Turist Rehberleri ile yapılan görüşmeler sonu-
cu bölgenin zayıf-güçlü yönleri ile fırsat-tehditleri(GZFT analizi) tespit 
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edilmiş ve bu bağlamda iyileştirme önerileri sunulmuştur. Ayrıca 2021 
yılı Ekim ayında Gap turu gerçekleştiren yerli turist ile yapılan görüş-
meler ile destinasyon deneyimleri değerlendirilmiş ve bölge hakkın-
daki algıları tespit edilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası tanıtım faali-
yetleri, alt yapı ve üst yapı yatırımları, rotalar ile ilgili tabela çalışmaları, 
kültürel miras ve koruma bilinci için çalışmalar önerilerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler: GAP, Turizm, Kalkınma
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KENTLEŞME, SANAYİLEŞME VE İSTİHDAM 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER: G-8 ÜLKELERİNDEN  

AMPİRİK KANITLAR

Dr. Güller ŞAHİN, 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğr. Üyesi

Hüseyin YILDIRIM, 
İnönü Üniversitesi, Doktor Öğrencisi

Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN
Batman Üniversitesi Öğr. Üyesi

Sanayi Devrimi’nin ardından, toplumsal değişim ve dönüşümü en 
iyi ifade eden kavramlar üretim biçimlerinin farklılığı ile kentleşme 
olgularıdır. Söz konusu olgular birbirleri ile etkileşim içerisinde olarak 
birbirini tamamlamaktadır. Makineleşme ve rasyonalizasyon kavram-
ları ile eşanlamlı görülen Sanayi Devrimi, temelde kentlerin karmaşık 
olmayan yapılarını değiştirmiş, ekonomideki üretim biçimlerini fark-
lılaştırmış ve toplumlara yeni yaşam tarzları sunmuştur. Sanayileşme, 
kentleşmede nüfus hareketliliği etkisi, artan nüfusun kentlere yığıl-
ması (niceliksel ve alansal büyüme) ve sanayide yer seçimine bağlı 
olarak kentlerin yer seçimi kriterlerinin değişmesi (hammadde, ener-
ji, ucuz işgücü vb.) gibi pek çok değişikliği de beraberinde getirmiş-
tir. Kentleşme ise, dünya ekonomilerinde, toplumlarda ve mekânsal 
organizasyonlarda çarpıcı büyüme ve yapısal değişimler yaratmıştır. 
Aynı zamanda kentleşme, düşük verimlilikteki kırsal faaliyetlerde dü-
şük istihdam durumundan, yüksek verimlilikteki kentsel üretim faali-
yetlerinde yüksek istihdam durumuna geçilmesine neden olmuştur. 
Dolayısıyla kentleşme, sanayileşme ve istihdam olguları birbirleri ile 
etkileşim içerisinde döngüsel bir ilişkinin bilgisini sunmaktadır. Bu-
nunla birlikte, mevcut literatürü oluşturan çalışmalarda belirtilen 
olgular arasındaki nedensellik ilişkilerinin kesinlik niteliğinin önem-
li tartışmalara açık olması yapılan bu çalışmanın dayanak noktasını 
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oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, 1997-2018 zaman aralığı içerisinde G-8 ül-
kelerindeki (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, 
ABD, Rusya) kentleşme, sanayileşme ve istihdam arasındaki olası iliş-
kilerin incelenmesidir. Amaç doğrultusunda, olası ilişkilerin tahmin 
işlemleri için kentsel nüfus, sanayi katma değeri ve istihdam oranı 
parametreleri kullanılarak panel VAR modeli metodolojisi izlenmiştir. 
Parametreler arasındaki olası ilişkilerin belirlenmesine yönelik ola-
rak uygun modele karar verebilmek için öncelikle serilerin özellikle-
ri araştırılmıştır. Bu bağlamda, serilere yatay-kesit bağımlılığı, birim 
kök ve homojenlik sınamaları yapılmıştır. Kısıtlandırılmamış panel 
VAR modeli kurulduktan sonra, öngörü hatası varyans ayrıştırması ve 
etki-tepki fonksiyonları belirlenmiş, ardılı heterojen panel VAR Gran-
ger nedensellik analizi uygulanmıştır. Varyans ayrıştırması sonuçları, 
kentleşme değişkenine ilişkin öngörü hata varyansının incelenen dö-
nem boyunca kendisinde meydana gelen şoklar tarafından belirlen-
diğini, etki-tepki fonksiyonu sonuçları ise kentleşmenin kendisinden, 
sanayileşmeden ve istihdam değişkenlerinden gelen şoklara artarak 
tepki verdiğini göstermiştir. Nedensellik sonuçlarında, kentleşme ile 
sanayileşme arasında geri-bildirim etkisini yansıtan iki yönlü, kentleş-
meden istihdama ise tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüş-
tür.
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OKUL YERİ SEÇİMİNDE KULLANILAN KRİTERLERİN 
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE 

AĞIRLIKLANDIRILMASI

Dr. Nuh KELEŞ
Gümrük Müdürlüğü

İnsanlar çocukluktan itibaren yetişkinliğe ve sonrasına kadar bir-
çok seviyede eğitim sektörüne bir üye olarak katılımda bulunmakta-
dır. Eğitim sektörünün önemli unsurlarından bir tanesi okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi çeşitli seviyelerde hizmetler 
sunan okullardır. Okullar dünyadaki ve toplumlardaki sosyal, çevre-
sel, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri eğitim ve öğretim 
yöntemleriyle dinamik bir şekilde yeni nesillere aktarırlar. Bunun için 
kurulacak okulların yerlerinin nerede belirleneceği önemli bir karar 
haline gelmektedir. Kamu ve özel sektör tarafından okul yeri seçimi 
yapılırken kapsamlı bir planla çeşitli kriterlere göre seçim yapılması 
önemlidir.

Bu çalışma, ilgili literatürdeki kuruluş yeri seçimi çalışmaları arasın-
da daha önce okul yeri seçiminde kullanılacak kriter önem ağırlıkla-
rını belirlemeye odaklanan bir çalışmaya rastlanılmaması motivasyo-
nuyla yapılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada eğitim amaçlı 
kullanılacak okul yerlerinin seçiminde kullanılacak kriterlerin önem 
ağırlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için önemli ka-
rarlarda karar vericilere yardımcı olarak etkin bir şekilde kullanıma 
sevk eden çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılacaktır. Kriter 
ağırlıklarının belirlenmesinde alanında uzmanlarla görüşmeler ger-
çekleştirilecektir. İlgili literatürden anlamlı kriterler seçildikten sonra 
iki yönlü ikili karşılaştırmalar yapılacaktır. Elde edilen bulgular alanın-
da uzmanlara, araştırmacılara ve karar vericilere bilgi olarak sunula-
caktır.

Anahtar Kelimeler: Okul Yeri Seçimi, Kriterler, AHP, Çok Kriterli Ka-
rar Verme
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BRICS-T ÜLKELERİNDE ENFLASYONUN GENÇ KADIN 
İŞSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (2000-2019)

Kerem ÖZEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

 Cemalettin LEVENT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

İktisat literatüründe önemli makroekonomik sorunlarından birinin 
de işsizlik olduğu bilinmektedir. Üretim sürecindeki aktifliğiyle yapa-
cağı katkılar düşünüldüğünde genç nüfusun işsizlik konusunda odak-
lanması gereken temel bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 
literatürde çok sayıda bu konu ile ilgili çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak 
konusu ülke grupları açısından karşılaştırmalı olarak yapılan çalışmalar 
oldukça az olduğu görülmektedir. Enflasyon ve genç işsizlik gelişmekte 
olan ve gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı için çok önemli sorun ha-
line gelmiştir. Bu sorunları derinden yaşayıp ve çözüm bulmak için her 
ülke kendi bünyesine göre farklı politikalar uygulamaktadır. Fakat hem 
enflasyon hem de işsizlik sorunlarına birlikte çözüm bulmak neredeyse 
imkânsızdır. Çünkü enflasyon ve işsizlik arasında ters ilişki söz konusu-
dur. Genel anlamda iki değişken arasındaki bu ters yönlü ilişki Phillips 
eğrisi ile analiz edilmektedir. Öte yandan değişkenler arasındaki ilişkinin 
enflasyonun yüksek olduğu zaman işsizliğin düşük, enflasyonun düşük 
olduğu yerde ise işsizliğin yüksek olduğu görülmektedir. Genç kadın iş-
sizliğin son zamanlarda gittikçe artması çok önemli bir ekonomik sorun 
haline gelmiştir. Bu artışın aynı zamanda ekonomik ve sosyal sorunlara 
da neden olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmada BRICS-T (Bre-
zilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Türkiye) ülkelerinde enflasyo-
nun genç kadın işsizliği üzerindeki etkileri incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada 2000-2019 yılları arası verileri kullanılmıştır ve elde edilen ve-
riler WORD BANK ve OECD STAT’tan temin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Kadın İşsizliği, BRICS-T
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TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARIN VERGİ UYUMUNA ETKİSİ: 
LİTERATÜR İNCELEMESİ

Dr. Yasemin ARIMAN
Araştırmacı

Devlet toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sağlayabil-
mek için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Şüphesiz bu finansma-
nın büyük çoğunluğu vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Öte yandan 
devlet gecikme faizi, cezalar, mülk ve teşebbüs gelirleri gibi finans-
man araçlarına da sahiptir. Ancak bazı dönemlerde kamu gelirleri 
harcamalar için yeterli olmamaktadır. Böylesi dönemlerde devletin 
finansman ihtiyacını karşılamak için başvurduğu yöntemlerden biri 
mali aflardır. Mali af içerisinde özellikle vergi afları tüm dünyada ken-
dine uygulama alanı bulan kamu gelirlerinin kısa vadede artırılması 
için önemli bir politika aracıdır. Vergi afları vergi uyumunun artırılma-
sı, kısa vadede devlete finansman imkânı sağlanması, kayıt dışılığın 
önüne geçilmesine imkân sağlaması gibi avantajlara sahipken diğer 
yandan dürüst mükelleflerin uyumlu olma isteklerini negatif etkile-
mesi, uzun vadede vergi gelirlerini azaltması gibi dezavantajlara da 
sahiptir. Türkiye’de 36 kez mali af uygulamasına başvurulduğu bilin-
mektedir. Bu durum mali afları teorik veya deneysel olan çalışmalara 
konu yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda mali aftan ziyade vergi affı 
kavramına daha çok yer verildiği söylenebilir. Bu nedenle vergi afları-
nın vergi uyumuna olan etkisi merak edilmekte ve çalışmalara konu 
olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de çıkarılan vergi aflarının mükel-
leflerin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmesi 
isteğine olan etkisi araştırılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için literatür-
deki mevcut çalışmalar incelenmiştir. Buna göre Türkiye’de uygulan-
mış vergi aflarının vergi gelirlerinde artış sağladığı ancak mükellefle-
rin vergi uyumuna negatif etki ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mali Af, Vergi Affı, Vergi Uyumu, Mükellef 
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KIRSAL TURİZM ALGISI VE TURİZM ETKİLERİNE BAKIŞ 
AÇISI (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğr.Üyesi

Betül BAKIR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Araştırmacı

Bir bölgenin kalkınması için sektör çeşitlendirmede ilk göze çarpan tu-
rizm potansiyelidir. Kırsal turizm kırsal alanların kalkınmasının en önemli 
araçlarından biridir. Kırsal turizmdeki gelişim ile yöre halkının kırsal turizm 
bilinci arasında güçlü bir bağ olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kırsal turizm 
sonucu gerçekleşen sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden en çok 
etkilenen kesim o bölgede yaşayan yerel halktır. Gelişmekte olan ve yeni 
tanınırlık kazanmaya başlayan bir turizm bölgesinde turizmin bölge halkı 
üzerindeki algısı ve etkilerine bakış açısı o bölgedeki turizmin gelişmesini ve 
gelişmenin ne yönde seyredeceğini belirlemek açısından önemlidir. Bu ça-
lışmanın amacı Tokat’ta kırsal turizmin gelişmesinde önemli bir etken olan 
yerel halkın kırsal turizm algısını ve bakış açısını belirlemektir. Bu çalışmada 
oransal tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılarak 383 kişiye anket uy-
gulanmıştır. Araştırma sonucunda genç nüfusun turizmin Tokat’taki geli-
şim sürecini olumlu etkilediği, Tokat’ın doğal, tarihi ve kültürel potansiyelini 
kırsal turizmin gelişimine uygun bulduğu, turizm yatırımlarının artmasının 
gerektiğini düşündüğü görülmüştür. Ankete katılanların büyük bir çoğun-
luğuna göre turizm ilin ekonomik olarak canlanmasında ve sosyo-kültürel 
gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Bununla beraber, mevcut tesislerin iyi-
leştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, ulaşım olanaklarının geliştirilmesi 
ve ilin daha etkili tanıtımının yapılarak turizme hareketlilik katılmasıyla dina-
mizm kazandırılmasının istendiği anlaşılmaktadır. Tokat İlinin kırsal turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek turizm aktivitelerinin yıl içerisine yayılması, 
ilin turizm geliri bakımından katma değerinin artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, kırsal turizm, kırsal kalkınma, yerel halk, tu-
rizm hareketliliği 
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ONDOKUZUNCU YÜZYIL’DA RUSYA’DA SANSÜR 
TERÖRÜ: SANSÜR İDARESİ BAŞKANI SERGEY 

UVAROV’UN POLİTİKALARI

Dr. Aslı GÜLSEVEN 
Atılım Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Rus tarih yazımında 1848’den 1855’e kadar olan dönem “sansür 
terörü dönemi” olarak anılır. 1840’ların sonlarında Avrupa’da ortaya 
çıkan olaylar Rus İmparatorluğu’ndaki sansür politikasının sıkılaşma-
sına yol açtı. 1848’de devrim haberlerinin St. Petersburg’a ulaşmasın-
dan hemen sonra devlet otoritesini sarsmayı amaçladığı düşünülen 
yayınlar ve sansür görevini ihmal eden memurlar Çarın emriyle mer-
cek altına alındı. Çar I. Nikolay var olan sansür sisteminin verimli ça-
lışıp çalışmadığını değerlendirmek için bir komite oluşturdu. Bu ko-
mitenin asıl görevi, o dönemde hem Sansür İdaresi başkanı hem de 
Eğitim Bakanı olan Kont Sergey Uvarov’un sansürü sağlama yolun-
daki ihmallerini ve çıkan dergilerin sansür programına uygunluğunu 
delilleriyle Çar’a bildirmekti. O dönemde “Ortodoksluk, Otokrasi ve 
Halkçılık” politikasının mimarı bakan Sergey Uvarov, tüm okullarda 
kurulacak sıkı bir devlet denetimi ile sansürü sağlayıp, aydın sınıfın 
kontrol altında tutulmasını hedefledi.1848-1855 arasındaki sansür 
terörü döneminde hem sansürden hem de eğitim politikalarından 
sorumlu bakan Sergey Uvarov’un uyguladığı politikaların ne derece 
başarılı olduğu meselesi, ilerleyen dönemlerde Rusya İmparatorlu-
ğu’nda siyaseti önemli ölçüde şekillendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
I. Nikolay döneminde sansür mekanizmasının işleyişini ve Çarın em-
riyle kurulan ve sansürün icrasında ortaya çıkan sorunların kaynağını 
inceleyen özel denetim komitesinin çalışmalarını irdelemektir. Ayrıca, 
buradan yola çıkarak, Rus İmparatorluğunun o dönemde resmi po-
litikası olan “Ortodoksluk, Otokrasi ve Halkçılık” ile dönemin sansür 
politikaları arasındaki siyasal ve ideolojik bağı incelemektir.
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TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE BİR ALTERNATİF: HARİCİ 
FARKLILAŞTIRILMIŞ ENTEGRASYON MODELİ

Dr. Önder Aytaç AFŞAR
Selçuk Üniversitesi Öğr. Üyesi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması, genişleme politikasındaki 
en tartışmalı durumlardan biridir. Hem dış hem de iç faktörler, Av-
rupa’nın fiziki, kültürel sınırları ile Avrupa Birliğinin kurumsal kapa-
sitesi gibi sorunlar Türkiye’nin üyeliğini zorlaştırıyor. AB’nin değişen 
dönüşen yapısı ve AB üye ülkeleri arasındaki farklı tercihler, AB’nin 
Türkiye’nin üyeliğine olan bağlılığını etkilemektedir. Mevcut durum-
da, Türkiye’nin yakın gelecekte AB üyeliği pek olası görünmüyor. 

Üyeliği daha uzak gibi görünse de, ticaret, ortak dış ve güvenlik 
politikası, adalet ve içişleri alanlarda Türkiye AB ile belli düzeyde en-
tegre olmuştur. Türkiye›nin AB ile tarihsel anlamda uzun bir geçmişi 
olmasına rağmen, bu gibi alanlarda AB politikalarını benimsemesi, 
tam üyelik olmasa da ileri derecede işlevsel bir işbirliğini açıkça gös-
termektedir. AB çıpasının ortadan kalkması, Türkiye›de demokratik 
bir dönüşüm ihtimalini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, resmi 
bir üyeliğin yokluğunda, Türkiye ile AB arasında işlevsel işbirliğinin 
imkanlarını araştırmak gerekir. Bu bağlamda Türkiye-AB ilişkileri için 
resmi üyeliğin ötesine geçerek alternatif entegrasyon biçimlerinin 
mümkün olup olmadığını değerlendirmek önem arz eder. 

Genişleme politikası artık uygulanabilir olmazsa, AB’nin Türkiye 
ile ilişkilerinin geleceği için başka hangi politika seçenekleri müm-
kün olabilir? Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği, enerji konula-
rı, ODGP, göç için müşterek eylem gibi konularda farklı entegrasyon 
modelleri klasik üyelik biçimlerinin artık gündemde olmayabileceği-
ni gösteriyor. Bu alanlarda taraflar arasında işlevsel işbirliğini derinleş-
tirme konusunda önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Türkiye-AB 
ilişkilerinin evrimi ve mevcut yol ayrımı, Türkiye’nin gerçekten de AB 
ile farklılaştırılmış bir entegrasyon örneği oluşturduğunu göstermek-
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tedir. Bu harici farklılaştırılmış entegrasyon biçiminin (external diffe-
rentiated integration) her iki tarafın açısından işbirliğini geliştirmede 
faydalı olabilecektir. Bu anlamda resmi bir katılım olmasa bile yapıcı 
bir siyasi diyalog sürdürülmesi için harici farklılaştırılmış entegrasyon 
uygun bir çıkış yolu olabilir.

Bu çalışmada Türkiye ile AB arasındaki farklılaştırılmış entegras-
yon modeli değerlendirmekte ve üyeliğin gerçekleşmemesi duru-
munda farklı politika alanlarında bu işbirliğini ilerletme imkanı ele 
alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AB, Tam Üyelik, Harici Farklılaştırılmış Enteg-
rasyon
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ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ VE ÇİN’İN DENGELENME SORUNU

Kaan YİĞENOĞLU 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araş. Gör.

Uluslararası sistemde devam eden bir global dengesizlik hissedil-
mektedir. Özellikle ABD açısından bakıldığında Çin’in siber güvenlik, 
casusluk faaliyetleri, bilgisayar korsanlığı ve Güney Çin Denizindeki 
yayılmacı politikaları ABD için stratejik öneme sahip bir rekabet so-
runu oluşturmaktadır. Çin salt iktisadî olarak değil, askerî ve teknolo-
jik olarak güçlenmesini sürdürmektedir. Çin’in bu şekilde büyümesi 
uluslararası sistemde ezber bozan bir güç anlamına gelmektedir ve 
ABD çıkarları açısından tehdit unsuru olmaktadır. Çin’in ABD çıkarları 
için tehdit oluşturması uluslararası sisteme yönelik tehditinden farklı-
lık göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, Çin’in şu an itibarıyla uluslarara-
sı sistemi bütünüyle değiştirecek bir sıcak çatışma ihtimali pek olası 
görünmemektedir. Bununla birlikte, bölgesel çatışmalar yoluyla he-
gemonyası genişletme olasılığı her zaman göz önünde bulundurul-
ması gerekmektedir. Çin’in mevcut politikası ağırlıklı olarak ekonomi 
yoluyla uluslararası sistemle bütünleşmek olarak anlaşılmaktadır. Ku-
şak ve Yol Girişimi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi organizasyon-
lar buna örnek teşkil etmektedir. Bu noktada ABD açısından Çin’in 
dengelenme sorunu daha çok uzun vadeli bir stratejinin oluşturul-
masına yönelik olmalıdır. Bu çalışmada öncelikli olarak Çin’in yük-
selişi incelenmektedir. Sonrasında Çin’in oluşturduğu tehditler ele 
alınmaktadır. Bu aşamada siber suçlar, bilgisayar korsanlığı ve casus-
luk gibi konular anlatılmaktadır. Güney Çin Denizine ilişkin sorunlar 
araştırılmaktadır. Son olarak uzun vadeli stratejinin içeriğine yönelik 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu kısımda uzun vadeli stratejinin 
önemi ve ilerleyen dönemlerdeki olası sonuçlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: US-Sino Relations, China’s Rise, South China 
Sea, Espionage.
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TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ÇALIŞMALARINDA METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Prof. Dr. Çiğdem KENTMEN ÇİN
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Burcu SARAÇOĞLU 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Uluslararası İlişkiler alanında tartışma konuları çeşitlendikçe, bu 
konuların irdelenmesinde kullanılabilecek araştırma teknikleri de 
artmıştır. 1950’lerde gelenekselciler ve davranışsalcılarla başlayan ve 
daha sonra pozitivistler ve post-pozitivistlerin de eklendiği episte-
molojik ve ontolojik tartışmaya istinaden nicel, nitel ve karma olarak 
gruplandırabileceğimiz metotların kimisi dönemsel olarak Amerikalı 
ve Batı Avrupalı araştırmacılar tarafından daha yoğun kabul görmüş-
tür. Bu çalışmada, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında, on yıllık bir 
sürede ağırlıklı olarak kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin ve 
metodolojik yaklaşımların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu 
amaçla, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi’nden 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında, kayıtlı öğrencisi bulunan, Uluslara-
rası İlişkiler konusunda tez üreten ve ders veren doktora programla-
rının verileri edinilmiş ve internet sayfalarından araştırma yöntemleri 
üzerine verdikleri dersler saptanmıştır. İkinci olarak, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen 
622 doktora tezi araştırma yöntemleri, araştırma amaçları ve vaka 
sayıları açılarından incelenmiştir. Sonuçlar, Türkiye’de doktora prog-
ramlarının çoğunun kapsamlı araştırma yöntemleri dersleri sunma-
dıklarına ve son on yılda doktora tezlerinde araştırma yöntemleri 
çeşitliliğinin düşük olduğuna işaret etmektedir. Alandaki tezlerin me-
todolojik incelemesi bizlere disiplinde yetişen öğrencilerin yöntemsel 
becerileri ve eğilimlerine ışık tutarken, gelecekte akademik kariyer-
lerinde kullanacakları yöntemler ile epistemolojik ve ontolojik yakla-
şımları hakkında da fikir vermektedir. 
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‘SİVİL TOPLUMU FONLAMAK’: ULUSLARARASI HİBE 
VE PROJE DESTEKLERİNE STK’LARIN BAKIŞI

Oğuzhan Altınkoz
İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri her ne kadar, Sivil Toplum 
alanının ihtiva ettiği gönüllülük olgusu üzerinden yürütülmekte olsa 
bile, faaliyetlerin gelişmesine paralel olarak bir profesyonelleşme, 
kapsamı genişletme, kurumsallaşma eğilimi göstermektedir. Bu de-
ğişim ve gelişim maddi kaynaklara olan gereksinimi arttırmakta ve 
STK’ların faaliyetlerini yürütebilmeleri için yerel, ulusal, uluslararası 
kurum ve kuruluşlarca sağlanan hibe ve fon desteklerinin önemini 
arttırmaktadır. Türkiye’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının ulusla-
rarası kurum ve kuruluşlarca sağlanan fon ve hibe desteklerine yöne-
lik temelde iki bakış açısı altında sınıflandıkları görülmektedir. STK’la-
rın bir kesimi lafzı geçen bu fon ve hibe desteklerini olumlamakta ve 
bu desteklerden yararlanmaktadır. Bu STK’lar için uluslararası fon ve 
hibeler, Sivil Toplum çalışmalarını yürütmek ve devam ettirmek için 
önemli birer kaynak konumundadır. Fakat özellikle muhafazakâr, 
milliyetçi ve ulusalcı siyasi görüşleri benimsemiş kişilerin yöneticili-
ğini yaptığı bazı STK’lar uluslararası fon ve hibe desteklerine karşıt bir 
bakış açısına sahiptirler. 

Uluslararası desteklere yönelen bu karşıtlığın temel çekincesi, fon 
sağlayıcı kurum ve kuruluşların yanlı, bilinçli ve yönlendirme amaç-
lıyla destek sağladıklarıdır. Gizli bir gündem altında dağıtıldığı, Tür-
kiye’yi töhmet altında bırakacak faaliyetlerin desteklendi ve ‘milli 
niteliklere’ haiz olmayan gruplara, ‘milli çıkarlara’ hizmet etmeyecek 
şekilde bu fonların sağlandığı, fonlara çekinceyle yaklaşan STK yöne-
ticilerinin argümanları arasındadır. Böylelikle uluslararası fonları ve 
hibeleri bir ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak değerlendiren STK yöneticile-
ri bulunmaktadır. Fon ve hibelere yönelik farklılaşan bu bakış açıları, 
STK yöneticilerinin ideolojik bakış açılarının bir tezahürü olarak orta-
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ya çıkmakla birlikte, ciddi bir ideolojik kamplaşmayı da doğurmakta-
dır. Bu kamplaşma sonucunda da, tartışma sadece fon ve hibelerin 
amaç ve hedeflerine yönelik eleştiri olmaktan çıkmakta; uluslararası 
fon ve hibelerden yararlanan STK’ların amaç ve faaliyetlerinin; ‘milli çı-
karlarla uyum’ söylemi üzerinden sorgulanmasına ve eleştirilmesine 
dönüşmektedir. Bu çatışma hali de Sivil Toplum faaliyetlerine yönelik 
şüpheciliği arttırmakta ve en nihayetinde toplumsal kamplaşmayı 
derinleştirmektedir. 

Çalışma uluslararası kurum ve kuruluşlarca sağlanan fon ve hibe 
desteklerine bakış açısı üzerinden, Türkiye’deki Sivil Toplum alanında 
yaşanan kutuplaşmayı inceleme amacı taşımaktadır. Bu kapsamda 
Türkiye’nin 10 ilinde faaliyetlerini yürüten toplam 16 STK’da yönetici 
pozisyonunda bulunan katılımcılarla, Haziran 2021-Eylül 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda elde edilen ve-
riler analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Ulusla-
rarası Kurum ve Kuruluşlar, Uluslararası Fon ve Hibeler, Kutuplaşma
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ONLİNE TURİZM TÜRÜ OLARAK TELERADYOLOJİNİN 
HUKUKİ VE TİCARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Halid KAFADAR
Satjyer avukat, Çanakkale Barosu

Dr. Safiye KAFADAR

Doç. Dr. Şeyho Cem YÜCETAŞ
Adıyaman Üniversitesi, Öğr.Üyesi

Teknolojinin gelişimi ile yeni Turizm türleri ortaya çıkmaktadır. 
Turizm sektörü yeni ivmeler kazanmakta ve teknolojiye ayak uydur-
maya çalışmaktadır. Teknolojik gelişmeler bir yandan müşterilere ve 
turizm sektörüne kolaylıklar getirirken bir yandan da sektördeki reka-
beti alevlendirmektedir. Hastaların görüntülerini ve bilgilerini bilgisa-
yarlı sistemlerle paylaşmak için Tele radyoloji sistemi kurulmuştur. Bu 
makalede teleradyoloji uygulamalarının ve olası sorunların gözden 
geçirilmesi amaçlanmıştır. 

2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tele radyolo-
ji projesini başlatmıştır. Bu sisteme Görüntü Arşivleme ve İletişim 
Sistemli (PACS) ile 1855 sağlık tesisi eklenmiştir. Sistemde Temmuz 
2019’a kadar 184 milyon radyolojik görüntü ve 80 milyon radyoloji ra-
poru olduğu bildirilmektedir. Teleradyoloji ile hastaların görüntüleri 
ve bilgileri aktarılır. Böylece hastanın görüntüleri üzerine rapor yazı-
lır ve uzman görüşü alınır. Teleradyoloji hastane iş yükünü azaltır ve 
raporlama hızını artırır. Ancak kalitenin düşmesi ve yasal sorunların 
ortaya çıkması konusunda endişeler mevcuttur. Teleradyoloji kulla-
nımında bazı etik ve yasal sorunlar ortaya çıkabilir. Brada temel etik 
sorun, hastanın bilgilerini paylaşmaya rıza gösterilmesidir. Yasal so-
runları arasında ise hekimlik yapma yetkisi ve hata durumunda kimin 
sorumlu olacağı yer almaktadır. Bu tür bir hizmetin kaliteli bir şekilde 
sürdürülebilmesi için teleradyolojinin hukuki sorunlarının çözümü 
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sağlanmalıdır. Tartışmalı etik konulara uygun yasalar geliştirilmeli ve 
ayrıca teleradyoloji kullanıcıları yasal sorumlulukları konusunda eği-
tilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Online turizm Teleradyoloji, Uluslarası hukuk, 
Etik, hasta hakları, hukuki sorumluluk.
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SİNOP İLİNİN SOSYAL YAPISININ  
SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Abdullah IŞIK
Sinop Üniversitesi Öğr. Üyesi

Bu çalışma, Sinop ilinin çok boyutlu sosyal olanaklarını ve sos-
yo-demografik verilerini kullanarak söz konusu ilin sosyal/toplumsal 
yapısını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Sinop’un sos-
yal yapısının eğitim, kültür, sağlık, konut, istihdam, nüfus, doğal kay-
naklar ve diğer bölgesel olanaklar ekseninde SWOT analizi ile değer-
lendirilmesi planlanmaktadır. Zira konuyla ilgili Sinop ilinin önemli bir 
fırsat ve potansiyele sahip olduğu düşünülmekte ve fakat, istihdam 
ve ulaşım yetersizliği bu fırsat ve potansiyelin önünde engel teşkil 
etmektedir. Ayrıca sürdürülebilir toplumsal kalkınma bağlamında 
Sinop ilinin sosyal yapısı kritik önemdedir. Nitekim kaynaklar ince-
lendiğinde, bir ilin sosyal yapısının farklı boyutlarda söz konusu ilin 
kalkınmasına etki ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, konuyla 
ilgili yapılan çalışmalar, konunun SWOT analizi ile değerlendirilme-
sinin önemine de işaret etmektedir. Ancak literatür incelendiğinde, 
Sinop ilinin sosyal yapısının SWOT analizi ile değerlendirilmesi üzeri-
ne herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tam da bu gerekçe, böy-
le bir çalışmanın yapılmasına yönelik ihtiyacı doğurmuştur. Bu bağ-
lamda, Sinop ilinin sosyo-demografik verilerini kullanarak ilin sosyal/
toplumsal yapısını ve dolayısıyla sosyal olanaklarını açığa çıkarmak 
planlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada SWOT analizi 
vasıtasıyla Sinop ilinin sosyal olanaklarının keşfedilmesine odaklan-
maktadır. Dolayısıyla, çalışma sonuçlarının gelecekte sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin belirlenmesinin yanı sıra kamu ve Sivil Toplum 
Kurumu (STK) yöneticilerine, araştırmacılara ve uygulayıcılara ışık ola-
cağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal/toplumsal yapı, SWOT analizi, Sinop
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COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE TURİZM 
SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Samet SOLAK
Bartın Üniversitesi, Araş. Gör.

Ahmet ASLAN
Bartın Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Bartın Üniversitesi, Öğr. Üyesi

İşletmelerin varlığını tehdit eden, etkileri büyük olan, neden-so-
nuç ilişkisi açısından anlaşılması ve çözüm yolları belirlenerek karar 
alınması gereken durum olarak ifade edilen krizler, birçok nedene 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel ölçekte meydana gelen ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklara bağlı olarak ortaya 
çıkan krizler, büyük tehditler oluşturmaktadır. Dünya genelinde ciddi 
olumsuzluklara neden olan koronavirüs salgını da insanlık tarihinde 
yaşanan en büyük krizlerden biridir. Salgın, ortaya çıktığı tarihten iti-
baren dünya genelinde milyonlarca insana bulaşmış ve çok sayıda 
insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Turizm sektörü istih-
dam hacmi olarak ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. Dünyayı 
etkisi altına alan covid-19 salgını önce Çin’de başlamıştır ve ardından 
diğer ülkelere yayılmıştır. Ülkemizde de görülen salgından turizm 
sektörü de diğer sektörler gibi etkilenmiştir. Hastalığın yayılmasını 
önlemek amacıyla hükümetler seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma 
kısıtlamaları ve karantina önlemleri gibi birçok önlemler almıştır ve 
turizm sektörü de bu önlemlerden etkilenerek mali kayıplar, işçilerin 
gelir kayıpları ve işsizlik durumları gibi sıkıntılar yaşamıştır. Konakla-
ma ve yemek hizmetleri, covid-19 krizinden ciddi şekilde etkilenen, 
114 milyon işçi çalıştıran ve bazı ülkelerde kısmen veya tamamen dur-
durulan turizm sektörünün bir alt sektörü olup, bu dönemde talepte 
önemli bir gerileme yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Ör-
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gütü›nün (UNWTO) verilerine göre, Covid-19 salgını 2020›nin ilk çey-
reğinde uluslararası turist varışlarında %22 düşüşe neden olmuştur. 
Bu durum, milyonlarca geçim kaynağını riske atmakla birlikte sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmede tehdit oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada, covid-19 pandemisinin turizm açısından istihdam, işsizlik 
gelir kayıpları ve turizm gelirlerindeki son durumları Türkiye üzerinde 
incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: covid-19, turizm sektörü, istihdam
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ENGELLİ İSTİHDAMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN 
ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Selvi Vural
Uludağ Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Bu araştırmanın amacı, turizm sektöründeki engelli çalışanların çalış-
ma yaşamı içerisindeki varlığına ve devamlılığına ya da bir diğer ifadeyle 
istihdamının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Turizm sektöründe en-
gelli istihdamının etik liderlik davranışları çerçevesinde incelendiği öncü 
çalışmalardan biri olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Çalışma 
Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülmüş, nitel araştırma yöntemi aracılı-
ğıyla veriler toplanmış ve konaklama işletmelerinde istihdam edilen en-
gelli bireyler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Geçmişten gü-
nümüze yapılan araştırmalar incelendiğinde, çalışanların yöneticinin etik 
davranışlarına ilişkin algısının aynı zamanda onun istihdamının sürdürü-
lebilirliği üzerinde de önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir (Zhu vd., 
2004; Dedeoğlu vd., 2016). Bununla birlikte, kavramsal çerçevede etik lider-
lik davranışları, çalışanların istek ve beklentilerini dikkate alma, haklarını 
adil bir şekilde savunma, önyargıdan uzak ve objektif bir yaklaşıma sahip 
olma durumudur. Bu bağlamda, çalışanların bilhassa da engellilerin ça-
lışma yaşamı içerisindeki varlığını-devamlılığını sağlama hususunda etik 
liderlik davranışlarının aslında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu an-
laşılmaktır. Ayrıca, engelli bireylerinde toplumsal alanda var olma, sosyal-
leşme, önyargı, dışlama veya ayrımcılıktan uzak, başkalarından bağımsız 
ve başkalarıyla eşit bir şekilde çalışma yaşamına dâhil olma ya da edilme 
hakkı bulunduğu düşünülmektedir. Nihayetinde, tüm bunlar konaklama 
işletmelerinde engelli bireylerin çalışma yaşamına dâhil edilmesi ve bu-
nun sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına konunun etik liderlik davra-
nışları çerçevesinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, İstihdam, Sürdürülebilirlik, Etik Li-
derlik
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TÜRKİYE’DE BİR TURİSTİK PAZARLAMA ARACI OLARAK 
“ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK-ÇOK DİLLİLİK” SÖYLEMİ: MARDİN 

VE SÜRYANÎCE ÖRNEĞİNDE BİR TARTIŞMA

Şilan ÇELEBİOĞLU
Dicle Üniversitesi, Lisans Öğrencisi

Ahmet Vedat KOÇAL
Dicle Üniversitesi, Araş. Gör.

Sami dil ailesinden olup, Doğu Aramîce’nin Urfa (Urhoy) diyalekti 
olarak tanımlanan Süryanîce, insanlığın en eski dillerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Antik Mezopotamya’da yüzyıllar boyunca sade-
ce toplulukların değil, aynı zamanda devletlerin resmî dili olarak da 
kullanılmış olan Süryanîce, bölgenin Pers egemenliğine geçişinden 
sonra bile devlet dili olarak kullanılmaya devam etmiştir. Süryanî din 
adamlarının ve bilginlerin, Nusaybin Akademisi örneğinde olduğu 
gibi, Antik Helen düşüncesinin ve biliminin Antik Mezopotamya’da 
yayılımına ve böylece iki antik medeniyetin bileşiminden oluşan He-
lenizm’in doğuşuna öncülük ettikleri de bilinmektedir. 

Günümüzde, Süryanîce, Türkiye’de özellikle Mardin ve civarında, 
yok denilebilecek ölçüde azalmış Süryanî kökenli insanlar tarafından, 
ağırlıkla inanç dili olarak kullanılabilmekte, Süryanî topluluğu içeri-
sinde bile günlük hayattan soyutlanmaktadır. Bu nedenle, Süryanîce, 
uluslararası ölçekte UNESCO tarafından “Tehlike Altındaki Somut Dil-
ler” atlası kapsamına alınmıştır.

Bu çalışma, turistik odaklı bir ekonomik tema etrafında “diller ve 
dinler şehri” olarak anılan Mardin’le ilişkilendirilen çok kültürlülük 
söylemini, yerel toplum tarafından kullanımının ölçüleri ışığında Sür-
yanîce örneği üzerinden tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlülük, Çok Dillilik, Turizm, Mardin, 
Süryanice
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TÜRK MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE İÇİNDE  
BERGSONCU ETKİYİ ANLAMAK

Gülnur CEBECİ
Bülent Ecevit Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Aydınlanma ve Fransız ihtilaliyle başlayan süreçle birlikte tüm dün-
yada soyut aklı önceleyen, soyut aklı yücelten görüşler ve düşünceler 
fazlasıyla yaygınlaşmış, atılan adımlar ve uygulamalar soyut aklın ışı-
ğında yapılmaya başlanmıştır. Muhafazakarlık ise Aydınlanmanın salt 
aklı önceleyen, aklın hükümdarlığı karşısında başka hiçbir şeyi rakip 
tanımayan bu savunusuna, bir karşı çıkışı ifade eden güçlü bir ses ola-
rak ortaya çıkmıştır. Muhafazakar düşünce içinde çok çeşitli düşünür-
ler yer almıştır. Bunlardan biri de Bergson’dur. Bergson dönemin salt 
aklı yücelten hakim görüşüne yeni bir öneri sunar ve sezgi kavramını 
ortaya atar. Ona göre gerçeği tüm yönleriyle anlamak istiyorsak sade-
ce soyut akla değil sezgi kavramına da başvurmamız gerekir. 

Muhafazakar düşünce benzer şekilde Türkiye’de de etkisini göster-
miş ve Tanzimat’la başlayan modernleşme süreci ve ardından gelen 
Cumhuriyet sonrası dönemde gerçekleştirilen devrimler, Türkiye’de 
muhafazakar eğilimlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu muhafaza-
kar eğilimlerden birini de dergah dergisi etrafında toplanan, içinde 
Mustafa Şekip Tunç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi isimleri barındıran 
ve düşüncelerinin temelini Bergsoncu görüşten alan aydın zümre 
oluşturmuştur. Sonradan cumhuriyetçi muhafazakarlar olarak adlan-
dırılacak olan bu kadro geçmişe, geleneklere ve milli değerlere önem 
veriyor, Cumhuriyet döneminin geçmişle tüm bağları söküp atan uy-
gulamalarını eleştiriyordu. Bergson’un felsefesi de soyut akıl yerine 
sezgiyi öne çıkarıyordu. Maddeden çok manayı çağrıştırıyor yani o dö-
nemde Anadolu’nun ihtiyacı olan ümit ışığını onlara yakıyordu. Böy-
lece yokluklarla diriltilen bir ülkenin varoluş nedenini sağlam bir ze-
mine oturtuyordu. Bu gibi nedenlerden ötürü Bergsoncu felsefe tam 
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da en ihtiyaçları oldukları anda Cumhuriyetçi muhafazakar geleneğe 
aradıkları anlamı verdi ve bir dönemin Türkiye’sini etkisi altına aldı.

Bu çalışmayla da yapılmak istenen Mustafa Şekip Tunç, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu gibi Türkiye’nin önemli değerlerin-
den sayılabilecek aydınların Bergsoncu düşünce bağlamındaki savu-
nuları ve bu savunuların Türk Muhafazakar düşünce içindeki etkilerini 
ele almak ve böylesine önemli Türk aydınlarının, Bergson tarafından 
dillendirilen düşünceleri eserlerinde yer vermelerinin nedeninin ne 
olabileceği konusunda bir değerlendirme yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Muhafazakarlık , Bergsoncu Etki
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İSMET ÖZEL İSLAMCILIĞININ  
POETİK TEMELLERİ VE MAHİYETİ

Aytaç ODACILAR 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Araş. Gör.

Modernleşme hareketleriyle birlikte başlayan bir düşünce hareke-
ti olarak İslamlaşma/İslamcılık, her dönemde, ülke gündeminde öne-
mini korumuş bir düşünme tarzını ifade etmektedir. Modernleşme 
hareketlerinin başlangıcından bu yana, yaklaşık iki yüz – iki yüz elli 
yıldır, gündemdeki önemini koruması sebebiyle, Türkiye’deki politik, 
toplumsal her olgunun İslamcılık görüşündeki karşılığı incelemeye 
değer olmuştur. İslamcılığın bu özelliğini, İslam’ın, yaşayış olarak, Tür-
kiye’deki önemiyle ilişkili görebiliriz. İslam ve bir yorumlama olarak 
İslamcılık düşüncesi, toplum içindeki bu önemi sebebiyle, toplumun 
ve onun konuştuğu dilin bir ürünü olan edebiyat ve sanat içinde de 
yer bulmuştur. İslamcılık düşüncesi denildiği zaman akıllara gelen 
isimlerin, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç 
gibi şairler olması da bu durumu açıklamaktadır. İsmet Özel’i de bu 
kapsamda değerlendirmek mümkün olsa da, Özel, diğerlerinden, 
düşünüşünün temelleri itibariyle ayrılır. İsmet Özel’i diğer şairlerden 
farklı kılan bahsi geçen temelin, şair olması dışında, poetika üzerine 
de düşünmesi ve düşünce geliştirmesiyle alakalı olduğu söylenebilir. 
Özel’e göre ahlak estetiğin bir alt koludur. Çünkü sanatın temel so-
rusu, ahlakın da üzerinde hayat bulacağı temel soru olarak ‘ben ne-
yim’ sorusudur. Bu bakımdan, Özel’in İslamcılığı’nın poetik görüşler 
üzerinden ontolojik bir konumlanmayı içerdiğini söyleyebiliriz. Bu ba-
kımdan, Özel’in İslamcılığının, modernleşme hareketleriyle koşut bir 
gelenek içinde değerlendirdiğimiz İslamcılık düşüncesi/hareketi içe-
risinde bir yarığı temsil ettiğini söyleyebiliriz. İsmet Özel’in düşüncesi 
ile ortaya çıkan bu yarılma, İslamcı düşüncenin/hareketin/geleneğin 
modernliğinden kaynaklı paradokslarını, eleştirilme alanlarını ve da-
yanaklarını temelden açıklayıcı niteliktedir. Bununla birlikte, İslam-
cılığa yeni bir ontolojik temel sağlayıcı mahiyettedir. Bu bakımdan, 
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modernitenin ya da modern düşüncenin temellerinden sorgulandığı 
ve eleştirildiği günümüzde, toplumsal varoluşumuzla derinden bağ-
lantılı olan İslam’a dair, ontoloji bakımından, modern olmayan İsmet 
Özel İslamcılığının ele alınması, başlı başına önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslamcılık, Poetika, Modernleşme, Ontoloji, Şiir, 
Sanat.
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DR. HİKMET KIVILCIMLI’DA TÜRKLERİN KADİM 
DİNSEL GELENEKLERİNİN İSLAM’A GEÇİŞ VE 

DEVLETLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ

Dr. Barış AYDIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelinceye kadarki Türk Tarihi 
genellikle belli mitik ve hamasi söylemlerin ekseninde değerlendiril-
miş; ilgililerin siyasal ajandalarına uygun biçimde konumlandırılmış-
tır. Dr. Hikmet Kıvılcımlı da bu kadar kör gözüm parmağına olma-
sa bile Türkiye’de sol/sosyalist bir dönüşümün imkanlarını ararken 
önce Osmanlı’ya oradan bütün tarihsel sürecin menşei olarak kendi 
deyimiyle antika tarihe kadar uzanmıştır. İbn Haldun, Lewis Henry 
Morgan ve Friedrich Engels etkisiyle burada barbarlık ve medeniyet 
arasında sürekli bir mücadele tespit eden Kıvılcımlı, Türk ve Osman-
lı Tarihini de bu eksende değerlendirme yoluna gitmiştir. Türklerin 
barbarlık konağından medeniyete geçiş evresinde rastlaştığı İslam’ı, 
kendilerinin o zamanki sosyo-kültürel ihtiyaçlarıyla tevafuk ettiği için 
benimsemekte fazla da zorlanmadıklarını belirten Kıvılcımlı, bunun 
yanı sıra Şamanlık ve Budizm’in de İslam’a geçiş sonrasında dahi et-
kilerini alttan alta sürdürdüğü kanaatindedir. 

Bir diğer deyişle Kıvılcımlı’ya göre Türkler İslam bahsinde pasif bi-
rer alıcıdan ziyade onu diyalektik bir biçimde kendi meşrebince tevil 
eden bir nevi müçtehit gibi hareket etmiş; kılıç zoruyla Müslüman 
olmaktan ziyade o dönemde etkin güç olan Abbasileri iktidara taşı-
yan ve Türk olduğunu iddia ettiği Ebu Müslim’in müthiş mahareti ile 
benimsedikleri İslam’ın şamanik bir yorumuna imza atmışlardır. Kıvıl-
cımlı, Hasan Sabbahlardan Şeyh Bedrettinlere, Ahilerden Bektaşilere, 
Mevlevilerden Rufailere, Yunus Emrelerden Süleyman Çelebilere va-
rıncaya kadar birçok tarikat ve yol ehlini, Türklerin İslam’da gerçekleş-
tirdikleri Rönesans’ın birer ürünü gibi değerlendirmiştir. 

Öte yandan Kıvılcımlı, İslam’a intisap sonrası Türklerde, göçebe 
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yaşamın sınıfsız, kardeşlik eksenli kan teşkilatının medeniyet kona-
ğına ayak basmasıyla beraber tavsadığı ve çeşitli yozlaşmalara uğra-
dığını belirtmiş; bu kaçınılmaz tarihsel sürecin yıpratıcılığına rağmen 
devletleşme aşamasında bile Türklerin, eskiden getirdikleri kamusal 
fayda odaklı barbar göçebe değerlerini -İslam’ın dört halife dönemin-
deki altın çağına referansla- sürdürmeyi başardıklarına dikkat çek-
miştir. Sonuç olarak bu çalışma, Hikmet Kıvılcımlı’nın müstakil tarih 
tezi ekseninde işlediği antika Türk Tarihi, İslam’a geçiş ve devletleşme 
sürecinin bir değerlendirmesini yapmak ve Türklerin göçebe barbar 
kan teşkilatı, din ve geleneklerinin günümüze kadar süren etkilerinin 
siyasal özneleşmedeki rolüne odaklanmak amacındadır.

Anahtar Kelimeler: Kan Teşkilatı, Şamanlık, Anahanlık ve Atahan-
lık, Barbarlık, Medeniyet
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MİMESİS/TAKLİT VE GÜNAH KEÇİSİ KAVRAMLARI 
ÜZERİNDEN TANZİMAT ELEŞTİRİLERİNİ DÜŞÜNMEK

Dr. Şenol GÜNDOĞDU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Arş. Gör.

Tanzimat Fermanı, modernleşen dünyada modern olmayan bir devletin 
ve toplumun yani Osmanlı’nın modernleşeceğinin hukuki, ekonomik, bü-
rokratik, toplumsal ve siyasal olarak ilk ilanıdır. Bu ilan neredeyse akademik 
her alanda ve modernliği ilgilendiren her çalışmada Tanzimat’ın modernliğin 
kurucusu ve başlangıcı olarak düşünülmesine yol açarken diğer taraftan bir 
ikiliğin doğmasına neden olur. Çünkü modernleşme bir taraftan iyileştirici bir 
etkiye sahipken diğer taraftan da özgünlüğün ve kendiliğin bozulma ihtima-
lini getirir. Bu ihtimal modernliği varoluşsal bir krize dönüştürür. Bu kriz mo-
dernliği kısmen kabul eden ve bu kısmi kabul ve bir öz varsayımı üzerinden 
bir kendilik anlatısı oluşturan yeni bir düşüncenin modern anlamda ortaya 
çıkmasıyla neticelenir. Bu yeni düşünce dünyanın hızla değişmeye ve insan/
toplum ilişkilerinin üretim/tüketim ilişkileri ile birlikte daha da karmaşıklaş-
maya başladığı 19. yüzyılda kendi/milli/yerli kalabilmenin koşullarından birisi 
olarak yabancı ve dış ötekiye yani Batı’ya karşı öz-savunu ve kendilik refleksleri 
geliştirir. Bu refleksler genellikle dış ötekinin olumsuz anlamda taklit edilme-
mesi ve topluma atfedilen özün unutulmaması yönünde şekillenirken ahlak 
ve toplumsallığın inşası ve bir aradalığı da modern bağlamda yeni anlamlar 
kazanır. Bu ahlaki ve toplumsal inşaya uymayan ve taklit edilmesi yasaklanan 
dış ötekiyi taklit edenler de söylemsel olarak birer iç öteki ve günah keçisine 
dönüşürler. Bu çalışma Türkiye modernleşmesi tartışmalarında modernli-
ğin kurucusu olarak ele alınan Tanzimat’ın mimetik/taklitçi ve günah keçisi 
kavramları bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini tartışacak-
tır. Bunu yaparken Tanzimat’a yöneltilen eleştirileri ele alacak ve tartışmayı 
kuramsal bir bağlamda günah keçisi ve mimesis/taklit kavramları etrafında 
şekillendirecektir. Çünkü söylemsel bir tavırla taklitçi olarak eleştirilen Tanzi-
mat dönemi ve/veya elitlerine ve bunun sonrasında ortaya çıkan taklitçi/eksik/
yanlış modernleşen Tanzimatçı stereotipine yönelik Türkiye tarihi boyunca yö-
neltilen eleştirilerin hepsinde içerikten azade bir ortaklık söz konusudur.
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MUHAFAZAKAR VE İSLAMCI BİR DÜŞÜNÜR:  
SAİT HALİM PAŞA

Yeter SOLAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Osmanlı’da 17. Yy dan itibaren gerçekleştirilmeye çalışılan moder-
nleşme çabaları, çok farklı dünya görüşü ve hayat tarzının gelişmesi-
ne sebep olmuştur. Batı tipi gelişmenin model alındığı ve ilk ordunun 
modernleşmesi ile başlayan süreç kısa sürede idari, siyasal, toplum-
sal, ekonomik dönüşümü beraberinde getirmiştir. Zamanla dönemin 
yönetici ve aydınları tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan “zo-
runluluk” olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Son dönem Osmanlı sadrazamlarından olan Said Halim Paşa hem 
bir devlet adamı, hem de Osmanlı toplumunun bir mensubu olarak, 
toplumun geleceğiyle ilgili endişelerini Buhranlarımız adlı eserinde 
paylaşmıştır. Yaşadığı dönemde Osmanlı’nın son dönemini değer-
lendirirken somut tahliller yapmaya çalışmıştır. Osmanlı’nın kendi 
kültürel ve manevi değerlerini dışlamayan, dönemin şartlarını dik-
kate alan, gerçekçi ve bağımsız bir devlet gerçekleştirmeye yönelik 
fikirler ileri sürmüştür.

Çalışmada Osmanlı siyasi ve toplumsal yaşamını tahlil etme fır-
satı yakalamış Sait Halim Paşanın görüşleri değerlendirilecektir. Said 
Halim Paşa’nın sekiz eserini bir araya getirmiş olan Buhranlarımız 
imparatorluğun yıkılışa gittiği ve sürecin nasıl tersine çevrilebileceği 
ele alınmıştır. Milliyetçilik akımının etkisi ve İslamcı ruhla askeri ye-
nilgilerin verdiği yılgınlığa karşı çözülmeler yaşayan bir imparatorlu-
ğu derleyip toparlayarak eski ihtişamlı günlerine kavuşturma arayış 
içinde olan Sait Halim Paşa eserinde toplumsal sorunları sadece tes-
pit etme değil, aynı zamanda sorunlara “İslamcı ve milli” çözümler 
üretme gayretinde olmuştur. Çalışmanın temel iddiası sorunların 
çözümünde Sait Halim Paşa’nın siyasi kimliğinin ağır bastığı, çözüm 
arayışlarında bazen çelişkilere düşecek şekilde düşüncelerini geliştir-
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diği ve kendi dünyasında Müslümanlık ve İslamcılık arasında gerilimi 
hissettirdiğidir. Bir düşünce insanı ve bir devlet adamı olarak onun 
temel derdi Osmanlı özelinde İslam dünyasının neden geri kaldığını 
sorgulamaktır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak İslam dünyasının geri 
kalmasına sebep olarak gördüğü taklitçilik “hastalığı”, daha sonra fik-
ri buhranlarımız ve sonuçları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Buhranlarımız, Modernleşme, İslamcılık, Milli-
yetçilik, taklitçilik.
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 
FOREIGN AID: EMERGING TRENDS AND CHALLENGES

Dr. Yahya GÜLSEVEN
Başkent University

Various crises caused by the COVID-19 pandemic – from the im-
mediate health crisis to the growing socioeconomic crises –have re-
versed years of development efforts, disproportionally harming poor 
countries. Aid recipient low and middle-income developing count-
ries have been struggling more than ever to find the resources to 
support their citizens’ wellbeing, while aid resources in developed 
donor countries are constantly decreasing. Foreign aid is therefore 
more important than ever. This study aims to discuss to what impa-
ct the COVID-19 pandemic has had on foreign aid trends globally. It 
aims to reveal how the leading aid donor countries have responded 
to the new dynamics by making use of the recent official data on 
international official aid flows provided by the OECD Development 
Assistance Committee (DAC). This quantitative analysis is aimed at 
illustrating the changes in the amount, scope and destination of aid 
flows during the pandemic. But it requires a qualitative analysis to 
determine why these changes have emerged. Therefore, all these 
discussions on the new trends in foreign aid in the post-Covid world 
will related to a more general qualitative analysis, which critically qu-
estions the potential of the current global foreign aid architecture to 
deal with the multiple and overlapping health, economic and social 
crises sparked by the global pandemic.
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DISTANCE EDUCATION UNDER THE COVID-19 
CONTEXT AT THE UNIVERSITY OF CAEN  

NORMANDY, FRANCE 

Assoc. Prof. Dr Taher ALKHALAF 
University of Caen Normandy,

Assoc. Prof. Dr .Omar DURRAH
Dhofar University

Dr. Dawoud ALMOHAMMAD
Mardin Artuklu University

Assoc. Prof. Dr. Cemil INAN
Mardin Artuklu University

(Covid-19) pandemic has caused unprecedented challenges to 
the economies of the world and included various aspects of life, and 
the education sector was most affected in all its stages in light of the 
closure measures and the suspension of attendance studies. Studies 
indicate that distance education is not a new thing, but what is new 
is that it occupied The center stage during the epidemic as one of 
the most important tools needed to keep pace with the pace of the 
educational process. This new reality requires governments and edu-
cation professionals to reconsider all aspects of the education sys-
tem, its philosophy, methodology and tools during and after the pan-
demic. The study aims to evaluate the forced experience in distance 
learning, compared to traditional education, and reveal the ability of 
this method to respond to the goals and philosophy of the educati-
onal process. The study also aims to identify the reality of university 
education in light of the Corona epidemic, based on the perceptions 
and opinions of a sample of faculty members at the university. The 
phenomenological study method was chose. As one of the appropri-
ate approaches in such circumstances. The results revealed that the 
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sudden transition from traditional education to distance education 
was a real challenge and raises feelings of frustration. The faculty 
members faced difficulties at the human, technical and organizati-
onal levels. The results indicate that the distance education method 
caused problems related to the quality of education and the results 
of the educational process as a whole. 

The results showed that there is a gap in equal opportunities re-
sulting from lack of access to educational resources, which will nega-
tively affect the results of the educational process. Finally, the results 
confirm that the experience of distance education under Corona is 
harsh, but useful, this method allowed the transfer of knowledge and 
saved the entire educational system. The demand for distance edu-
cation can increase, which may change the shape of education in the 
future, in addition to all the old educational methodologies 

Keywords: Distance Education, Phenomenology Research. CO-
VID-19.



251

NATURE/CULTURAL DISTINCTION OF  
THE CONCEPT OF DISEASE AND STIGMA

Dr. Betül DURMAZ YURT
Siirt University, Res. Assist.

Mentioning three important types of unhealthiness, Boorse used 
the concept of “disease” to mean “some deviations from a biological 
norm” in the first. In the second, he used the concept of illness as a 
“personal experience of unhealthiness” and in the third he used the 
concept of sickness as a “social role that expresses the public dimen-
sion of unhealthiness”.

In this study, it will be discussed how the transition from biological 
definitions to a social definition is discussed by focusing on various me-
anings of unhealthy and the social stigma of unhealthy individuals due 
to social definitions. In Foucault’s words, it is seen that the dualisms cre-
ated by modernity also emerge in the normal/abnormal distinction. In 
a social order where those who are different are perceived as abnormal, 
being outside the normal is a sufficient reason for social stigma. Accor-
ding to Goffman, while society gives stigmatized individuals the sug-
gestions that they belong to the larger group, it also wants them not to 
hold themselves on an equal footing with normal ones by recognizing 
their difference. For this reason, stigmatized individuals determine a 
certain identity policy regarding the society’s perception of illness and 
form their own self-perception. Thus, unhealthy, which is considered 
as a biological deviation, takes on a socio-cultural definition with the 
problem of nature/culture separation and gains social acceptance.

As a result, it is seen that the general acceptance of the society 
gains importance in the perception of health and illness, as in all per-
ceptions of individuals. Since this situation determines the self-per-
ception, it is aimed to evaluate the subject of medical power and so-
cial perceptions in detail.

Keywords: Health, Disease, Stigma
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POLITICAL MARKETING STRATEGY IN  
THE COVID-19 PANDEMIC

Rully SATRİA
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta/Indonesia, MA Student

This study focuses on the use of political marketing which is incre-
asingly playing a role in bringing potential partners to the leadership 
seat. The Sleman election in 2020 is an example of a political marketing 
strategy that played an important role in winning Kustini-Danang in 
winning the first seat of Sleman.

Political marketing is defined as a way to properly package products 
and market them in a measurable manner. The intensity of the use of 
political marketing in the Sleman Election in 2020 can be seen from 
the way in which products and political messages are delivered throu-
gh various strategies, ranging from pass marketing as a way of choo-
sing influencers to increase electability, to the pull marketing strategy 
which is considered a way of delivering consistency. messages through 
the use of measurable media.

Not only that, this thesis also highlights the political marketing strate-
gies used to perfect the process of delivering political products. Before de-
livering political products/contents, it is necessary to read the market origi-
nating from the typology of the Sleman community. A process is needed 
to divide the segments of society followed by the selection of the target 
vote to be further finalized by determining the right political positioning.

The author sees Kustini-Danang’s political positioning as an impor-
tant factor in the political marketing strategy carried out in the Sleman 
Pilkada in 2020. Kustini-Danang positions themselves as a candidate 
pair who will continue the development of the previous leader. This can 
work because the previous Regent worked well and maximally.

Keywords: strategy, political marketing, political positioning, Kus-
tini-Danang, Sleman election 2020
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STATISTIC ELEMENTS FOR MODERN DIFFERENTIAL 
DIAGNOSTIC FOR PATHOLOGICAL PROCESSES  

OF RECTAL TISSUES

Assoc. Prof. Dr. Volodymyr SULYMA
Dnipro State Medical University, Ukraine 

Prof. Volodymyr GAPONOV
Dnipro State Medical University, Ukraine 

 Glib ASTAKHOV
Head of Department of Surgery/Surgical Clinic “Garvis”, Ukraine

The studies of biopsy material after operative intervention for re-
ctal diseases (chronic anal fissure, polyps and adenocarcinoma), th-
rough registration of coefficients of absorbed at the expense of the 
characteristic irradiation of microelements on entrance intensive 
γ-quantum 10 kHz, tissue for energy 59,6 keV – 5 mm, for energy 17 
keV – 5 mm, for energy 5,9 keV – 1 mm, time of registration 60 sec. 
The different numbers of microelements in normal and pathologi-
cal–neoplastic cells for their radiation with giving of negative structu-
res and photo-electrical effect - individual for normal of rectal tissue 
and pathological process (chronic anal fissure, non-malignant and 
malignant tumors). The γ-quantum is absorbed at the expense of 
the characteristic irradiation of microelements in normal and patho-
logical tissues – new speed of method for differential diagnostic of 
pathological processes: chronic anal fissure and rectal tumors. The 
different of absorbed at expense low level energy γ-irradiation of cells 
rectal tissues had universal of characteristic and basis for early of dif-
ferential diagnostic of pathological processes.

Keywords: Differentiation, γ-quantum, rectal tissues, pathological 
processes
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BORSA, BİTCOİN VE ALTIN GETİRİSİ İLİŞKİSİ:  
COVİD-19 DÖNEMİNDE VAR ANALİZİ

Dr. Tuba GÜLCEMAL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Ömer KÖSE
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Arş. Gör.

Bu çalışmada zaman serisi analizi yöntemlerinden Vektör Otoreg-
resif Model (VAR) kullanılarak 11.03.2020-16.09.2021 dönemi için BIST 
100 endeksi (Borsa Istanbul), kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve al-
tın getirisi arasındaki dinamik ve istikrarlı olan ilişkiyi ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Zaman serilerinde yapılan durağanlık analizi netice-
sinde VAR modeli ile analiz edilmesi uygun görülmüştür. Etki Tepki 
ve Varyans Ayrıştırması Analiz sonuçlarına göre, BIST100 getirisi için 
gelecek dönem öngörü hata varyansı içinde en büyük pay altın ge-
tirisine aittir. Ayrıca, BIST100 getirisinin altın getirisindeki bir standart 
sapmalık şoka verdiği tepki bitcoin getirisindeki şoka verdiği tepki-
den daha yüksektir. İlişkinin yönünü tespit amacıyla yapılan Granger 
Nedensellik analizi sonuçlarına göre de altın getirisi BIST100 endeks 
getirisinin Granger nedenidir. BIST100 getirisi de bitcoinin Granger 
nedenidir. Altın ve Bitcoin arasında nedensellik ilişkisi olduğuna dair 
bulgu elde edilmemiştir. Bu analizlerin sonuçları, BIST100 ile altın ara-
sında güçlü bir ilişkiye işaret ederken, bitcoin ile arasındaki ilişkinin 
zayıf olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: BIST, Bitcoin, Altın, Etki tepki fonksiyonu, VAR 
analizi
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BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN SİGORTACILIK 
UYGULAMALARINDAKİ KULLANIMININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Süleyman UYAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Zehra YOLOĞLU SERTER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, dijitalleşmenin artmasıyla 
beraber birçok yapısal değişiklik meydana gelmiştir. Yaşanan yapısal 
değişikliklere ülkelerin, politikacıların, araştırmacıların ve iş dünyası-
nın da dahil olması kaçınılmazdır. Bu yaşanan değişikliklerle beraber 
her alanda veri toplama, verilerin güvenilir bir şekilde saklanması, yö-
netilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yeni veri tabanı yöne-
tim yaklaşımları geliştirilmektedir. Blok zinciri teknolojisi her ne ka-
dar Bitcoin ile birlikte daha çok araştırılmaya başlansa da bu teknoloji 
1991 yılında tasarlanmıştır. Bitcoinle birlikte adını duyurması nedeniy-
le daha çok kripto paralar için kullanılmıştır. Ancak bu teknoloji kripto 
paranın altında bulunan teknoloji birleşeninin birbirine zincirlenmiş 
bir dizi veri bloğu olarak adlandırılmaktadır. Blok zinciri teknolojisinin 
özellikleri pek çok sektörün ilgi odağı olmuştur. Özellikle güvenlik ne-
deniyle sorun yaşayan sektörlerin, blok zinciri teknolojisinin en önem-
li özelliğinden olan şeffaflık özelliği sayesinde güvene dayalı yaşanan 
sorunları ortadan kaldırmıştır. Veri bütünlüğünün korunması, değiş-
tirilemez özelliği de blok zincirine olan ilgiyi artırmıştır. Böylelikle blok 
zinciri teknolojisinin karakteristiğinin getirmiş olduğu avantajlar or-
taya çıktıkça kullanım alanları da giderek artmıştır. Maliyet avantajı, 
yüksek işlem hızı, değiştirilemez yapı, kriptografi, yeni nesil ödeme 
sistemi, oy kullanma, akıllı sözleşmeler bu avantajlardan bazılarıdır. 
Blok zinciri teknolojisinin sağladığı zaman, güven ve maliyet tasar-
rufundan faydalanmak isteyen tüm sektörler bu teknolojiye yatırım 
yapmaya başlamışlardır. Bu sektörler arasında sigortacılık sektörü de 
bulunmaktadır. Sigorta şirketleri hem sahtekarlığı önlemek hem de 
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verilerin dijital ortamda takibini yapabilmek için blok zincir teknolo-
jisinin avantajlarından faydalanmaya başlamışlardır. Bu şirketler blok 
zincir teknolojisiyle süreçlerini yeniden tasarlamak istemektedirler. 
Ancak blok zincir teknolojisiyle mevcut süreçlerin iyileşmesi de sağ-
lanmaktadır. Blok zincir teknolojisinin sağladığı akıllı sözleşmeler sa-
yesinde mal ve kaza sigortalarında iyileşmeye gidilmektedir. Sigorta-
dan faydalanan tüm kullanıcıların kayıtları şifrelenerek saklanmakta 
ve ihtiyaç hallinde sağlık kuruluşlarına verilmektedir. Bu çalışmada 
blok zinciri teknolojisinin sigortacılık sektörü üzerindeki uygulama-
ları ayrıntılı olarak incelenecek olup, özellikle uluslararası ticaretin 
%90’ının deniz üzerinden gerçekleşmesi ve deniz ticareti süreçlerinin 
uzun olması nedeniyle deniz sigortacılığında blok zinciri teknolojisi 
kullanımına yönelik gelişmelere değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri Teknolojisi, Sigortacılık, Deniz Si-
gortacılığı.
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KRİPTO PARA VARLIKLARI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Prof. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Özlem AKBAY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Doktora öğrencisi

Bu araştırmada, kripto para ve kripto para çeşitleri, nasıl ortaya çık-
tığı ve özellikle muhasebeleştirilmesi ile ilgili analiz ve değerlendirme 
yapılması amaçlanmıştır. Kripto para 2009 yılından itibaren kullanıl-
maya başlanan ve gittikçe de yaygınlaşan bir ödeme aracıdır. Kripto 
paralar, ticari işlemlerde uluslararası bankalar ve tanınmış şirketler 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. En son Coinmarket verilerine 
göre; piyasada 5595 tane kripto para birimi olduğu ifade edilmekle 
birlikte; en çok işlem gören, 200 kripto para takip edilmektedir. En 
bilinen kripto paralar, Bitcoin, Ethereum (ETH),Litecoin, Tether dir. 
Kripto paraların özelliklerinin ve kullanımının karmaşık olması, muha-
sebe açısından bu para birimi alanını görmezden gelebileceği anla-
mına gelmemektedir. Bu para birimleri ile yapılan işlemlerinin sayısı 
ve sanal para birimini kabul eden kuruluşların sayısı arttıkça, muha-
sebe süreçlerine ve açıklamalarına duyulan ihtiyaç daha kritik hale 
gelmektedir. Kripto paraların nasıl muhasebeleştirileceği konusu gibi 
nasıl vergilendirileceği konusunda da tartışmalar devam etmektedir. 
Kripto para muhasebe işlemleri yapılırken, bir değişim aracı olarak 
mal veya hizmet alımında ödeme veya tahsilat aracı olarak kullan-
mak (değişim faaliyeti), kripto para madenciliği yaparak kripto para 
üretme, (üretim faaliyeti), alım-satım yapmak amacıyla kripto para 
satın almak, (ticari veya aracılık faaliyeti) kripto para değer artışından 
yararlanmak amacıyla bir yatırım aracı olarak satın alınması, (yatırım 
faaliyeti) gibi çok farklı amaçlar için talep edilebilmektedir. Kripto pa-
ranın farklı amaçlar için kullanılması yanı sıra sahip olduğu kendine 
has özelliklere nedeniyle; nakit, mal, finansal varlık, maddi olmayan 
duran varlık olarak kabul edilebileceği yönünde görüşler ve değer-



259

lendirmeler bulunmaktadır. Ticari işlemlerin bedeli olarak tahsil ve 
tediye işlemlerine konu olduğunda nakit, kripto para madenciliği 
yaparak üretim yapanlar ve alım satım amaçlı alanlar açısından mal, 
herhangi bir fiziki varlığının olmaması nedeniyle maddi olmayan du-
ran varlık olarak kabul edilebileceği yönünde görüş ve değerlendir-
meler bulunmaktadır. 

Kripto paralarla ilgili olarak bu güne kadar ne Türkiye’de ne de 
başka bir ülkede herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Dünya 
genelinde muhasebe uygulamalarında tek düzeni sağlamaya yöne-
lik olarak geliştirilen Muhasebe Standartlarında da bu konunun nasıl 
ele alınıp değerlendirileceğine yönelik açık bir görüş beyan edilme-
miştir. Kripto paralar ile yapılan işlemler ülkelerin resmi otoritelerinin 
denetimi dışında olup herhangi bir yasal zemini de bulunmamakta-
dır. Tamamen kayıt dışı olarak yürütülmektedir. Bu boşluktan yarar-
lanan bazı kimseler kısa zamanda büyük kazançlar sağlarken, bazıları 
da kaybeden taraf olabilmektedir. Devletlerin bu alanı nasıl vergilen-
direceği de belirsizliğini korumaktadır. 

Kripto paranın hangi varlık olarak kabul edileceği, muhasebede 
değerleme, kayda alma ve finansal tablolarda sunum konuları açısın-
dan önem taşımaktadır. Kripto para varlıklarının fiziksel bir yapısının 
olmaması yanı sıra tanımlanabilir parasal olmayan bir varlık olması 
özellikleri nedeniyle, muhasebe süreçlerinde maddi olmayan duran 
varlık olarak kabul edilmesi ve buna göre işleme tabi tutulmasının 
daha mantıklı olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kripto Para, Kripto Para Çeşitleri, Kripto Para 
Muhasebesi.
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KRİPTOPARALAR VE ALTIN ARASINDAKİ ASİMETRİK 
İLİŞKİ: COVİD-19 DÖNEMİNDE NARDL ANALİZİ

Dr. Tuba GÜLCEMAL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğr. Üyesi

Ömer KÖSE
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Arş. Gör.

Bu çalışma, doğrusal olmayan ARDL (NARDL- Non-linear Auto-
regressive Distributed Lags) metodolojisini kullanarak, Kasım 2018 
ile Eylül 2021 arasındaki dönemde kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve 
altın getirilerinin asimetrik etkisinin BIST (Borsa Istanbul) getirisi üze-
rindeki etkisini COVID-19 pandemisi döneminde ele alan bir çalışma 
yürütmektedir. Veri setini Covid 19 dönemi öncesi ve Covid-19 dönemi 
olmak üzere iki döneme ayırarak kısa dönem asimetrik ilişki incelen-
miştir. Eğer altın güvenli bir liman değilse veya zayıf bir güvenli li-
mansa alternatif güvenli liman varlıklara ihtiyaç vardır. Altın ve Bitcoin 
getirilerinin Borsa Istanbul için riskten korunma potansiyeline sahip 
olup olmadığı Covid-19 dönemi için incelenmiştir. Bulgular piyasa ka-
tılımcılarına ve politika yapıcılara altının ve kripto paranın Borsa Istan-
buldaki rolünü anlamada faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Altın Getirisi, BIST, NARDL Analizi 
(Non-linear Autoregressive Distributed Lags)
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KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pelin ÜSTÜNSOY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Günümüzde internetin gelişmiş olması, ticarette ve para transfer-
lerinde önemli ölçüde kolaylık sağlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
fiziksel para kullanma oranı düşmüş ve ticari işlemler internet üzerin-
den gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Para transferlerinin en kısa süre-
de ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bu tekno-
loji, her geçen gün bilinme düzeyi hızla artan kripto para birimlerinin 
kullanımını artırmıştır. Çalışmanın temel amacı kripto paraların nasıl 
muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirlemektir. Madencilik yaparak 
kripto para elde eden işletmeler, kripto parayı tahsilat ve ödeme ara-
cı olarak kullanan işletmeler, kripto para alım satımı yapan işletmeler, 
kripto parayı yatırım aracı olarak kullanan ya da kripto paraları uzun 
vadeli işlem yapmak amacıyla satın alan işletmeler için farklı muhase-
beleştirme yaklaşımı bulunmaktadır. Çalışma kapsamında muhasebe 
standartlarında yer alan hükümler çerçevesinde kripto paraların kulla-
nım amaçlarına göre işletmeler tarafından nasıl muhasebeleştirileceği 
örnek uygulamalar ile ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın sonu-
cunda kripto paraların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde “mad-
di olmayan duran varlık” olarak kabul edilmesinde ve raporlanmasında 
herhangi bir engel söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Kripto para-
lara yönelik yapılabilecek en öncelikli düzenleme, kripto paraların hu-
kuki anlamda tanımlamasının yapılarak, muhasebe ve vergilendirme 
uygulamaları açısından endişelerin ortadan kaldırılmasıdır. Böylelikle 
hem kripto para ile faaliyetlerini yürütenler kripto para birimlerinin ka-
yıtlarını nasıl tutması gerektiğini belirleyecek hem de devlet açısından 
bu para birimleri ile yapılan işlemlerin vergilendirilmesi sağlanacaktır. 
Türkiye’de kripto paraların muhasebeleştirilmesine yönelik yasal bir 
düzenleme olmadığı için, yapılan bu çalışmanın kanun yapıcılar ve iş-
letmeler açısından önemli olması beklenmektedir. 
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ATLANTİK BİLDİRİSİ SONRASI ULUSLARARASI 
SİSTEMİN ANLAŞILMASINDA ALAN  

CHALMERS’İ YORUMLAMAK

Dr. Fatma AKKAN GÜNGÖR
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğr. Üyesi

A. T. Mahan (1902), The Persian Gulf and Internatiol Relation ve J. 
H. Mackinder (1904), “The Geographical Pivot of History adlı çalışma-
larında dünya hakimiyeti ve bu hakimiyetin devam ettirilmesi bağ-
lamında neler yapılması gerektiğini yazmışlardır. 1919 yılı sonrasında 
Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde çalışan akademisyenler bu 
doğrultuda sistemin istikrarı ve devamlılığı konusunda en uygun teo-
riyi ortaya koymaya çalıştılar. Neden yapıyoruz? Devletlere, yaşanması 
muhtemel olan krizlerde hızlı karar verme ve kararı uygulayabilecek 
kapasite donanımına sahip olabilmesi bağlamında, var olan gücünü 
muhafaza etme ve varlığını devam ettirebilme kabiliyeti için en uy-
gun stratejiyi seçmesi için teorik perspektif sunuyoruz. Bu durum sa-
dece devletler için değil devletlerin kararlarını da etkileyecek şekilde 
insanlar arası iletişim ve insanın evrene yaklaşımı aşamasında da yol 
gösterici kabul edilebilir. Sezgisel, öngörülü ve rasyonel olabilmek için 
geçmiş zamanlara ait açıklamalar önemli görülüyor. Ancak stratejiler 
daha çok sistemdeki büyük güçler için ve onların vatandaşları tarafın-
dan ya da bu büyüklükleri o bilginin bize ulaşmasına imkan verdiği/
diğerleri tarafından üretilen bilginin bilinebilmesinin imkanını kısıtla-
dığı için biz öyle biliyoruz, ortaya konuluyor gibi görünse de üretilen 
bilgi aslında tüm devletler ve diğer kullanıcılar için yararlı bir şekilde 
alınıyor. Kimi durumlar da kullanıcının kendi için olumsuz durumlara 
yönelmesine neden olabiliyorken bu durum seçeneklerin çoğalması 
ve seçenekleri uygulayanların fazlalaşması ile hangi stratejinin hangi 
durumlarda daha elverişli olduğunu da ortaya çıkarmaya yarıyor.

Teoriler, nasıl dünyanın doğru tanımları veya giderek dünyanın 
doğru tanımlarına yaklaşan tanımlar olarak geliştirilebilir? Belirli bir 
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özerk bilimin var olması için zorunlu toplumsal ilişkilerle ilgili sorun-
larla, ortaya çıkar çıkmaz bir pratik olarak o bilimin işleyişi ile ilgili so-
runların araştırılmasında gerekli teorik çerçeveyi nasıl inşa ettiğine 
bakmak gerekebilir diyor, Alan Chalmers, Bilim Dedikleri adlı çalış-
masında ve Radikal Enstrümentalizm veya Plüralistik Realizmi öne-
rerek bilim tarihinde gezinmemizi sağlıyor. Onun önerdiği kavram-
ların uluslararası ilişkilere uyarlanması bağlamında Birleşik Krallık ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 1941 Atlantik Bildirisi sonrası uluslara-
rası sisteminin anlaşılabilme durumu önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teori, Geometrici Anlayış, Mekanikçi Felsefe, 
Alan Chalmers, Atlantik Bildirisi
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TRANSATLANTİK İLİŞKİLERİN DALGALI DOĞASI: 
ORTAKLIKLAR VE AYRIŞMALAR

Seda TUTAR
Yalova Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ivme kazanan Transatlantik iliş-
kiler doğası, iniş ve çıkışların sıkça görüldüğü dalgalı bir yapıya sa-
hiptir. İlk etapta ABD tarafından da desteklenen AB’nin ekonomik 
bir ortaklığın çok daha ötesine geçtiği ve uluslararası sistemde hatrı 
sayılır derecede söz sahibi olduğu bir birliğe evrilmesi, ABD’de hege-
mon gücün sınanacağı endişelerini yaratmıştır. Savunma, güvenlik 
ve ekonomik işbirliği çerçevesinde başlangıçta ortaklıkların olduğu 
hareket alanları zaman içerisinde değişime uğramış ve doğal ola-
rak ilişkilerin ortaklıktan ziyade bir ayrılmaya doğru yol alması ile so-
nuçlanmıştır. Buna rağmen savunma anlamında NATO üzerinden 
Amerika ile devamlılığının esas olduğu Transatlantik ilişkiler son dö-
nemde Trump’ın liderliği ile birlikte oldukça karmaşık bir hal almış 
ve uluslararası sistemde yeni güçlü aktörlerin görülmesi her iki taraf 
içinde yeni alternatifler aranırken ilişkilerde kırılmaların yaşanması 
sonucunu doğurmuştur.

Bu çalışmada, başlangıçta Transatlantik ilişkiler doğasına hakim 
olan ortaklık ve işbirliği alanlarının zaman içerisinde ilişkilerde nasıl 
kırılmalara neden olduğu, liderler yaklaşımlarının günümüz ilişkileri 
üzerinde ne gibi etkileri yarattığı ve yükselen Çin gerçeği ile birlikte 
Transatlantik ilişkilerde meydana gelen dönüşümlerin incelenme-
si amaçlanmaktadır. İlişkilerin dinamiğinin hangi faktörler ile şekil-
lendiği ve sonuçta ilişkilerde meydana gelen ayrışmaların ilişkilerin 
doğasını nasıl etkileyeceğinin araştırıldığı bu çalışmanın sonucunda 
Transatlantik ilişkilerin doğası gereği kırılgan bir yapıda olduğu anla-
şılmıştır. İlişkilerde meydana gelen ayrışmaların en temel sebebinin 
aktörlerin başlangıçtan çok daha farklı noktalarda bulunmasından 
kaynaklandığına, yükselen bir güç olan Çin ve ilişkilerin seyrini olduk-
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ça değiştiren bir başka gelişme olarak Trump’ın ABD Başkanı oluşu, 
ilişkilerin dalgalı doğasını çok daha dalgalı hale getirdiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa, ABD, Transatlantik İlişkiler, NATO, TTIP, 
Trump, Yükselen Çin



267

ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE GÜNEY KORE 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BÖLGE YÜKSEK 
İRTİFA HAVA SAVUNMASI BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Kaan YİĞENOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araş. Gör.

Güney Kore ve Çin arasındaki ilişkilerin tarih boyunca genel olarak 
iyi seyrettiğini söylemek mümkündür. Hatta söz konusu iyi ilişkilerin 
Güney Kore’nin bağımsızlığını kazanmadan önceki dönemden başla-
dığını ve bu dönemde Japonya’nın işgal girişimine karşı Güney Kore ve 
Çin’in ortak hareket ettiği bilinmektedir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından 
iki ülke arasındaki ilişkilerin daha mesafeli olduğu bir gerçektir. Bunun 
nedeni, savaş sonrası dönemde oluşan kutuplaşmada Güney Kore’nin 
ABD ile ilişkilerini sıcak tutma çabasıdır. Ancak Pekin ve Seul arasındaki 
ilişkiler buna rağmen düzelmiştir ve iki ülke arasında 1992 yılında resmî 
diplomatik ilişkiler başlamıştır. Söz konusu ilişkilerin zirve yaptığı yıl ise 
2015’tir. Fakat bu sıcak ilişki de çok uzun sürmemiştir. 2016 yılında başla-
yan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) tartışmalarıyla ilişkiler 
gerilmiştir. ABD askerî kuvvetlerine ait olan THAAD’ın Güney Kore’de 
konuşlandırılması üzerine Çin, ABD ve Güney Kore arasında oluşan 
olumlu havayı etkilemek amacıyla Güney Kore ile ilişkilerini iyi tutma 
yolunu tercih etmeye devam etmiştir. Bu çalışmada THAAD sonrasın-
da Güney Kore ve Çin arasındaki ilişkiler diplomasi, güvenlik ve iktisadî 
açılardan incelenmektedir. İki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli açılardan 
değerlendiren çalışmanın temel bulgusu, THAAD sonrasında ilişkilerin 
düşünüldüğü gibi etkilenmediği yönündedir. Fakat söz konusu tartış-
manın ilerleyen dönemlerde iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri negatif 
yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonuç kıs-
mında ilerleyen dönemlerdeki olası ihtimallere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: THAAD, Güney Kore, Çin, Diplomasi, Güvenlik, 
Ekonomi.
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TÜRKİYE’NİN SURİYE GÖÇÜNÜ GÜVENLİKLEŞTİRME 
ÇABALARI VE İŞLEVSEL AKTÖR OLARAK MEDYA

Hamit YAZ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Güvenlikleştirme teorisi 1990’lı yılların ortalarında Kopenhag Oku-
lu yazarı Ole Weaver tarafından ortaya atılmış, Barry Buzan gibi diğer 
Kopenhag Okulu yazarlarının çalışmalarına da altlık teşkil etmiştir. 
Özellikle Soğuk Savaş sonrası etkisini artarak sürdüren ulus devletleş-
me, milliyetçilik ve buna bağlı olarak oluşan yeni güvenlik konseptinin 
farklı bir güvenlikçi perspektiften incelenmesine de katkı sağlamıştır. 

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde küreselleşen günü-
müz dünyasında güvenlik kavramı da bu değişimden nasibini al-
mış, hem boyut değiştirmiş hem de çeşitlenmiştir. Eskiden güvenlik 
denilince akla güç kullanımı, çatışma, savunma ve somut tehditler 
gelmekte iken, günümüzde bu kavram siber güvenlik, iklim ve çevre 
güvenliği, göç vb. anlamlarda da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi, güvenlik kavramı paydasın-
da en sık kullanılan bölge olmasının yanı sıra, bu kavrama son yıllarda 
savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşanan “göç” konusu da eklenmiş 
ve gündemdeki önemini arttırmıştır. 

Bu çalışmada, Güvenlikleştirme teorisi bağlamında son yıllarda 
komşumuz Suriye’de 2011 yılında başlayan savaş süreci ve sonrasında 
Suriye-Türkiye ekseninde başlayan göç dalgası ve etkileri incelenecek 
olup Türkiye’nin, yaşanan bu göç dalgası karşısında gösterdiği tepki, 
siyasal duruş ve sergilediği çabalar “Güvenlikleştirme Teorisi” bağla-
mında ele alınacaktır. 

Bu kapsamda, Türkiye’nin Göç sorununun Güvenlikleştirilmesi 
sürecinde referans nesnesi olarak Türkiye’nin, güvenlikleştirici aktör 
olarak Hükümet’in ve Cumhurbaşkanının, işlevsel aktör olarak Med-
ya’nın etkisi ele alınacaktır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin göç soru-
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nunu Güvenlikleştirme çabalarının çok yönlü gerekçeleri ortaya kon-
maya çalışılacak olup, bu çabalarının sahaya yansımaları ve sonuçları 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Güvenlikleştirme, Göç, Türkiye, Suriye, Medya
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YUGOSLAVYA KRİZLERİNDE BM’NİN  
ÖNLEYİCİ DİPLOMASİ FAALİYETLERİ

Dr. Osman Şaşkın
Araştırmacı

Temel amacı taraflar arasında ortaya çıkan krizleri çatışmaya dö-
nüşmeden zamanında müdahale ederek önlemek olan önleyici 
diplomasi kavramı, ilk ortaya çıktığında çeşitli sebeplerden dolayı 
istenilen düzeyde gelişim gösteremedi. Fakat Soğuk Savaş’tan son-
ra tanımlanması, hedefleri ve amaçları netlik kazanmaya başlayınca 
bu diplomasi türü ile ilgili çalışmalar da artmaya başladı. Dolayısıyla 
Soğuk Savaş sonrası Balkanlar’da Yugoslavya’nın dağılma sürecine 
girmesi ile birlikte ortaya çıkan Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya 
Krizleri bu diplomasi türünün sınanması açısından oldukça önemli 
bir sınavdı. 

Kosova Krizi’nde BM’nin soruna geç müdahalede bulunması ta-
raflar arasındaki krizin giderek şiddetli bir hâl almasına sebep oldu. 
Önleyici diplomasi bağlamında bu krizin çatışmaya dönüşmeden 
çözülmesi için 1998 yılı öncesinde bazı umut verici diplomatik fırsat-
lar bulunmaktaydı. Nitekim 1998 öncesinde Sırplar ile Kosovalı Arna-
vutlar arasında çatışmalar olsa da bunlar ufak çaplı olup diplomatik 
yollarla çözülebilecek krizlerdi. Fakat bu dönemde BM, krizi önlemek 
için diplomatik anlamda gerekli hassasiyeti göstermedi. Taraflar ara-
sındaki anlaşmazlıkların önlenmesi için diplomatik faaliyetler ancak 
1997’den sonra başlatıldı. 1997’den sonra birçok uluslararası aktör özel 
elçiler yollayarak taraflar arasında krizin çözümü ve çatışmaların ön-
lenmesi için arabuluculuk faaliyetlerinde bulundu. Bosna Hersek Kri-
zi’nde de benzer bir durum yaşandı. Başta BM olmak üzere birçok 
uluslararası aktör kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için 
sorunun çatışmaya dönüşmeden önlenmesi adına ortak bir eylem 
planı geliştiremediler.

Makedonya Krizi’nde ise BM; Bosna Hersek ve Kosova’da yaptığı 
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yanlışı yapmayarak taraflar arasında çıkabilecek çatışmaları önce-
den sezip bu doğrultuda önleyici faaliyetlerde bulundu. Makedon-
ya Krizi’ne erken müdahale edildiği için gerek ülkenin bağımsızlığı 
aşamasında gerekse bağımsızlık sonrası süreçte büyük çatışmaların 
yaşanması engellendi. Bu bağlamda çalışmanın temel olarak üzerin-
de durduğu ve cevap aradığı olgu Kosova ve Bosna Hersek Krizlerin-
de önleyici diplomasiden başarılı bir sonuç alınamazken Makedonya 
Krizinde ise başarılı bir sonucun alınmasında ne gibi faktörlerin etkili 
olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Önleyici Diplomasi, BM, Kosova, Bosna Hersek, 
Makedonya
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BÖLGESEL KALKINMADA YATIRIM  
BANKALARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Erdal ARSLAN
Selçuk Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dr. Ali BORA
Selçuk Üniversitesi Öğr. Üyesi

Geleneksel anlayışa göre bölge yan yana gelen yerel birimlerin 
mekânsal bütünlüğü ile oluşan, ulus devlet dışına kapalı, ulus devletin 
denetiminde, sınırları çizilmiş olan bir birimdir. Bir devlet için bölge; 
devlet içi kamu örgütlenmesinin bölümlenmesini şeklindedir. Bölge 
Kavramı; yer, insan, iş ve ekonomi arasındaki etkileşimi ifade etmek-
tedir. Bölgesel politikanın özü; tabandan tavana politikalar, firmalar 
arası ağlar etrafında oluşan koordinasyon ve kamu-özel ortaklığına 
dayanır hale gelmiştir. Etkili bölgesel kalkınma politikası için bölgesel 
düzeyde kurumsallaşmanın önemi ön plana çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde yatırım bankaları ile kalkınma bankaları 
yakından ilişkilidir. Kalkınma bankaları, sermaye piyasalarının yete-
rince gelişmemiş olduğu ülkelerde yatırım bankacılığının teşvik edil-
mesinde önemli roller üstlenmektedirler. Kalkınma bankaları, uzun 
vadeli kredibilite analizi ile ilgili farklı bir uzmanlık gerektiren sektörel 
ve bölgesel gelişmenin sağlanması amacıyla uzun vadeli krediler ve-
rirken, yatırım bankaları, daha çok yeni menkul kıymetlerin ihracı ve 
nihai yatırımcılara pazarlanması/satılması ile ilgilenmektedirler. Ay-
rıca yatırım bankaları, tasarruf sahipleriyle, fon açığı olan yatırım ya-
pacak şirketler arasındaki fon alışverişinin gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla kurulan, tümüyle aracı durumundaki finansal aracılar ola-
rak faaliyet göstermekte ve menkulkıymet çıkarılması yoluyla gerek-
li fonu sağlamaya çalışan bir işletmenin, bundan sağlayacağı fonun 
işletmesini garanti etmek (underwiriting), menkulkıymeti çıkaran 
ortaklığa, bununla ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak ve pazarlana-
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cak menkul kıymetlerin rasyonel seçimini yapmak gibi hizmetler de 
sunmaktadırlar. 

Bu çalışmada, yatırım bankalarının bölgesel kalkınma için üstle-
nebileceği roller, özellikle sanayi sektöründe üretim yapan firmaların 
yoğunlaştığı bölgelerde şirketlerin uygun maliyetli fon kaynaklarına 
ulaşımı açısından önemi ve sağlayacağı yararlar tartışılacaktır. Bir ül-
kede yatırım bankalarının gelişmesi, yatırım için fon ihtiyacı olan şir-
ketlere daha uygun maliyetli fon kaynağı sağlaması, fon arzını oluştu-
ran tasarruf sahiplerine de banka mevduatına alternatif getiri imkanı 
sunabilmesi ve böylece toplamda da ülke refahının artışının sağlan-
ması açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yatırım Bankaları, Doğru-
dan Finansman, Finansal Aracılar
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GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI 
ARAÇLARININ ETKİLERİ: TCMB ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Jale YALINPALA ÇOKGEZEN 
Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi

Sezgin KESKİN GÜNDOĞDU 
Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Geçtiğimiz on yıllık süreçte dünya çapında fiyat istikrarını sağla-
maya yönelik kullanılan para politikası araçlarının yeterli başarıyı ser-
gileyemediği görülmüş, yalnızca fiyat istikrarı değil, finansal istikrarın 
da ne kadar önemli olduğu gözler önüne serilmiştir. Gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkeler özellikle küresel kriz döneminden sonra, makroe-
konomik dengeyi yeniden sağlama çabaları doğrultusunda, alışılmı-
şın dışında farklı para politikası araçları kullanmaya başlamışlardır. 
Yeni para politikası çerçevesi “Geleneksel olmayan para politikası (Un-
conventional Monetary Policy)” olarak adlandırılmıştır. Geleneksel ol-
mayan para politikasına (GOPP) ilişkin genel kanı kriz sonrası süreçte 
bu araçların kullanımının devam etmeyeceğine yönelik olmuş, ancak 
kökleşmeyi sürdürmüştür.

Bu çalışmanın amacı, TCMB’nin geleneksel olmayan para politi-
kası çerçevesinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olan etkilerini ana-
liz etmektir. Çalışmada 2013:01 – 2020:12 dönemini kapsayan ve aylık 
gözlem verilerinden oluşturulan “Geleneksel Olmayan Para Politikası” 
araç seti (Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Geç Likidite Faiz Oranı 
(GLP), TCMB Borç Alma / Borç Verme Faizi) ile finansal istikrarı tem-
silen döviz kuru ve fiyat istikrarını temsil eden TUFE değişkeni ara-
sındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle Ge-
nişletilmiş Dickey Fuller Testi (ADF) ve Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı 
Birim Kök Testi yardımı ile verilerin zaman serisi özellikleri araştırılmış 
olup, Johansen Eşbütünleşme (Cointegration) Testi ile geleneksel ol-
mayan para politikasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile eşbütün-
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leşme ilişkileri analiz edilmiştir. TUFE, döviz kuru ve bağımsız değiş-
kenlerin analizi değerlendirildiğinde, rezerv opsiyon mekanizmasının 
TUFE ve döviz kuru ile ilişkisinin; faiz oranlarının TUFE ve döviz kuru ile 
ilişkisine oranla daha kuvvetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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THE POTENTIAL OF ISLAMIC FINANCE  
IN WORLD AND TURKISH MARKETS

Dr. Abdurrahman ÇETIN
BDDK, Expert; İstanbul Sabahattin Zaim University

The volume of Islamic banking, Islamic capital markets, and taka-
ful (Islamic insurance), which was 1 trillion dollars worldwide in 2010, 
approached 3 trillion dollars in 2021. There is a dual banking system 
in the Gulf countries following conventional and Islamic principles. 
In terms of asset size in Islamic banking globally, Saudi Arabia ranks 
first, Malaysia second, and Turkey 8th with 55 billion USD. The four 
largest Islamic banks operating in the world are located in the Gulf 
region and are listed as Al Rajhi Bank (Saudi Arabia), Kuwait Finance 
House (Kuwait), Dubai Islamic Bank (UAE), and Qatar Islamic Bank 
(Qatar). As of December 2020, the asset size of Islamic finance is re-
lative to 49% in the Gulf countries, 25% in the Southeast Asian count-
ries, and 20% in the Middle East and Asian countries. With the speedy 
growth performance of Islamic finance after the 2008 global crisis, 
the share of Islamic banking in total banking sectors in 2020 is reac-
hed 68% in Saudi Arabia, 62% in Brunei, 42% in Kuwait, 29.4% in Ma-
laysia, 28% in Qatar, 22% in Bangladesh and UAE. 19%, 18% in Jordan, 
and 15% in Bahrain. 

While the share of participation banks in the Turkish Banking Se-
ctor was 1.9% by the end of 2002, it increased to 7.5%, with an asset 
size of 504 billion TL as of June 2021. The Participation Banks Strategy 
Document, it is expected to increase the share of participation banks 
among the banking sector to 15% in 2025. Considering the current 
potential situation will be very difficult to reach these targets unless 
bringing additional capital and introducing new financial products 
in the market. If the performance of participation banks in recent 
years repeats, this ratio will likely reach 10% in 2025. With strategic 
steps, Turkey has the potential to become an important Islamic fi-
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nancial center. For Turkey to increase its share in the world Islamic 
finance pie, it is first necessary to establish an interest-free finance 
ecosystem, establish suitable standards, and complete the legislati-
ve infrastructure. In addition, it ensures corporate governance, raises 
investor awareness and participation in banking reputation, creates 
markets that comply with Islamic finance principles, and increases 
product diversity. 

It is essential to establish robust cooperation between the private 
sector, the public sector, universities, and non-governmental organi-
zations to train qualified human resources and eliminate the hesita-
tion of the stakeholders. The development potential of Islamic finan-
cial markets will effectively eliminate the negativities caused by the 
COVID 19 pandemic. The development of Islamic finance will lead to 
financing Small and Medium Enterprises (SMEs), partnership-based 
investment projects, and commercial finance. Therefore, the deve-
lopment of Islamic finance will contribute to increasing employment, 
reducing poverty, and improving social welfare.

Keywords: Financial Markets, Islamic Finance, Islamic Banking
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TEVERRUK VE KATILIM BANKALARINDA İHTİYAÇ 
FİNANSMANI ARACI OLARAK KULLANIMI

Dr. Fatih GÜÇLÜ
Karabük Üniversitesi Öğr. Üyesi

Arş. Gör. Feyzullah Esad ŞEKKELİ  
Karabük Üniversitesi

Ters murabaha olarak da adlandırılan teverruk işlemi, nakit para-
ya ihtiyacı olan bir şahsın, bir şahıstan veya kurumdan bir malı vade-
li olarak alması, daha sonra bu malı piyasada peşin fiyatından sat-
ması işlemidir. Şahıs böylece ihtiyacı duyduğu nakde erişmektedir. 
İyne sözleşmesinden farkı, geri satışın aynı şahıs ya da kuruma değil, 
üçüncü bir tarafa yapılmasıdır. Literatürde klasik teverruk ve organize 
teverruk olarak sınıflandırılan işlemde, klasik teverruk işlemi sözleş-
menin tüm koşullarının sağlanması halinde İslami açıdan caiz görü-
lürken, organize teverruk caiz görülmemektedir. Bu durum Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu’nun yayınlamış ol-
duğu Teverruk Standardı: TKBB Katılım Finansı Standartları Standart 
No: 2’de de açıkça belirtilmiştir. Standartta organize teverrukun an-
cak zaruret ilkesine dayanılarak “Böyle bir işleme ancak fıkhen meşru 
yöntemler bulunana ve bu yönde bir düzenleme yapılana kadar iki 
sebeple ve belli sınırlar dahilinde müsamaha gösterilebilir. Bu sebep-
lerden biri, ödenme güçlüğü çekilen borçların yeniden yapılandırıl-
ması, diğeri ise katılım bankasının likidite sorunu yaşamasıdır” koşulu 
ile uygulanabileceği ifade edilmiştir. Bu açık hükme karşın, katılım 
bankalarının çeşitli isimler altında bir nakdi ihtiyaç finansmanı aracı 
olarak kullandıkları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 
katılım bankalarında teverruka dayalı olarak yapılandırılmış finans-
man araçlarının incelenerek hem TKBB hem de AAOIFI standartla-
rındaki hükümlerle karşılaştırılmasıdır. Söz konusu amaca ulaşmak 
adına öncelikle yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle katılım ban-
kalarında konuyla ilgili uzman kişilerle görüşülerek ve açık kaynaklar-
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dan bankaların söz konusu uygulamayı nasıl gerçekleştirdiği ortaya 
konulacaktır. Ayrıca katılım bankalarının teverruka dayalı finansman 
araçlarının sektördeki payı, bu işlemlerden saplanan kârlar gibi nicel 
unsurlar da incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Teverruk; Faizsiz Finans Stan-
dartları; Türk Katılım Bankacılığı
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DOES STOCK VOLATILITY AFFECT THE EXPECTED 
RETURNS? EVIDENCE FROM MSCI-ISLAMIC INDEXES

Assoc. Prof. Dr. Mercan HATİPOĞLU
Çankırı Karatekin University 

Financial markets move very dramatically and changes in stock 
prices are too diverse to be explained by macroeconomic factors. Vo-
latility has come to reflect the new information reaching the financial 
markets and market expectations like a mirror. Expectations about the 
future of the economy, statements by central banks or new informati-
on entering the market cause changes in the prices of stocks. Volatility 
indicates the limits at which stock prices can fluctuate and is conside-
red a measure of risk. Volatility analyzed with moving averages, stan-
dard deviation or GARCH models. In addition, since the volatility of the 
stock causes a risk premium, it is expected that the expected returns 
will increase as the volatility increases. In this study, the MSCI-Islamic 
indexes of the stock markets of developed countries (USA, Japan, Eng-
land, Italy) were analyzed and the relationship between risk and return 
was investigated. The GARCH-im mean (GARCH on average) model 
was used as a method in the study. In this model, the today’s stock 
return tis estimated as a function of previous volatility. Therefore, when 
expected volatility is higher, expected returns are assumed to increa-
se. In this research, the returns of the Islamic stock market indices of 
developed countries compiled by MSCI (https://www.msci.com/end-
of-day-data-search) were analyzed as data. In the study, the data for 
the period between 20/08/2017 and 18/08/2021 were analyzed. Price 
series were converted into return series by taking logarithmic differen-
ce. Then, their stationarity was analyzed with the ADF test. Findings 
showed that as the risk increases in the USA, Japan and Italy MSCI-Is-
lamic indexes, the expected returns increase. Accordingly, investors of 
MSCI-Islamic stocks of these countries earn a return for the additional 
risk they undertake. Therefore, volatility in this country’s capital mar-
kets can be used as a variable that explains the stock return.
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MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN  
DOĞAL SERMAYE MUHASEBESİ

Dr. Ulukan BÜYÜKARIKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin işletmeler üzerindeki olumlu 
etkilerinin yanı sıra çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunması, 
muhasebe biliminde çevre muhasebesi alanında önemli gelişmele-
re neden olmuştur. Klasik maliyet yönetimi yaklaşımlarının özellikle 
çevresel maliyetleri gerektiği şekilde dikkate almaması ve muhase-
benin “sosyal sorumluluk” ilkesi gereği Çevre Yönetim Muhasebesi 
(ÇYM) araçları geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sermayenin 
korunması muhasebede sosyal sorumluluk kavramı açısından ol-
dukça önemlidir. Bu nedenle 1992 yılında Rio Zirvesinde Doğal Ser-
maye Muhasebesinin (DSM) gelişimi için ilk adımlar atılmıştır. Doğal 
sermaye ile ilgili raporlamaya ilişkin çalışmalar 2000’li yıllarla birlikte 
başlasa da günümüzde DSM’nin kullanımı henüz yaygınlaşmamış-
tır. Bunun nedeni işletmelerde DSM’nin amacına uygun bir yönetim 
muhasebesi ve Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) yapısının doğal serma-
ye etkisini ortaya çıkarmaya uygun olmamasıdır.

DSM, çevresel değişiklikleri ve bunun kullanımını izlemek ve ra-
porlamak için geliştirilmiş olup, işletmenin sahip olduğu doğal kay-
nakları fiziksel veya finansal olarak işletme kararlarının bilgisine sun-
maktadır.Muhasebede varlıklar hem fiziksel hem de parasal birimler 
kullanılarak ölçülebilmektedir. ÇYM çevresel varlıkları, çevresel hiz-
metlerden beklenen akışların net bugünkü değeri ile değerlemekte-
dir. Çalışmada yönetim muhasebesi açsından DSM’ne değinilmiştir. 
Bu kapsamda ÇYM açısından gelecekteki doğal kaynak kullanımı ve 
yönetimi planlarının insanlara sürdürülebilir bir şekilde hizmet sağla-
ma yeteneğini nasıl etkileyeceğine dair bir farkındalık yaratma amaç-
lanmıştır.

DSM, varlıkların yenilenebilme yeteneklerinin göz önünde bulun-
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duran yeni ve önemli bir araçtır. Bu araç çevresel varlıkların durumu 
ile sağladıkları hizmetler arasındaki ilişkinin daha yaygın bir şekilde 
anlaşılmasının geliştirilmesi ve ÇYM açısından çevresel hizmetlerin 
değerlendirmesi için bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet yönetimi, Çevre yönetim muhasebesi, 
Doğal sermaye muhasebesi
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 
MESLEKLERİNE BAKIŞLARI: UŞAK ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL
Dumlupınar Üniversitesi Öğr. Üyesi

Özkan GÜN
Dumlupınar Üniversitesi, Doktora Öğrencisi 

İletişim ve üretim teknolojisinde ortaya çıkan yeni fikir ve dü-
şünceler, küreselleşen dünyada rekabet yapılarını değiştirmiştir. Bu 
durum işletmelerin çağa ayak uydurması, rekabet edebilmesi, pay-
daşlarının servetini artırarak, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabil-
mesine yönelik olarak, gereksinimlere uygun bilgi ihtiyacını artırmış-
tır. Muhasebe meslek mensuplarının ürettiği bilgilerin, bir işletmenin 
yöneticilerinin kararlarından, hissedarların kararlarına, kreditörlerin 
kararlarından devletin kararlarına kadar tüm toplum için önemli ol-
duğu bilinmektedir. Çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının 
meslekleri ile ilgili bir değerlendirme sunmak üzere, sorunlarını tes-
pit edip, tatmin düzeylerini ve beklentilerini belirlemek amaçlanmış-
tır. Bu doğrultuda, Uşak ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 
mensuplarına yönelik bir anket çalışması yürütülmüştür. Elde edilen 
veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, uygula-
nan anket çalışması üç ana temadan oluşmaktadır. Bunlar, demog-
rafik değişkenler, mesleki tatmin ve mesleğe yönelik düşüncelerdir. 
Elde edilen bulgulara göre, meslek mensuplarının sundukları hizmet 
karşılığı elde etmeleri söz konusu olan ücretin tahsilinde yaşadıkla-
rı zorluklar hâlâ en büyük problemleri arasında yer almaktadır. Yanı 
sıra, yasalarda sıklıkla yaşanan değişikliklerin takibi, kayıt dışı ekono-
mi ve haksız rekabet öne çıkan diğer zorluklar olarak görülmektedir. 
Ayrıca, yoğun çalışma temposunun gerek meslek içi eğitime gere-
ken zaman ve özenin verilememesi sorununu doğurduğu, gerekse 
yoğun mevzuatı takip etmeyi ve anlamayı hayli güçleştirdiği gözlen-
mektedir. Mesleğe giriş şartlarının her geçen gün zorlaşması sonu-



286

cunda, meslek mensuplarının eğitim düzeyinin giderek yükselme-
sinin olumlu katkısının altı çizilmektedir. Ayrıca, beyanname verme 
ve ödemedeki son tarihin aynı olması sorunun çözülmesinin yarat-
tığı memnuniyet göze çarpmaktadır. Bir takım olumsuzluklara kar-
şın, meslek mensuplarının mesleklerini yapmaktan mutlu oldukları 
ve her geçen gün meslek mensuplarının eğitim düzeyleri arttığı için 
geleceğe umutla baktıkları da tespit edilmiştir. Kayıt dışı ekonominin 
azalacağı ve mesleğin standartlaşarak gelecek için olumlu sonuçla-
rın doğacağı beklentisi içinde oldukları görülmekte olup; mesleğin 
hak ettiği yere geleceği umudu içinde oldukları da kayda değer diğer 
hususlardandır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, Mesleki sorunlar, Mesleki 
tatmin
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ZİHİNSEL (MENTAL) MUHASEBE VE  
BİR LİTERATÜR TARAMASI

Dr. Osman Nuri ŞAHİN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğr. Üyesi

1979’a kadar süregelen finans işlemlerinde geleneksel finans te-
orileri dikkate alınmıştır ve bu teorilerde insan kararlarının rasyonel-
liğine yer verilmiştir. Davranışsal finans teorisinin ortaya atılmasıyla, 
bu teorinin içinde barındırdığı etmenler de araştırma konusu haline 
gelmiştir. Bunlar; çeşitli anomaliler, bilişsel önyargılar gibi tamamen 
insanların ne tarz tutum sergilediğine dayanan birey kararlarını kap-
samaktadır. Bu bilişsel önyargıların başında bu araştırmanın da ko-
nusu olan zihinsel muhasebe gelmektedir. Davranışsal finansla iç içe 
denilebilecek olan zihinsel muhasebe kavramı, bireylerin karar verme 
aşamasında gösterdikleri rasyonel davranışların dışında kalan bilişsel, 
duygusal, sosyolojik, psikolojik vb. davranışların nedenlerini detaylı ve 
bilimsel olarak açıklamaya odaklanmaktadır. İnsanlığın tarihsel süre-
ci içerisinde geleneksel finans bakış açıları çok ön planda olmuştur. 
Son dönemlerde ise bireyin davranışları üzerine yoğunlaşılmasının 
önemi anlaşılarak bu faktöre yönelik çalışmalar yapılmaya başlamış 
ve önemli bulgulara ulaşılmıştır. Davranışsal finans kapsamında çok 
önemli bir rolü olan zihinsel muhasebe de çalışmalarda kendine yer 
bulmaktadır.

Zihinsel muhasebeyi konu edinen çalışmaların sayısı günden 
güne artmaktadır. Hali hazırda zihinsel muhasebenin anlaşılmış ol-
ması ve üzerine yeterli çalışmanın olup olmamasıyla birlikte hangi 
açılardan ele alındığının incelenmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada 
zihinsel muhasebe öncelikle kavramsal olarak ele alınmış ve önemi 
irdelenmiştir. Daha sonra ise literatür taraması ile zihinsel muhasebe 
üzerine yapılan çalışmalar araştırılarak incelenmiş ve yorumlanmış-
tır. Zihinsel muhasebenin literatürde farklı gruplar üzerine ve farklı 
açılardan çalışmalar bulunduğu anlaşılmıştır. Uluslararası literatürde 
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konu üzerine çok çeşitli çalışmalar olduğu göze çarpmaktadır. Zihin-
sel muhasebe davranışsal finans kapsamında üzerinde durulması 
gereken önemli konulardan biri olmasına rağmen Türkçe literatürde 
bu konuyla ilgili akademik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görül-
müştür.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Muhasebe, Davranışsal Finans, Muha-
sebe, Finans
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MUHASEBEDE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE  
İÇ DENETİMİN ÖNEMİ

Dr. Erhan POLAT
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

İnsanlığın ilk medeniyetlerinden itibaren muhasebe hilelerine 
ilişkin kanıtlara ulaşılabilmektedir. Ortaçağ ve sonrasında ekono-
mik faaliyetlerin artması hile işlemlerini de arttırmıştır. Hile olayla-
rı politikacılar, bürokratlar, işletme sahip veya çalışanları tarafından 
gerçekleşebilmektedir. Kamusal yönetimde ve özel sektörde ortaya 
çıkan hileler ülkelerin ve toplumların yoksulluğa itilmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan Enron, 
Worldcom, Parmalat, Adelphia vb. skandallar hilenin boyutlarının her 
geçen daha da büyüdüğüne dair kanıtlar sunmaktadır. Hilenin tarif 
edilmesinde hile üçgeni, hile elması ve hile beşgeni gibi teoriler orta-
ya atılmıştır. Bu teorilerin ortak amacı hilenin ortaya çıkmasının ne-
denlerinin belirlenerek hileye karşı alınacak önlemlere ilişkin işaretler 
sunmaktır. Her ne kadar hileye karşı önlemler alınmak istense de do-
ğası gereği hilenin tespiti ve ortaya çıkarılması zor bir süreçtir. Hile or-
taya çıktıktan sonra sonuçlarının telefi edilmesi hile kapsamında ya-
pılan yolsuzluklar kadar maliyetli olabilmektedir. Bu nedenle hilenin 
ortaya çıkarılmasından ziyade, hilenin yapılmasının önlenmesi daha 
da önemli olmaktadır. Bu konuda yapılan son yazınalan çalışmaları iç 
denetim faaliyetlerinin önemine işaret etmektedir. İç denetim faali-
yetleri kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmada belirlenen politikaları 
uyumun güvence altına alınması ve danışmanlık hizmetlerinin sunul-
masına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu çerçevede iç denetim, 
kurum içerisinde politikalara ulaşmada etkin bir iç kontrol sisteminin 
varlığının tesis edilmesi, kurumun karşı karşıya kalması muhtemel 
risklere karşı önlem alınması ve risklerin yönetilmesine ilişkin süreçle-
rin denetiminin tümünü kapsayan faaliyetleri yerine getirir. Böylece 
kurum içerisinde ortaya çıkması muhtemel hile kayıplarına yönelik 
önceden önlem alınmasına kaynaklık eder. Bu çalışma, hile ve mu-
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hasebe hilesi kavramlarına açıklık getirerek, iç denetim faaliyetlerinin 
hilenin önlenmesinin önemi üzerini teorik bir çerçeve sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hile, Muhasebe hilesi, İç denetim
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TMS-16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI 
KAPSAMINDA TAŞIYICI BİTKİLER VE 

MUHASEBELEŞTİRME UYGULAMALARI

Prof. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğr. Üyesi

Muhammet Ali EMER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

2020 yılı başından itibaren Dünya’ yı etkisine alan Covid-19 pande-
misi, gıda arzı güvenliğinin önemini bir kez daha derinden hissettir-
miştir. Tarımsal üretim ve lojistiğin, dağıtımın yaşamın sürdürülebilir-
liği açısından önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. ABD ve birçok 
Avrupa ülkesinde marketlerde boşalan raflar bir yandan zorunlu ihti-
yaç maddelerinin bulunmasını güçleştirirken bir yandan da fiyat ar-
tışlarına (enflasyona ) neden olabilmektedir. İnsanlık tarihi ekonomik 
gelişme serüveninde, sektörler arasında; tarım sektöründen sanayiye, 
sanayi sektöründen hizmetler sektörüne doğru bir hareketliliğe şa-
hit olmuştur. Her geçen gün küçülen tarım sektörü, kuraklık ve iklim 
değişiklikleri nedeniyle de ilerleyen zamanlarda tarımsal ürünlerde 
kıtlık yaşanmasına neden olabilecektir. Bu sorunu aşabilmek için ta-
rımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması büyük 
önem taşımaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmeler, her açıdan, her alanda, 
her zamankinden çok ilgiye ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Tarım-
sal işletmelerdeki muhasebe uygulamaları da bu açıdan üzerinde 
önemle durulması gereken alanlardan biridir. Özellikle üretimi uzun 
bir zamanı gerektiren taşıyıcı bitkilerin, yatırım maliyetlerinin doğru 
hesaplanması, bu bitkilerden elde edilen tarımsal ürünlerin doğru 
maliyetlenmesi, doğru değerleme yöntemleri ile değerlenerek mu-
hasebe sistemine aktarılması ve sonuçta mali tablolar aracılığı ile il-
gililere raporlanması üzerinde önemle durulması gereken konulardır. 
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Bu çalışmada, tarımsal üretim faaliyetlerinin hangi ilkelere göre 
değerleneceği ve muhasebeleştirileceği konusunu düzenleyen TMS 
16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ile TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 
Standardında yer alan hükümler bağlamında ülkemizin önemli bir 
tarımsal ürünü olan Antep Fıstığı yetiştiriciliği konu edilecektir. TMS-
16 Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında bir maddi duran var-
lık kalemi olarak değerlendirilen taşıyıcı bitkilerin, tarımsal ürünlerin 
üretimi veya temini için kullanılması, bir dönemden fazla ürün ver-
mesinin beklenmesi ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün 
olarak satılma olasılığının düşük olması gerekmektedir.

Tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip olan taşıyıcı bitkiler 
hem TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı hem de TMS-41 Tarım-
sal Faaliyetler Standardında tanımlanmış olup taşıyıcı bitkilerin mu-
hasebeleştirilmesinde TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardının, 
taşıyıcı bitkilerin ürünlerinin muhasebeleştirilmesinde TMS-41 Tarım-
sal Faaliyetler Standardının esas alınması gerekmektedir. 

Antep fıstığı üretiminde kullanılan Antep fıstığı fidanları TMS-16 
Maddi Duran Varlıklar Standardında tanımlanan özelliklere haiz ol-
duğundan taşıyıcı bitki olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 
taşıyıcı bitki olarak nitelendirilen Antep fıstığı fidanlarının TMS-16 
Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında muhasebeleştirilmesi 
işlemleri örneklerle açıklanmaktadır. Çalışmada ayrıca muhasebeleş-
tirilme işlemlerinde Tek Düzen Hesap Planı, Vergi Usul Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu gibi diğer kanunlarla 
uyumlu olarak örnek kayıtlar düzenlenmiştir. 
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BÜTÇE SAYDAMLIĞI VE DEMOKRASİ 

Prof. Dr. Gülay Akgül YILMAZ
Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi

Arş. Gör. Hikmet Dersim YILDIZ
Marmara Üniversitesi

1215 yılında oluşturulan Magna Carta Fermanı ile vatandaşlar, ver-
gilendirme yetkisini tamamını kendisinde bulunduran hükümdara 
karşı, tepki göstermişlerdir. Böylece mali yetkilerin vatandaşlar adı-
na, temsilciler aracılığıyla meclis veya parlamentolarda kullanılması 
bütçe hakkı kavramını karşımıza çıkarmıştır. Bütçe hakkı, doğrudan 
demokrasinin uygulama zorluğu sebebiyle, temsili demokrasilerin 
gelişmesinde anahtar kavram olmuştur. Mutlak iktidarların günü-
müze kadar büyük oranda ortadan kalkması ve kamu kesiminin ge-
nel ekonomi içindeki payının artması sonucu, yasama organları (tem-
sili demokrasilerde parlamentolar) yetkilerini hükümet yani yürütme 
organları ile paylaşmaya başlamışlardır. Dolayısıyla bütçeye dair alı-
nacak karar ve uygulama sonuçlarının temsilciler ve bağımsız kont-
rol ve denetim kurumları tarafından vatandaşlara sunulması teknik 
anlamda bütçe saydamlığına işaret ederken, pratikte temsili demok-
rasinin aksaklıklarını gidererek işlemesini sağlayacaktır. Bu taktirde 
seçmenler hükümetlerin ve parlamentoların performanslarını değer-
lendirerek gelecek seçimlerde oylarını bu çerçevede belirleyebilecek-
lerdir. Kısacası temsili demokrasinin asgari usul şartı, saydam işleyen 
bir yönetim olarak ifade edilebilir. Bu şartın en önemli uygulaması ise 
mali alanda yani bütçe sürecinde kendini göstermektedir. Saydam-
lık mekanizmasının verimli çalışması, halkın mali egemenliğini ifade 
eden bütçe hakkının ve temsili demokrasinin işleyip işlemediği gör-
mek açısından önem arz etmektedir. Aksi taktirde demokratik rejim-
lerin en önemli destekçisi olan bütçe hakkı, saydam olmayan bir mali 
yönetim ortamında varlığını sürdüremeyecektir.
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Vatandaşların mali alanda egemenlik ve haklarını kullanabilmele-
rini sağlayan ve temsili demokrasilerin oluşmasının temelini oluştu-
ran en önemli araçların başında bütçeler gelmektedir. Bütçelerin bu 
özelliği göz önüne alındığında, çalışmada demokrasi ve bütçe say-
damlığı ilişkisi incelenerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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TRC3 BÖLGESİNDE  
KADIN İSTİHDAMININ GELİŞİMİ

Dr. Sema YAŞAR
Şırnak Üniversitesi Öğr. Üyesi

Kadın istihdamı hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük 
öneme sahiptir. Bugün gerek gelişmiş ekonomiler gerekse geliş-
mekte olan ekonomiler açısından istihdam özellikle de kadın istih-
damı son derece önemlidir. Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir 
büyümenin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerinin en verimli 
şekilde kullanılması gerekmektedir. Üretim faktörlerinden olan işgü-
cünün verimliliğini artırabilmek büyük ölçüde kadınların istihdamı 
ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple kadınların işgücü piyasasına 
dahil edilmeleri ülke ekonomisi açısından önemli bir kazanç olmakla 
beraber toplumsal anlamda yaşam standardı ve refah düzeyinin de 
artmasına neden olmaktadır. Kadınların ekonomik hayata girişi çok 
eskilere dayanıyor olmasına rağmen istihdamları Sanayi Devrimi ile 
hız kazanmış ve İkinci Dünya Savaşı ile beraber önemli düzeyde ar-
tış göstermiştir. Ekonomide genellikle kayıt dışı sektörlerde istihdam 
edilen kadınlar annelik, ev hanımlığı gibi sosyal statüleri sebebiyle iş-
gücü piyasasında erkeklere kıyasla daha az istihdam edilmektedirler. 
Bunun yanı sıra pek çok açıdan ayrımcılık ve zorluklarla karşı karşıya 
kalan kadın işgücünün bugün yeterli düzeyde istihdamı gerçekleş-
tirilmediği için verimlilik açısından istenilen düzeyde katkı sağlama-
dığı söylenebilir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları ye-
terli düzeyde olmadığı gibi ülke genelindeki bölgesel farklılıklar da 
dikkat çekmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadın 
istihdamı son derece düşük seviyelerdedir. Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından gerçekleştirilen Düzey2 sınıflandırmasına göre Mardin, 
Batman, Şırnak ve Siirt illerinden oluşan TRC3 bölgesi Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi içerisinde en düşük istihdam oranı ve en yüksek iş-
sizlik oranına sahiptir. İşgücüne katılım oranının da son derece dü-
şük olduğu TRC3 bölgesinde kadınların daha çok ev işleri ile meşgul 
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olmaları sebebiyle işgücüne katılmadıkları tespit edilmiştir. İstihdam 
edilen kadınların büyük çoğunluğu ise ücretli, maaşlı veya yevmiyeli 
olarak tarım dışı sektörlerde istihdam edilmektedir. 2020 yılı verileri-
ne göre istihdam edilen kadınların %17,5’i sanayi sektöründe, %21,3’ü 
tarım sektöründe ve %61,2’si ise hizmetler sektöründedir. TRC3 böl-
gesinde kadın istihdamının yeterli düzeyde olmadığı görülmekte ve 
uygulanacak politikalarla kadınların istihdamının artırılmasının böl-
genin kalkınması açısından da önemli bir etki oluşturacağı beklen-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, İşsizlik, TRC3 Bölgesi
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Prof. Dr. Nihat AKBIYIK
İnönü Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dr. Levent ŞAHİN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr. Üyesi

İşgücü piyasasında aracılık hizmetlerinin tarihi, ilk uygarlıkların ku-
rulması ile başlamıştır. Yeni alet ve makinelerin icat edilmesi ve bunların 
teknolojilerinin gelişmesi neticesinde işgücü piyasası, işçilerden çağın ni-
teliklerine uygun taleplerde bulunmaya başlamıştır. Bu taleplere cevap 
vermek amacıyla işgücü piyasasında işverenin işgücü, işçinin ise iş bulma 
gereksinimini karşılamak amacıyla aracılık hizmetlerine ihtiyaç duyul-
muştur. Söz konusu aracılık hizmetleri ilk başlarda kiliseler, dernekler vb. 
yardım kuruluşları tarafından verilmiştir. Daha sonraları aracılık hizmetleri 
belediyeler ve sendikalar tarafından verilmeye başlanılmıştır. 1919 yılında 
kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü, işsizlik ile mücadele etmek amacıy-
la Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üye olan devletlerden Kamu İstihdam 
Kurumları kurmalarını istemiştir. 1930’lu yıllarda çıkarılan sözleşmelerde 
işçi ve işveren arasındaki aracılık hizmetlerinin Özel İstihdam Büroları ta-
rafından verilmesi yasaklanırken, daha sonra işgücü piyasası şartları göz 
önüne alınarak Özel İstihdam Bürolarının çalışmalarına sınırlı da olsa izin 
verilmiştir. Günümüzde ise Kamu İstihdam Kurumları ile Özel İstihdam 
Bürolarının birlikte çalışmalarına izin verilmiştir. İstihdam hizmetlerinde 
aracılık ile ilgili olarak Türkiye’de ilk başlarda kamu tekeli benimsenmiştir. 
Fakat 2003 yılında 4904 sayılı yasa ile Özel İstihdam Bürolarının kurulma-
sına izin verilmiştir. Bu çalışmada istihdam, işsizlik, yoksulluk, işgücü pi-
yasasında aracılık hizmetleri ile ilgili alanda Kamu İstihdam Kurumları ve 
Özel İstihdam Büroları’nın faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca Özel İstihdam 
Büroları’nın Türkiye’deki ve bazı ülkelerdeki gelişim aşamaları da açıklan-
maya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Özel İstihdam Büroları
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KENTLEŞME SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK 
YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ:  

MARDİN İLİ ÖRNEĞİ

Dr. Levent SÜMER
İstinye Üniversitesi Öğr. Üyesi

Hızlı kentleşme; konut ve barınma, altyapı yetersizliği, enerji temi-
ni, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, göç, sosyo-kültürel entegras-
yon, çarpık yapılaşma gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 
İdari yönetimlerin bu sorunlara karşı teknik çözümler getirmeye ça-
lışırken karşılaştıkları en temel problem finansmana erişim olmakta-
dır. Finansman yetersizliği de kalıcı ve sürdürülebilir projeler üretmek 
yerine anlık ve geçici çözümlerle sorunların ötelenmesine ve daha da 
büyümesine sebebiyet vermektedir. Tarihi ve mimari dokusuyla yüz-
yıllardır butik bir şehir olan ancak yakın bir zaman önce büyükşehir 
statüsü kazanan Mardin ili, özellikle son 20 yıldaki hızlı kentleşmenin 
bir sonucu olarak birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu çalış-
mada Mardin ili Artuklu İlçesi özelinde kentleşme sorunları araştırıl-
mıştır ve altyapı ve ulaşım yetersizliği, konut ve barınma, sağlık hiz-
metlerine erişim ve enerji kapasitesi temel problemler olarak tespit 
edilmiştir. Bu sorunların çözülebilmesi için temel yatırım alanları be-
lirlenmiş ve bu yatırımların finansmanı için alternatif modeller öneril-
miştir. Bu modeller arasında “Mardin Kalkınma ve Yatırım Fonu” adı 
altında bir şemsiye fon kurulması önerilmiş ve yatırım proje finans-
manının bu fonun altında kurulacak alt fonlar (gayrimenkul yatırım 
fonu, altyapı fonu v.b) üzerinden sağlanması planlanmıştır. Mardin 
halkının doğrudan yatırımcı olarak yer alacağı fonun diğer paydaş-
larının emeklilik fonları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İller Bankası gibi finans kuruluşla-
rının olmaları önerilmiştir. Önerilen modelin Mardin ilinin kentleşme 
sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilecek projelere finansman 
sağlamasının yanında, vatandaşların doğrudan veya emeklilik fon-
larındaki birikimleri üzerinden bu projelerden elde edilecek gelirlere 



300

ortak olabileceği katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı da berabe-
rinde getirmektedir. Modelin bir ilk olarak Mardin ilinde uygulanması 
durumunda diğer tüm şehirlerimize de alternatif ve sürdürülebilir fi-
nansman sağlama noktasında örnek teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Mardin Kentleşme Sorunları, Finansman, 
Emeklilik Fonları, Sürdürülebilirlik, Yatırım Fonları
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CUMHURİYET SONRASI YAŞANAN ASKERİ DARBELER: 
DARBE SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 

MAKROEKONOMİK DURUMU

Ömer Faruk AYYILDIZ
Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Bu çalışma, cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’de yaşanan as-
keri darbeleri ve bu askeri darbelerin etkilerini makro ekonomik ve-
riler ile gözler önüne sermektedir. Askeri darbeler, bir ülkede siyasi 
istikrarsızlığın sonucunda demokrasi anlayışına aykırı olarak TSK’nin 
askeri ve siyasi yönetimi kendi söylemleri ile ülkenin ve milletin çı-
karları doğrultusunda devralmasıdır bir diğer değişle yönetime el 
koymasıdır. 1946 yılında çok partili hayata geçilmesinden 2002 yılına 
kadar farklı ama birçoğu askeri ihtilaller sebebiyle 58 hükümet değiş-
miştir. Her gayrimeşru şekilde değişen hükümet sonrası Türkiye bir 
ekonomik darboğaz içine girmiş, güven ortamı azalmıştır. Bu durum 
ekonomik yönden ülkenin kötüye gitmesine sebep olmuş ve makro 
ekonomik göstergelere de yansımıştır. Bu çalışmada Türkiye’de cum-
huriyet ilanından günümüze kadar yaşanan askeri darbelerin, muh-
tıraların ekonomi üzerine olumsuz etkilerini irdelenmiştir. Siyasi is-
tikrarsızlık sonucu ordunun yönetime el koyma hakkını kendinden 
bulması ve bunun sonucunda yönetime ol koyarak askeri bir hükü-
metle ülkede hükümetler kurulması bunun sonucunda da ekono-
mide önlenemeyen yeni krizlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Çalışmanın sonunda cumhuriyet sonrası Türkiye’de asgari darbelerin 
ekonomi üzerine etkilerini çeşitli makroekonomik veriler ile irdelen-
mesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Askeri Darbe, Ekonomik İstikrar, Hükümet, İh-
tilal, Siyasi İstikrar
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TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE HUKUK VE ADALETİN 
AYRIKSI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Dr. Atakan OKUTAN
Emekli

Bu çalışma, Türk devlet geleneğinde hukuk ve adalet kavramla-
rının ayrıksı özelliklerini ortaya koymayı ve bu kavramlara dayalı ya-
pılanmalardaki değişimi tarihsel bir perspektifte ele almayı amaç-
lamaktadır. Mutlak adalet olgusu üzerine temellendirilmiş hukuk 
sistemi ve sistemin uygulama aracı olarak kurumsallaşmış yargı ör-
gütlenmesi Türk devlet geleneğinin ayrıcalıklı özelliklerle donatılmış 
kamusal yapıları olagelmişlerdir. Bu bağlamda Türk tarihine ilişkin 
olarak ileri sürülen ve özellikle İslamiyet öncesi dönemde kurulan 
Türk devletlerinin gelişmiş bir kamu örgütlenmesi oluşturamadıkları, 
bu devletlerin göçebe-savaşçı nitelikte oldukları yönündeki sav kanı-
mızca doğru değildir. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar, Türk Milleti’nin tarihin çok eski 
dönemlerinde dahi oldukça ileri adli, idari ve askeri yapılanmalar oluş-
turup bu kurumların işlevlerini, kökleşmiş devlet gelenekleri rehber-
liğinde yürütmeyi başarabilmiş olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
Bu süreçlerde ilişkide bulunulan çevre devletlerin siyasal ve hukuksal 
sistemlerinden bazı etkilenmeler de olmuştur ki bu durum çok do-
ğaldır. Bu etkileşim daha çok kamu hukuku alanında gerçekleşmek-
le birlikte, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak kabul edilen 
Uygurlar’la birlikte özel hukuk alanında da önemli gelişmeler olmuş, 
ilk Türk-İslam devleti olan Karahanlılar’la ise Türklerin geleneksel hu-
kuku “töre”nin yanı sıra İslam hukuku düzenlemelerinin de yer aldığı 
karma bir hukuk sistemine geçilmiş, bu durum Selçuklular’la devam 
etmiş, sonrasında Osmanlı Devleti’nde de belirgin etkileri/izleri ol-
muştur.

Dolayısıyla, Şamanizm’e ait pek çok ilkenin sonraki Türk devletle-
rinde, kağanın seçim yöntemlerinden görevlerine, devlet yönetimi-
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nin ilkelerinden “beylerin” görevlerine kadar Türk kamu hukuku siste-
mi üzerindeki etkilerinin belirgin bir biçimde görüldüğünü söylemek 
olanaklıdır. Bunun yanı sıra Türk devletlerinin felsefi temelinin “ada-
let” kavramı üzerine kurulu olduğu da önemli bir gerçekliktir. Siyaset 
ve yönetim üzerine bilinen en eski yazılı Türkçe kaynaklardan olan 
Orhun yazıtlarında, Göktürk kağanlarının uyruklarının hepsini yasa 
önünde eşit saydığından bahsedilmesi, kağanın mutlak egemenlik 
gücünü haiz olmakla birlikte, görevini yerine getirirken “töreye” bağlı 
kalmak zorunda olması, halkına karşı uyması gereken birçok kural ve 
sorumluluklarının bulunması, diğer bir anlatımla kağanın iktidarının 
geleneklere dayanan hukuk kapsamında sınırlanmış olması hususu 
da tezimizi doğrular niteliktedir.
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ANTİK YUNAN DEMOKRASİSİNİN  
SINIFSAL TEMELLERİ

Prof. Dr. Mehmet Devrim TOPSES
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğr. Üyesi

Antik Yunan uygarlığındaki demokrasi uygulamasına ilişkin felsefe 
tarihi ve siyaset bilimi alanındaki çalışmaların başlıca iki ortak özelliği 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, söz konusu disiplinlerin demokrasi 
düşüncesinin temellerini antik Yunan uygarlığına dayandırıyor olmaları-
dır. Bu çalışmalara göre antik Yunan uygarlığı, demokrasi düşüncesinin 
ve uygulamasının tarihsel beşiğini oluşturur. Tarih ve siyaset bilimi ala-
nında demokrasiye ilişkin yaygın incelemelerin ikinci ortak özelliği, bu 
çalışmaların demokrasi düşüncesini daha çok üst yapısal nitelikleriyle ya 
da biçimsel olarak ele almalarıdır. Örneğin bu konuda yaygın kabul gö-
ren incelemelere göre kitlesel anlamda devlet yönetimine geniş yurttaş 
katılımı anlamındaki demokrasi düşüncesinin antik Yunan uygarlığının 
ortak kültür birikimine ilişkin en büyük katkılardan birisini oluşturduğu-
nu göstermek yeterlidir. Böylelikle antik Yunan uygarlığı ve demokrasi 
düşüncesi arasında kurulan bu ilişkinin toplumsal ve sınıfsal belirleyicile-
ri göz ardı edilmiş olmaktadır. Oysa son dönemdeki tarihsel incelemeler, 
demokrasi düşüncesinin antik Yunan uygarlığıyla başladığı yönündeki 
kuramsal yaklaşımları desteklemekle birlikte, bu düşüncenin M.Ö 5. ve 
6. yüzyıllarda küçük mülkiyet sahiplerinin büyük toprak sahiplerine karşı 
gerçekleştirdikleri devrimlerin bir sonucu olarak geliştiğini ortaya koy-
maktadır. Büyük toprak sahiplerinin siyasal iktidarı elinde bulundurdu-
ğu kentlerde ve dönemlerde tiranlık gelişmiş ve demokrasi düşüncesine 
karşı mücadele edilmiş, orta sınıfların siyasal iktidara geldiği kentlerde 
ve dönemlerde ise katılımcı demokrasinin ilk örnekleri görülmüştür. Bu 
bildirinin amacı, antik Yunan uygarlığındaki demokrasi düşüncesini söz 
konusu maddi temeller bağlamında sosyolojik açıdan incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel materyalizm, siyaset sosyolojisi, demok-
rasi, orta sınıflar, tiranlık, toprak aristokrasisi
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TURNING POINT IN THE ENGLISH REVOLUTION: 
PUTNEY DEBATES

Gökhan ÇELEN
Akdeniz University, PhD Student

Early modern British political and intellectual history witnessed 
important breaking moments for both England and the world. Af-
ter the Norman conquest (1066), the English feudal system, which 
was built with clear frames compared to continental Europe, was 
transformed with traditional elements. During the War of the Roses 
in the 15th century, the country was divided into two camps and the 
future of England was determined by the Tudor dynasty, the win-
ner of the war. One of the important names of the Tudor dynasty is 
Henry VIII and during the reign of him, centralization was achieved 
in the administration of the country. However, VIII. Henry’s approa-
ch to Protestantism by leaving the Catholic church and then estab-
lishing the Anglican church brought about serious changes in the 
social, economic and political structure of the country. The sectarian 
transformations among Henry VIII.’s heirs led to the revival of politi-
cal rhetoric in the country and the concept of the individual to take 
place in political discussions. The Tudor dynasty ended in 1603 due to 
Elizabeth I leaving no heirs, and the royal dynasty passed to the Stu-
art dynasty. The Stuart administration, which started with James I, 
started to encounter problems with Charles I became king. Develop-
ments such as Charles I’s making tax regulations, declaring war and 
creating commercial monopolies without consulting the parliament 
caused the parliament to prepare the “Petition of Rights” in 1628, and 
the differences of opinion between the supporters of the parliament 
and the supporters of the royal power became visible. These diffe-
rences of vision turned into a civil war in 1642 and an English civil 
war took place, which would last until 1651. After the royal forces were 
defeated by the parliamentarians, the king left the capital. While the 
royal army was consist of nobles during the civil war, the “New Model 
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Army” fighting for the parliamentarians was largely consist of ordi-
nary people. After the first part of the civil war was won by the par-
liamentary forces, the dissolution of this army came to the fore. This 
plan caused uprisings in the army and in order to bring the demands 
of the people in the army to the agenda and to ensure order, the two 
wings of the parliamentary supporters came together in Putney in 
1647 and discussed the decisions to be taken regarding the future of 
the country. The Putney Debates are one of the substantial moments 
in the history of political thought when ordinary people speak out in 
order to gain democratic rights. The aim of this study is to discuss the 
general lines of the English civil war and to analyze the discourses 
brought up in the Putney Debates.

Keywords: English Civil War, New Model Army, Putney Debates, 
Rights
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TRYING TO UNDERSTANDING THE OTTOMAN 
MODERNIZATION THROUGH THE CONCEPTS OF THE 
EAST AND THE WEST: AN EVALUATION IN TERMS OF 

IDEOLOGICAL ATTITUDE AND THOUGHT BEYOND 
THE CONCEPT OF GEOGRAPHICAL DIRECTION

Res. Assist. Mehmet Şerif YILDIZ
Van Yüzüncü Yıl University

Throughout history, many ideological, cultural and political meanin-
gs have been attributed to the concepts of east and west, apart from 
determining the geographical direction. However, especially when we 
consider the past 200-300 years, a positioning based on Europe over 
the concepts of east-west draws attention. In other words, Europe and 
the world outside Europe; While trying to make the world accept itself 
as a western world where civilized, developed and democratic values 
are lived, Europe has tried to describe the rest of the world as an under-
developed or undeveloped world, far from civilization, leaving the rest 
of the world out of this fantastic and utopian world. Well, is it possible to 
make a clear distinction between east and west, even geographically? 
This study aims to discuss the concepts of east and west both in ter-
ms of their geographical meanings and as an ideological attitude and 
imagination, through Ottoman modernization and westernization mo-
vements. Especially Ottoman modernization has been analyzed in the 
context of westernization movements. The modernization movements 
in the Ottoman Empire were handled with different aspects, then the 
points where the Ottoman modernization was different from the wes-
tern modernization were analyzed in detail. The subject was also exa-
mined in the context of orientalism movements, and why the Ottoman 
modernization was slow and what were the main factors that hindered 
the modernization-westernization movement were discussed.

Keywords: Modernization in Management, East-West, Westerni-
zation, Orientalism
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KAPİTALİZME GEÇİŞ TARTIŞMALARINDA BATI 
LİTERATÜRÜNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Ahmet Aykut ALTAY 
Akdeniz Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Feodalizme geçiş tartışmaları uzunca yıllar batı akademisini meş-
gul etmiştir. Modernlik tartışmalarıyla iç içe geçen bu tartışmalar çe-
şitli düşünürlerce ele alınmış; karşılıklı eleştiri ve cevaplar da yüklü bir 
külliyatın doğmasına yol açmıştır. Feodalizmden kapitalizme geçişi, 
feodal üretim ilişkilerinin yeni ortaya çıkan üretici güçlere ayak uy-
duramaması sonucu sökülüp atılması ve burjuvaziye uygun siyasi ve 
toplumsal yapının ortaya çıkması olarak açıklayan Karl Marx’ın ardın-
dan Lenin ise bu geçişin feodal sistemin Prusya’daki gibi dönüşerek 
ya da Amerika görüldüğü üzere tamamen ortadan kaldırılarak olaca-
ğını ileri sürmüştür. Max Weber ise bu geçiş için akılcı hukuk, ekono-
mideki rasyonelleşme ve dini ögeler gibi ön koşullar öne sürmüştür. 
20.yüzyılda da devam eden bu tartışmalara en önemli katkılardan biri 
Maurice Dobb’dan gelmiş ve kapitalizme geçiş için servet mülkiyeti-
nin çok daha az sayıdaki elde yoğunlaşmasını ve sermayeye tabi hale 
gelmesini şart olarak görmüş; ancak Paul Sweezy’nin dışsal etmen-
leri ve ticareti göz ardı ettiğine dair eleştirisine maruz kalmıştır. Bu 
tartışmalara Robert Brenner da dahil olmuş; Dobb ile benzer şekilde 
o da içsel etmenlere odaklanmış ve kapitalizme geçişi serfliğin sona 
ermesine ve tarımın ticarileşmesine bağlamıştır. Henry Heller için 
ise kapitalizmin ortaya çıkışında “güç” de belirleyici bir faktör olmuş-
tur. Denizaşırı pazarlara ulaşım ve kolonyalizm hep devlet sayesinde 
mümkün olmuştur. Devlet, isyanları bastırarak, legal ve idari gücüyle 
aşamalı olarak ulusal pazarları oluşturarak, yeni gelişen endüstrileri 
koruyarak, kolonyalizm ve savaşla yeni pazarlara ulaşarak, topraksız 
kalanları ve fakirleri ücretli işçiler olmaya zorlayarak ve hatta hâkim 
sınıfın dini görüşünü resmi sayıp onu kuvvetlendirerek kapitalizmin 
gelişimine büyük katkılar sunmuştur. Terence Byres ise oldukça farklı 
bir perspektif sunar ve feodalizmden kapitalizme tam bir geçiş ol-
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mak zorunda değildir der. Kapitalist sanayileşmeyi destekleyen bir 
kırsalın olması da bu soruna çözüm getirir. Mevcut üretim ilişkilerinin 
feodal düzeyde kalması sorun teşkil etmez. Bu çalışmada da kapita-
lizme geçiş tartışmaları etraflıca ele alınacak, birbirlerinden farkları ve 
benzerlikleri karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Feodalizm, Kapitalizm, Sosyalizm, Geçiş Tartış-
maları, Ticaret
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COVİD-19 SALGININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
SEÇİLMİŞ AB ÜYESİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cemalettin LEVENT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Kerem ÖZEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Covid-19 virüsü; Çin’de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan ölüm-
cül bir salgındır. Bu salgının etkisinden dolayı milyonlarca insan hayatını 
kaybetti. Salgın can güvenliğini tehdit ettiği gibi insanları sosyo-ekono-
mik hayatları üzerinde de olumsuz etkileri olmuştur. Salgınının özellik-
le en önemli etkileri; işgücüne katılım oranlarının düşmesi, iş yerlerinin 
kapanması ve bazı ülkelerde ekonomik krizlerin yaşanmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla dünyayı etkisi altına alan bu salgın, ülkelerde eko-
nomik büyüme oranlarının ciddi derecede düşmesine neden olmuştur. 
Bu salgın ile ithalat, ihracat, turizm, sağlık sektörü ve eğitim gibi alanlar 
olumsuz etkilendi. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; seçilmiş AB 
üyesi ülkelerde Covid-19 salgının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
araştırmaktır. Çalışmada 2005-2020 dönemine ait yıllık ekonomik bü-
yüme verilerinden hareketle bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan veriler OECD STAT sitesinden alınmıştır. Çalışmada baz alınan 
ülkeler ise; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, 
İspanya ve Finlandiya’dır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; 2019 yı-
lında seçilmiş AB üyesi ülkelerde yıllık ekonomik büyüme oranlarındaki 
düşüşün çok fazla olmadığı görülmektedir. Ancak 2020 yılında seçilmiş 
AB üyesi ülkelerdeki yıllık ekonomik büyüme oranlarının çok ciddi dere-
cede düştüğü gözlemlenmiştir. Özellikle seçilen AB üyesi ülkelerde yıllık 
ekonomik büyüme oranlarındaki en fazla düşüşün İspanya’da olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla küresel bir salgın haline gelen Covid-19 virüsü 
ülkelerin ekonomik büyümesini olumsuz etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Ekonomik Büyüme, AB Ülkesi
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PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİNE GÖRE HELAL GIDA 
TÜKETİMİNE YÖNELİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Ahmet KAYAOĞLU
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

Araştırmanın amacı, Planlı Davranış Teorisi açısından Helal gıda 
tüketimine yönelimin açıklanmasına yönelik bir saha araştırması 
yapmaktır. “Helal tüketim” yaklaşımı, küreselleşen dünyada İslami 
hassasiyetleri olan tüketicilerin gıda ürünlerindeki satın alma davra-
nışlarında etkili olmaya başlamıştır. Planlı davranış teorisi tüketicilerin 
satın alma davranışlarını açıklamada kullanılan en önemli teorilerden 
birisidir. 

Çalışmada, tüketicileri helal gıda tüketimine yönlendiren sâiklerin 
Planlı Davranış Teorisindeki alt bileşenlere uyumluluğu test edilmiş-
tir. Böylece “Planlı Davranış Teorisinin”, “helal gıda tüketimini” açıkla-
mada ne kadar kullanılabilirliği irdelenebilmektedir. Bu amaçla daha 
önce Malezya’da “Planlı Davranış Teorisinden” türetilerek uygulanmış 
olan bir anket çalışması baz alınarak Türkçe bir ölçek oluşturulmuş-
tur. Çalışmada, tüketicilerin Planlı Davranış Teorisi bağlamında Helal 
Gıda yönelimlerini açıklayıcı ve demografilerine göre değişimleri gös-
teren sonuçlara ulaşılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan böyle bir araştırmanın 
sonuçları hem Türkiye’nin başka bölgeleri hem de Dünyadaki baş-
ka coğrafi alanlarla karşılaştırma sağlayabilecek sonuçlar üretecek-
tir. Çalışma aynı zamanda Müslüman olan bölgedeki insanların helal 
gıda yönelimlerinin anlaşılmasında yardımcı olacak sonuçlar içer-
mektedir.
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THE EFFECTS OF INDIVIDUALS VIEWS ON OBESITY 
TAX AND OBESITY CULTURE ON THE PERCEPTION OF 

THE ACCEPTABILITY OF OBESITY TAX

Assoc. Prof. Dr. Zehra Berna AYDIN
Bursa Uludağ University

Dr. Zuhal AKBELEN
Bursa Uludağ University

In the fight against obesity, there are many policies such as aware-
ness-raising policies on education and health, prohibiting unhealthy foo-
ds in schools and workplaces, prohibiting unhealthy food sales, increasing 
space for physical activity. Especially fiscal policies aimed at combating 
obesity, such as taxation of unhealthy food and beverages, have attracted 
great attention in recent years. Obesity taxes are a policy that finds app-
lication on foods and beverages that cause overweight and obesity. The 
idea of obesity tax emerged in order to provide economic incentives for 
consumers to change their eating habits and to minimize their exposure 
to obesity and other health risks. 

The aim of this study is to measure the effect of obesity tax on the per-
ception of acceptability in Turkey in order to combat the increasing obe-
sity problem in Turkey. In this context, it aims to determine whether the 
obesity tax will be an effective solution to combat obesity in Turkey. The 
study was carried out in 2019 by applying a questionnaire to 504 people 
living in Istanbul on the internet. The questionnaire includes questions to 
determine the socio-economic factors and consumption habits of indivi-
duals, and Likert-scale questions to determine the factors in the research 
model. In the study, multiple linear regression analysis was applied to re-
veal the effect of positive or negative opinions of individuals on obesity tax 
and obesity culture on the perception of acceptability of obesity tax. As a 
result of the analysis, it was seen that the positive and negative opinions 
of individuals about the obesity tax and the obesity culture have a signifi-
cant effect on the acceptability perception of the obesity tax.
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BİR KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRÜNÜ OLARAK  
“SANAL CEMAAT”

Arş. Gör. Semih EVCİMAN
Doğuş Üniversitesi

“Kültür endüstrisi” terimi ilk defa Frankfurt Okulu düşünürleri The-
odor W. Adorno ve Max Horkheimer tarafından 1947 yılında yayınla-
nan Aydınlanmanın Diyalektiği’nde kullanılmıştır. Kavram kültür ve 
sanat ürünlerinin metalaştıran standartlaşmış ve rasyonelleşmiş bir 
üretim sistemini ifade eder. Bu sistemin ürettiği “bayağı” ve standart 
kültürel metaların tüketimi kitlelerin “boş zamanlarını” çalışma yaşa-
mının uzantısı haline getirir. Böylece kitleler çalışma yaşamı dışında 
da “yabancılaşma” ve “şeyleşmeye” maruz kalır. Adorno ve Horkhei-
mer kültür endüstrisini sinema, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi 
geleneksel medya araçları üzerinden tanımlar. Oysa günümüzde 
bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan “yeni 
medya”, geleneksel medya araçlarını da işlevsel olarak kapsayacak 
şekilde bir kültür endüstrisidir. Günümüzde “yeni medya”, kültür en-
düstrisi üzerine yapılan akademik çalışmalarda dikkate alınmakla 
birlikte “yeni medya”nın ürünü olan ve bireylerin internet aracılığıy-
la oluşturdukları ya da dâhil oldukları toplulukları ifade eden “sanal 
cemaatler” bu kapsamda dikkate alınmamaktadır. Sanal cemaatler 
ve kültür endüstrisi ilişkisine odaklanan bu araştırmada Marksist “ya-
bancılaşma” ve “şeyleşme” kavramları ile internet ortamında hem 
üretim hem tüketimi aynı anda yapabilen kullanıcıları ifade etmek 
için Alvin Toffler’in “üre-tüketici” (pro-sumer) kavramı kullanılarak sa-
nal cemaat ve kültür endüstrisi ilişkisi ele alınacak ve sanal cemaatle-
rin birer kültür endüstrisi ürünü oldukları ileri sürülecektir.
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STRATEGIC GAME THEORY APPROACH TO  
THE BANKING SECTOR

Ecem TURGUT
Niğde Ömer Halisdemir University, PhD Student

Prof. Dr. Okyay UÇAN
Niğde Ömer Halisdemir University

Game theory is a method that applies general mathematical te-
chniques to analyze situations where two or more people make de-
cisions that affect each other’s well-being. The importance of game 
theory has come to the fore especially with the understanding of the 
existence of asymmetric information. Asymmetric information, on 
the other hand, means that information in one of the parties regar-
ding a transaction is not in the other. One of the sectors where asym-
metric information is the most is the banking sector. Because banks 
do not have full information about the investment of the borrower 
and the future of this investment, especially in giving and receiving 
credit. This situation revealed the importance of game theory in the 
banking sector. Accordingly, in this study, it is aimed to examine the 
general strategic approaches to credit given by banks within the fra-
mework of game theory. As a result, it has been understood that the 
most correct strategy is to apply credit to both parties and to repay 
the loans they have received.

Keywords: Game Theory, Asymmetric Information, Banking Sec-
tor, Credit Market
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AVRUPA’DAN ASYA’YA UZANAN TİCARET YARIŞININ 
“İKİNCİL” AKTÖRLERİ: DANİMARKA, FRANSA VE 
İSVEÇ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETLERİNİN TİCARİ 

FAALİYETLERİ

Dr. Erdem Selman DEVELİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğr. Üyesi

Portekiz ve İspanya’nın öncülüğünde başlayan ve daha sonra bir-
çok Avrupa ülkesinin dahil olduğu Coğrafi Keşifler sayesinde Avrupa 
ile Asya arasındaki ticaret hacmi sürekli artmıştır. Bu ticaret hacminin 
artmasından en çok kazanç sağlayanlar ise Avrupa ile Asya arasında-
ki ticaretin “birincil” aktörleri olarak kabul edilen İngiltere ile Hollan-
da’dır. 31 Aralık 1600 tarihinde kurulan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi 
ile 20 Mart 1602 tarihinde kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, 
yaklaşık iki yüz yıl boyunca bölge ticaretinde son derece etkili olmuş 
ve böylece bu ticari pastadan en büyük payı almıştır. İngiltere ve Hol-
landa kadar etkili olamayan ve bu nedenle “ikincil” aktörler olarak 
geri planda kalan ülkeler ise Danimarka, Fransa ve İsveç’tir. 17. ve 18. 
yüzyıllarda farklı dönemlerde farklı isimler altında kurulan Danimarka 
Doğu Hindistan Şirketi, yaklaşık olarak iki yüz yıl kadar Hindistan’dan 
Çin’e kadar uzanan bölgede faaliyette bulunmakla birlikte, tam anla-
mıyla ticari bir güç elde edememiştir. 1664 yılında ticari faaliyetlerine 
başlayan Fransız Doğu Hindistan Şirketi ise, İngiliz ve Hollandalı şir-
ketler ile rekabet edebilmek amacıyla dönemin Fransa Maliye Baka-
nı Jean-Baptiste Colbert (1916-1683) tarafından kurulmuştur. Ancak 
özellikle Hindistan’daki ticarete hâkim olabilmek amacıyla İngiliz ve 
Fransız şirketleri arasında yaşanan mücadele, Fransız Doğu Hindis-
tan Şirketi’nin 1769 yılında kapanması ile sonuçlanmıştır. Avrupalıla-
rın Asya’daki ticaret yarışına en son katılan ülkelerden biri olan İsveç 
ise Fransa’nın rakip olarak gördüğü Hollanda ve İngiliz şirketlerinin 
başarılarından etkilenerek 1731 yılında Doğu Hindistan Şirketi’ni kur-
muştur. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile ticari ilişkileri 
geliştirmek amacıyla kurulan ve bölge üzerinde ticari bir ayrıcalığa 
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sahip olan bu şirketin faaliyetleri 1813 yılında sona ermiştir. Böylece 
Avrupa ile Asya arasındaki ticaretten pay alabilmek amacıyla İngiliz 
ve Hollandalı şirketlerden sonra kurulan Danimarka, Fransa ve İsveç’e 
ait şirketlerin bölge ticaretinde çok etkili olamadıkları görülmektedir. 
Bu nedenle hem bölgedeki en güçlü iki Avrupalı aktörün gerisinde 
kalan hem de istedikleri ticari kazancı elde edemeyen bu üç şirket, 
“ikincil” aktör olmanın verdiği dezavantajla ticari faaliyetlerini sonlan-
dırmak zorunda kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Hindistan Şirketleri, Asya, Çin, Hindistan.
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ÜCRET POLİTİKASI KATMA DEĞER İLİŞKİSİ: FİNANSAL 
HİZMET SEKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Dr. Reşat SAKUR
Şırnak Üniversitesi Öğr. Üyesi

İş tatminini etkileyen en önemli örgütsel faktörlerin başında per-
sonele ödenen ücret gelmektedir. Düşük gelire sahip çalışanların iş 
tatmini ve bunun sonucunda personelin üretilen katma değere kat-
kısı, diğer gelir gruplarına göre daha düşük düzeyde seyretmektedir. 
Bir kurumda iş tatmini ve bunun getirdiği performans artışı, kuru-
mun sağladığı katma değer üzerinde de etkili olmaktadır.

Literatürde çalışmalar genellikle ücret ve iş tatmini üzerinde yo-
ğunlaşmış olup, yapılan çalışmalarda kamu bankalarında çalışanların 
aldıkları ücret karşısında iş tatmini ve performans artışının özel ban-
kalara göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşırken bazı çalışmalarda 
ücretin performans artışı ve katma değer yaratımında bir fark olma-
dığı, bazı çalışmalarda ise özel sektör bankalarında ücret politikası-
nın kamu bankalarına göre performans artışında daha etkin olduğu 
tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe çalışanlara yönelik maaş po-
litikasının üretilen katma değer üzerinde ne düzeyde etkili olduğuna 
dair çalışmalar literatürde yok denecek kadar azdır. Finans sektörün-
de maaş ile üretilen katma değer arasındaki ilişkinin ölçülmesi, ban-
kaların katma değer üreterek daha kârlı olmaları açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada, TÜİK’ten elde edilen 2002-2019 yılları arası veriler yar-
dımıyla finansal hizmetler, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile 
finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı hizmetler sunan 
sektörlerde çalışanların maaş artışlarının kurumun ürettiği katma de-
ğer üzerinde nasıl bir etki yarattığı zaman serileri analizi yardımıyla 
ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; ele alınan her üç 
sektöre ait değişkenlerin birim kök test sonuçlarına göre tüm değiş-
kenler farklarda durağan olduğundan serilerin eş bütünleşik olup ol-
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madığına bakılmıştır. Engle-Granger eş bütünleşme test sonuçlarına 
göre her üç sektörde de serilerin eş bütünleşik olduğu, sigorta faa-
liyetleri için yardımcı hizmetler sunan sektörün modelinin anlamsız 
diğer iki modelin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Finansal hizmetler ile 
sigorta reasürans ve emeklilik şirketleri çalışanlarının maaş artışları-
nın şirketlerin ürettiği katma değer üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu, yardımcı hizmetlerde sunan şirketlerde olumsuz bir etkiye 
sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Hizmetler, Çalışan Ücretleri, Katma 
Değer, TÜİK, Sigorta Hizmetleri
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KADIN İSTİHDAMININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Dr. Dilek KUTLUAY ŞAHİN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr. Üyesi

Ekonomik büyüme, bütün ülke ekonomilerinin temel hedeflerinden 
biridir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında 
kadınların işgücüne katılımlarının oldukça önemli bir rolü vardır. Kadınla-
rın işgücüne katılım oranlarındaki artış ekonomik büyümeyi pozitif etkile-
mektedir. Dolayısıyla kadınların çalışma hayatında daha fazla rol almaları 
arzu edilen bir durumdur. Bu doğrultuda istihdam politikaları kadınların 
işgücüne katılımlarını arttırmayı amaçlamaktadır. 

Çalışma, kadın istihdamı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi orta-
ya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle kadın istihdamı ile eko-
nomik büyüme ve kalkınma konusunda yapılmış çalışmalarla ilgili litera-
tür taraması yapılmıştır. Kadınların işgücüne katılımını etkileyen unsurlara 
yer verilmiştir. Ayrıca kadın istihdamının ekonomik büyümeyi ne ölçüde 
etkilediğini belirleyebilmek amacıyla Türkiye’nin de aralarında olduğu 31 
Avrupa ülkesi için analiz yapılmıştır. Analizde 2009-2020 dönemi kadın is-
tihdamı ve GSYİH verileri yıllık olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 
veriler Eurostat veri kaynağından alınmıştır. Kadın istihdamı ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki panel veri yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 
Çalışma sonucunda elde edilen analiz bulgularına göre kadın istihdamı-
nın ekonomik büyümeyi pozitif yönde önemli ölçüde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bu sonuç literatürdeki çalışmala-
ra göre oluşturulmuş olan beklentiyi desteklemektedir. Panel veri ana-
lizi sonucuna göre kadın istihdamında meydana gelen bir birimlik artış 
ekonomik büyümeyi 0.95 birim arttırmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir 
bir ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak isteyen ülkelerin kadın 
istihdamına önem vermeleri ve kadınların işgücüne katılımını arttıracak 
politikalar izlemeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, Ekonomik büyüme, Panel veri 
analizi
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EKONOMİK BÜYÜME VE KREDİ ARZI İLİŞKİSİ:  
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr. Üyesi

Doğan GÜNEŞ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Her türlü gelişmişlik düzeyindeki ekonominin birincil hedefi şüp-
hesiz büyüme olmuştur. Ancak büyümenin diğer ekonomik değiş-
kenler üzerinde nasıl etki yaptığı, hangi değişkenlerden olumlu veya 
olumsuz etkilendiği bir asrı aşkın bir süredir araştırmacıların ve bilim 
adamlarının kafa yorduğu bir konudur. Ekonomik büyümenin sade-
ce ekonomik değişkenlerle olan ilişkisi ele alınmakla kalmamış aynı 
zamanda siyasi, sosyal ve çevresel değişkenlerle ilişkisi de araştırma-
cıların gündeminde olmaya devam etmiştir. Büyüme bazı sorunları 
çözerken aynı zamanda bazı sorunlar ortaya çıkarmış veya var olanları 
daha da derinleştirmiştir. Büyümenin sonuçlarının farklı yansımala-
rı olduğu gibi, Büyümeye etki eden farklı içsel ve dışsal faktörler de 
söz konusudur. Bunlardan biri de bankalardır. Bankalar, özel sektöre 
sağladığı kredilerle hem talep hem de arz yönünden ekonomik bü-
yümeyi etkilemektedirler. Bu çalışmada kredi arzı ile ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişki ele alınmıştır. En önemli finansal aracılar olan 
bankalar ve reel ekonomi arasındaki ilişki çift yönlü olduğu birçok 
çalışmada görülmüştür. Kredi hacmi arttıkça para arzı artacak ve bu 
bağlamda yeni yatırımlar gerçekleşecektir. Yatırımlar ile beraber is-
tihdamın artması ve ekonominin büyümesi de söz konusu olacaktır. 
Kredi arzı ile beraber özel tüketimler artış gösterecek bu da yatırım-
cıyı teşvik edecektir. Bu çalışmamızda 2002 – 2020 yılları arası banka 
kredileri ile ekonomik büyümeyi temsilen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GS-
YH) verileri ekonometrik modellerle analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, GSYH, Kredi arzı
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TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE  
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Bayram GÜNGÖR 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi

21. yüzyılın başlarından itibaren uluslararası ticaret üzerindeki en-
geller sürekli olarak azaltılmaya çalışılmakta ve fiyat farklılıklarının 
sadece navlun ve sigorta kapsamında olduğu bir uluslararası ticaret 
sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tek Fiyat Yasası (the law of one 
price) Dünya Ticaret Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 
temel hedef haline getirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda uluslararası 
ticaret üzerinde var olan tarife ve tarife dışı engeller mümkün olduğu 
ölçüde azaltılmakta ve dolayısıyla uluslararası ticaret teşvik edilmek-
tedir. Bilindiği gibi uluslararası piyasalar arası geçişin serbest olması 
durumunda hem mal hem de faktör piyasalarında mümkün olan en 
yüksek etkinlik ortaya çıkar ve kaynaklar en yüksek getiriyi sağlaya-
cağı alanlara hareket eder. Bu da global üretimin maksimize olması 
anlamına gelir.

Dış ticaret hacminin artmasını sağlayan birçok faktör vardır. Bu 
çalışmada dikkate alınan faktör doğrudan yabancı yatırımlarıdır. 
Doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkelerin ticaret hacmini ar-
tırması üzerinden yaratacağı refah kazancı çalışmanın temel sorun-
salıdır. Bilindiği gibi ülkelerin ticari açıklık derecesi –ki buna dışa açık-
lık da denmektedir- genel olarak dış ticaret hacminin GSYİH içindeki 
payı olarak hesaplanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ülkelerin 
ticaret potansiyelini doğrudan etkileyebilecek unsurlar taşımaktadır. 
Bu çalışmada 1994-2019 dönemi itibarıyla doğrudan yabancı yatırım-
ların Türkiye bağlamında ticari açıklık üzerinde etkili olup olmadığı 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ticari açıklık ile doğrudan yabancı yatı-
rımlar dışında modelde kullanılan kontrol değişkenleri nüfus, GSYİH 
ve reel efektif döviz kurudur. Çalışmanın hipotezi doğrudan yabancı 
yatırımların ticari açıklık derecesini artırdığı şeklinde belirlenmiştir. 
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ARDL modeli kapsamında yapılan tahminlerde uzun dönemde doğ-
rudan yabancı yatırımlar ile ticari açıklık arasında istatistiksel olarak 
%5 seviyesinde anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. Elastikiyet 
katsayısı yaklaşık 0.09 seviyesindedir. Yani uzun dönemde doğrudan 
yabancı yatırımlarda meydana gelen %1’lik bir artış ticari açıklığı yak-
laşık %0.09 oranında artırmaktadır. Bu sonuç çalışmanın hipotezi ile 
örtüşmektedir.

ARDL Modeli kapsamında kısa dönem tahmini ECM (Error Correc-
tion Model) ile yapılmaktadır. ECM değeri istatistiksel olarak %1 seviye-
sinde anlamlı ve negatif bulunmuştur. Modelde kısa dönem denge-
sizliklerinin bir sonraki dönemde tekrar dengeye gelme olasılığı yani 
modelin uyarlanma hızı (the speed of adjustment) yaklaşık %79’dur. 
Bunlar dışında modele katılan değişkenlerin istikrarlı olup olmadığı-
nın tespit edilmesini sağlayan Cusum ve Cusum Square testlerinde 
modelde herhangi bir yapısal problem olmadığı gözlemlenmiştir.



326

PANEL 37



327

BALKAN SAVAŞLARI YILLARINDA  
TÜRK-ARAP DAYANIŞMASI

Dr. Ozan KUYUMCUOGLU
Bilgi Üniversitesi Öğr. Üyesi

Bu çalışmanın amacı, Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında farklı si-
yasi görüşten gelen Türk ve Arap seçkinlerin, yaygın kanının aksine milli-
yetçiliğe savrulmadıklarını, İmparatorluğu korumak amacıyla İslam birliği 
düşüncesini öne çıkardıklarını dönemin siyasi ve toplumsal dinamiklerini 
referans alarak göstermektir. Dönemin siyasi seçkinleri Türk-Arap birliğini 
kuvvetlendirmenin İmparatorluğun Müslüman karakterini koruyacağını 
ve büyük devletlerin manipülasyonlarına karşı ülkenin bütünlüğünü ga-
rantiye alacağına inanmışlardır. 

Balkan Savaşlarının travmatik etkisi Osmanlı siyasi seçkinlerinin İslam 
birliği düşüncesini öne çıkarmalarını beraberinde getirmiştir. Söz konu-
su düşünce dönemin ardı arkası kesilmeyen siyasi kavgaları ve Arapların 
otonomi talepleri karşısında İttihatçıların bocalayan tutumuna rağmen 
gücünü korumuştur. Osmanlıcılık ideolojisinin İslami karakter kazanma-
sının arka planında ise 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Müslüman 
orta sınıf yaratma politikası bulunmaktadır. Söz konusu politika Müslüman 
unsurların İmparatorluk içerisindeki ekonomik gücünü arttırmayı amaç-
lamaktadır. Osmanlı Müslümanlarını ekonomik anlamda Gayrimüslimle-
re karşı güçlendirme çabası kaçınılmaz olarak Müslüman dayanışmasını 
ideolojik bir çerçeveye yerleştirmiştir. Kısa süre içerisinde büyük devletlerin 
Osmanlı toprakları üzerinde nüfuz oluşturma faaliyetlerine karşı geliştiri-
len bir söyleme dönüşen İslam birliği anlayışı, etnik kimliği fark etmeksizin 
bütün Müslüman unsurlar tarafından benimsenmiştir. Balkan Savaşının 
getirdiği kayıpların ardından Müslümanların çoğunluk haline gelmesi ve 
devletin kendisini varoluş krizi içerisinde bulması, seçkinlerin halihazırda 
zihin dünyasını şekillendiren İslam birliği düşüncesini daha da pekiştir-
miştir. Bu nedenle yükselen milliyetçilik ve fırka ayrımları dahi seçkinlerin 
Türk-Arap dayanışması etrafında toplanmasını engelleyememiştir. 
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1991’DEN GÜNÜMÜZE  
ÖZBEKİSTAN’IN DIŞ POLİTİKASI

Doç. Dr. Hasan DURAN
İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasıyla kurulan 15 cumhuri-
yetten birisi olan Özbekistan, Rusya ile ilişkilerinde mesafeli durma-
yı tercih etmiştir. Rusya ise kendini SSCB’nin mirasçısı konumunda 
gördüğü için eski Sovyet coğrafyasından bağımsızlık kazanan tüm 
devletler üzerinde etkisini sürdürmek istemiştir. 1990 lı yıllar sosya-
list düzenin son bulması nedeniyle siyasal, ekonomik ve toplumsal 
olarak yeniden yapılanma sorunlarıyla karşı karşı kalınmış ve ülkeler 
iç işlerine yönelik politikalara öncelik vermişlerdir. Başlangıçta Atlan-
tikçi bir dış politika izleyen Rusya, batıdan beklediği desteği bula-
mayınca Avrasyacı bir politikaya yönelmenin ilk işaretlerinden olan 
Yakın Çevre doktrinini 1993 yılında kabul ederek Eski Sovyet toprak-
larını arka bahçesi ilan etmiştir. Putin’in iş başına gelmesiyle birlikte 
Orta Asya ya daha fazla yönelen Rusya ile Özbekistan arasında özel-
likle de rejimin niteliğinden kaynaklanan ortak payda dolayısıyla iliş-
kilerde yakınlaşma gerçekleşti. Bağımsızlığını yeni kazanan bir ülke 
olan Özbekistan’ın öncelikleri arasında mevcut konumunu koruma 
düşüncesi gelmiştir. Uzun vadeli hedeflerinden arasında bölgesel ve 
küresel güçlerin desteğini almak olan Özbekistan başta ABD ve AB 
olmak üzere batı dünyasıyla da iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bölge-
de Rusya’nın etkisinin artmasını istemeyen başta ABD olmak üzere 
batı dünyası, bölge ülkelerine uluslararası toplumla bütünleşmeleri 
konusunda siyasal ve ekonomik destek verirken zaman zaman da 
muhaliflere karşı izlemiş oldukları baskıcı politikaları eleştirmişlerdir. 
Ülkenin kurucu lideri olan İslam Kerimov, vefat ettiği 2016 yılına ka-
dar görevini sürdürmüş ve iktidarı döneminde muhalefete yönelik 
baskıcı politikalarından dolayı çok eleştiri almıştır. Kerimov’dan son-
ra devlet başkanı olan Şevket Mirzozeyev gerçekleştirdiği reformlarla 
ülkenin uluslararası toplumdaki olumsuz algısını değiştirmeye çalış-
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mıştır. Bağımsızlıklarını kazanan diğer Türk cumhuriyetlerine göre 
daha kapalı ve baskıcı bir yönetime sahip olan Özbekistan’ın izledi-
ği dış politika merak konusu olmuştur. Jeopolitik konumu ve İslam 
ve Türk tarihi açısından oldukça önemli bir tarihi ve kültürel mirasa 
ev sahipliği yapan Özbekistan, kendisini lider ülke olarak tanımlayıp, 
bölgesinde barış ve istikrar için çok yönlü bir dış politika izlemiştir. 
Çalışmamızda 1991’den bugüne kadar Özbekistan’ın dış politikasında 
Bölgesel ve Küresel güçlere karşı nasıl bir strateji izlediği/izleyemediği 
üzerinde durulacak ve bağımsızlığının 30. Yılında Özbekistan dış po-
litikası değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Dış politika, Rusya, ABD, Orta Asya
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ORTADOĞU’NUN TARİHSEL JEOPOLİTİĞİ VE  
İSLAM DÜNYASI’NDA JEOPOLİTİK MERKEZLERİN 

BÖLGESEL LİDERLİK REKABETİ

Maruf ÇETİN
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Jeopolitik bir bölgenin tarihsel ve coğrafi konumunun sağladı-
ğı siyasi güçtür. Güçlü bir jeopolitiğe sahip ülkelerin tarih boyunca 
medeniyetler, krallıklar, imparatorluklar kurdukları ve yakın çevre-
lerini egemenlikleri altına aldıkları görülmektedir. Bu durum bazen 
anılan coğrafyada yaşayan halkların jeokültürü ve karakteristik yapısı 
ile alakalı olduğu gibi bazen de salt coğrafyanın sağladığı jeostrate-
jik önemden kaynaklanmaktadır. Jeokültür de belirli bir coğrafyadaki 
toplulukların ve milletlerin egemenlik kurma ve genişletme yönünde 
aktara geldikleri kültürel mirası ifade eder. 

Huntington jeopolitik merkezleri ve bunların birbiriyle mücadele-
sini incelerken İslam dünyasını tek merkezli ve bir bütün olarak ele 
almaktadır. Bunun doğru bir boyutu var. İslam’ın tüm İslam dünyası-
nı birleştirici bir harç özelliği bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
bu coğrafyanın birkaç noktasında tarih boyunca çok sık bir şekilde 
güçlü jeopolitik merkezlerin kurulduğu ve diğer bölgeler üzerinde 
hakimiyet kurmaya çalıştığı görülmektedir. Bu güç merkezleri sade-
ce İslam’ın doğuşundan değil, uygarlığın başladığı neolitik çağdan 
beri faal ve rekabet halindeydiler. Uygarlığın ilk kurulduğu yerler Irak 
(Sümer/Akad), Mısır, Suriye, Anadolu, İran, Arabistan ve Kuzey Afrika 
ile Doğu Afrika merkezleriydi. Bu bölgelerde insanlığın yerleşik haya-
ta geçtiği dönemlerden günümüze değin şehirler kuruldu, krallıklar 
ve askeri güçle donatılmış merkezi egemenlikler ortaya çıktı. Böyle-
ce gücün temerküz ettiği bu “merkez”ler, “çevre” bölgelerini kontrol 
altına alarak diğer ülkelerde kolonileştirme faaliyetlerini yürüttü ve 
bunlar arasında da ticaret ağlarını ördü. İslam’ın yayılışından ve böl-
genin İslam dünyasına dönüşümünden sonra söz konusu jeopolitik 
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merkezler arasındaki bu çatışma büyük oranda İslam dünyası liderli-
ği rekabetine dönüştü.

Bu tebliğde söz konusu jeopolitik güç merkezlerinin tarih boyun-
ca nasıl konumlandıklarını ve birbiriyle nasıl rekabet ettiklerini muh-
tasaran inceleyeceğiz. Böylece bu tarihsel jeopolitik güç merkezleri-
nin günümüzde de ya rekabet halinde olduklarını veyahut birbirine 
eklemlenerek rekabet etme potansiyelini sürdürdüklerini göreceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Ortadoğu Jeopolitiği, İslam Dünya-
sı Liderliği, Merkez Çevre Teorisi
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NEOKLASİK REALİZM BAĞLAMINDA  
TÜRKİYE MISIR İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

Mehmet KURŞUNLU
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Uluslararası ilişkiler teorileri, devletlerin uluslararası sistemde nasıl 
davrandığı veya davranması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır. Uİ 
teorileri bu açıklamaları yaparken değişik koşulları öncelemektedir-
ler. Uİ disiplinin temel teorilerinden biri olan realizm, karar vericilerin, 
uluslararası camiadaki tehdit algısını nasıl anlamlandırdığını, hangi 
aktörlerin dış politikanın belirlenmesi hususunda etkili olduğu gibi 
birçok soruya yanıt aramıştır. Bu bağlamda, realizm teorisi içerisinde 
bir ayrım meydana gelmiş ve klasik realizm ve neo realizmden sonra 
neoklasik realizm uluslararası ilişkiler teorisi olarak disiplindeki yerini 
almıştır.

Neoklasik realizm teorisi, her uluslararası ilişkiler teorisinde oldu-
ğu gibi devletlerin dış politik davranışlarını, tutumlarını anlamaya ve 
açıklamaya çalışmayı amaçlamaktadır. Neoklasik realizm teorisi, sis-
tem bazlı gelişmeleri ve uluslararası sistemin yapısını dış politikada 
başlangıç noktası olarak ele almaktadır. Bununla beraber devletlerin 
iç aktörlerine de dış politika kararlarının verilmesi noktasında belirle-
yicilik rolü yüklemektedir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra yönünü batıya çeviren Türk yetki-
liler, uzun yıllar Arap alemiyle diyaloga geçmemeyi tercih etmişlerdir. 
1950’li yıllarda uluslararası sistemde değişim rüzgarlarının esmesi ve 
batı blokunda yer edinen Türkiye’nin ABD ve İngilizler tarafından Or-
tadoğu bölgesinde öncü bir rol üstelenmesini istemesi sonucu Bağ-
dat Paktı’na girmesiyle gergin başlayan Mısır ile ilişkiler sonraki yıllar-
da da soğukluğunu koruyacaktı. Bu açıdan Türkiye-Mısır ilişkileri 20. 
yüzyıl ile 21. yüzyılın başları boyunca kısmen sorunlu kısmen ihtiyatlı 
bir süreçten geçmiştir. Bunun tek istisnai evresi ise Arap Devrimleri 
sürecinde Mısır’da gelişen olaylar ve neticesinde yapılan seçimlerle iş 
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başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi ile sınırlıdır. 

Bu çalışma hem Arap Baharı öncesinde hem de sonrasında Tür-
kiye-Mısır ilişkilerinin gelgitler oluşturarak ilerlemesi ve Mısır’da 
gerçekleşen darbeye Türkiye’nin sert bir biçimde tepki göstererek 
ikili ilişkilerin kopma noktasına geldiği, son zamanlarda da yeni bir 
normalleşme dalgasının estiği iki ülke ilişkilerinin neo klasik realizm 
bağlamında değerlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geleceğinin yine neo 
klasik realizm teorisi çerçevesinde mümkün olup olamayacağını ele 
almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Neoklasik Realizm, Dış Politika, Türkiye Mısır 
İlişkileri, Arap Baharı
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İRAN VE ÇOK KUTUPLU  
ASİMETRİK DENGE MODELİ

Doç. Dr. Fahri ERENEL
İstinye Üniversitesi Öğr. Üyesi

İran, politikalarını uygulayabilmek için yeni oluşmaya başlayan çok 
kutuplu asimetrik denge modelinde kendine yer bulmaya çalışmak-
tadır. Bu modelde, her kutbun, güçlü olduğu üstünlüklerini kullana-
rak düzenin belirleyicisi olmaya çalışacağı öngörülmektedir. Şanghay 
İş birliği Örgütü (ŞİÖ)’ne tam üyelik hakkını alan İran, bölgesel ve kü-
resel politikaların belirlenmesinde önemli bir avantaj elde etmiştir. 

Bu örgüt vasıtası ile İran, başta Çin ve Rusya olmak üzere örgü-
tün diğer üyeleri ile ticaretini geliştirebilecek ve hidrokarbon satışla-
rını arttırarak ABD yaptırımlarının neden olduğu, ülke içinde giderek 
artan ölçüde temel ihtiyaçların karşılanamamasına, fakirleşmeye ve 
huzursuzluklara neden olmaya başlayan kaynak yetersizliğinin önü-
ne geçebilecektir.

Diğer taraftan; Çin, Rusya ve İran, Taliban ile ilişkileri geliştirerek 
Afganistan’da kontrolü sağlayabilmek için çaba sarf etmektedirler. 
İran’ın ŞİÖ’ne tam üye olarak kabul edilmiş olması, Çin ve Rusya’nın 
konuyu ŞİÖ içinde çözme anlayışının bir parçası olabilir. 

İran’ın Irak’ta Şii çoğunluğa dayanarak hükümeti kontrolü altında 
tutması, Haşdi Şabi adı verilen sözde anayasal bir güvenlik kurumu ile 
güvenlik yapılanmasında etkide bulunması, PKK terör örgütü ile Haş-
di Şabi’nin özellikle Türkiye’ye karşı iş birliğini desteklemesi, İran’ın 
Irak’ı Şii Hilali’nin bir parçası yapma yolunda emin adımlarla ilerledi-
ğinin işaretleri olarak öngörülebilir. 

İran›ın jeopolitik ve stratejik rolü nedeniyle, birçok uluslararası 
ilişkiler uzmanı Suriye›yi dünyanın en büyük küçük ülkesi olarak 
adlandırmaktadır. İran›ın Suriye›deki varlığının çöküşü, aynı zamanda 
Lübnan ve Filistin›deki müttefikleriyle de bağlantının kopması 
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anlamına gelir.

İran ile Azerbaycan arasındaki gerilimin dozunun giderek yük-
selmesinin esas nedeninin uzun süreden beri Ermeni işgali altında 
kalmış Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının bölgede 
yeni jeopolitik gerçeklikleri ortaya çıkarması olduğu düşünülmekte-
dir. Toprakları işgal altında kalmış zayıf bir Azerbaycan Cumhuriye-
ti›nin mevcudiyetini arzu eden İran’ın yıllarca işgalci Ermenistan›a 
verdiği açık desteğin nedeni de bu olduğu değerlendirilmektedir. 
Yukarıda yer verilen gelişmelerin dışında, İran’ın, Çin ile yaptığı an-
laşma, Pakistan ile Belucistan sınır bölgesinde güvenlik amaçlı işbir-
liği geliştirmeleri, nükleer anlaşmaya geri dönüşü sürekli ötelemesi, 
geliştirdiği harp silah ve araçları, yaptırımları delme çabaları dikkate 
alındığında, İran’ın Çok Kutuplu Asimetrik Denge Modeli kapsamın-
da çok iyi analiz edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın 
araştırma sorusu, “İran, Çok Kutuplu Asimetrik Denge Modeli’ni Kul-
lanarak Pers İmparatorluğuna Geri Dönmek İçin mi Çabalıyor? olarak 
belirlenmiştir.



336

PANEL 38



337

TOURISTIC FICTIONING OF LOCAL HISTORY AND 
URBAN IDENTITY AS AN ECONOMIC POLICY IN 
TURKEY: THE CASE OF “CITY OF CIVILIZATIONS” 

DISCOURSE IN HATAY, MARDİN AND DİYARBAKIR

Şilan CELEBIOGLU
Dicle University, BA Student

Ahmet Vedat KOCAL
Dicle University, Ress.Asst.

One of the important innovations brought by the policies of neo-
liberalization and integration to the global market, which is accepted 
to have started with the economic decisions of January 24, 1980 in 
Turkey, the fact that local economic resources are also used as a fore-
ign trade tool, in addition to central macroeconomic resources and 
policies. Indeed, tourism was referred to as “flueless industry” during 
the Özalism period, it was determined as the main field of activity of 
the economic growth policy together with the construction sector, 
and was supported by special regulations such as the Tourism En-
couragement Law. 

Tourism activities, which are generally carried out as geographi-
cal trips between countries, have started to diversify in recent years 
in parallel with the intensification in global economic relations, and 
new touristic activity areas have emerged such as culture, climate, 
religion, history, health and gastronomy tourisms. In Turkey, the tou-
rism sector, which was evaluated within the scope of coastal tourism 
activity, which is concentrated especially in the Aegean and Mediter-
ranean regions with post-1980 policies, is transforming in the same 
direction as the development in the world and it produces new regi-
onal diversities in which the local characteristics turn into commerci-
al markets and mostly become the subject of local entrepreneurship. 
In this context, the historical and cultural subjectivities of cities are 
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turning into a remarkable market as a new rising touristic marketing 
tool and discourse. 

This study was prepared to discuss fictioning local history and ur-
ban identity as a commercial commodity and subjecting it to touris-
tic marketing activities within the scope of the strategy of diversifying 
the tourism sector as one of the new tools of economic policy to de-
velop local entrepreneurship in this field in Turkey, on the case of the 
“city of civilizations” discourse in Hatay, Diyarbakır and Mardin, under 
the theoretical light of David Harvey’s approach on urbanization.

Keywords: Globalization, Neoliberalism, Turkey, Tourism, LocalHis-
tory, Urban Identity, Hatay, Mardin, Diyarbakır
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GİYİM MAĞAZASI REKLAMLARININ KÜYEREL 
DOKUNUŞU: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Tuğba HARBUTOĞLU 
Trabzon Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Prof. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN 
Trabzon Üniversitesi Öğr. Üyesi

Tüketim kültürünün önemli bir öğesi olan reklamlar, bireyin tu-
tum ve davranışlanırın şekillenmesinde etkin bir role sahiptir. Rek-
lamlar tüketici üzerinde satın alma davranışlarını aktif hale getirme-
nin yanı sıra tüketiciye yeni bir imaj, hayat felsefesi ve kültür empoze 
etmek için pek çok unsurdan yararlanırlar. Kültür endüstrisi her türlü 
kültürel değeri metaya çevirmektedir. Küreselleşme tüketim yoluyla 
her bireyi aynılaştırmaya benzer zevk ve hazların alınmasına yol açar 
ve bundaki en etkili unsur da reklamlardır. Kültür endüstrisi küresel 
unsurların yanı sıra yerel unsurlardan da yararlanır. Bu bakımdan kül-
türel değerler günümüzde tüketim kültürünün çarklarını çevirmede 
yeni dinamikler olarak reklamların bünyesinde yoğun olarak kulla-
nılmaktadır. Özellikle Türkiye’deki son yıllarda devletin resmi ideolo-
jisi olarak da söylemsel düzlemde dile getirilen “yerli ve milli” olgusu 
reklamlarda kendini göstermektedir. Reklamlarda küresel düşünüp 
yerel davranılan yerel unsurların yüceltildiği reklamlara özellikle mev-
cut kuşakla iletişimi artırmak amacıyla çokça rastlanmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı mevcut kuşağı hedefleyen reklamlarda küyerel 
kültürel unsurların nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Bu çerçeve-
de öncelikle tüketim kültürü ve reklamlarla olan ilişkisi ele alınmıştır. 
Sonrasında gösterge bilimle reklamlarda kullanılan sembol, dil, imge, 
imaj gibi kavramların reklamlarda nasıl kullanıldığı ortaya konulmuş-
tur. Çalışmada ilk olarak sosyo-ekonomik bakımdan iki farklı kesime 
hitap eden Boyner ve LCWaikiki markalarına ait 2020 yılında yayınla-
nan iki reklam filmi ele alınmıştır. Her iki markanın reklamlarında kul-
landıkları kültürel öğeler göstergebilim çerçevesinde tespit edilerek 
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incelenmiştir. Sonuç olarak Boyner markasına ait reklam filiminde 
Örf adet, gelenek ve göreneklere bağlılık, iyilik, modern yaşam biçimi, 
tarz oluşturma, kendine güvenme, özgüven, iş hayatı, bağlılık, birlik-
telik, güç göstergelerinin milliyetçilik miti, köken miti, aslına bağlı ka-
lınarak da çağdaş bir hayat tarzına sahip olunabileceği mitileri ile ele 
alındığı benzer şekilde LCWaikik reklamlarında aile, mutluluk, kardeş 
sevgisi, kadın özgüveni, eşler arası saygı sevgi, büyükler saygı, bayram 
telaşesi, türban, örf adetlere bağlılık göstergelerinin anne, ata, din, 
yuva mitleri ile işlendiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Tüketim kültürü, kültürel öğe, reklam, göster-
ge, sembol
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BRICS ÜLKELERİNİN ÇİN KAYNAKLI DOĞRUDAN 
YABANCI YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ 

POTANSİYELİNİN ÇEKİM MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Cabir ÇELİK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

1980’lerin başlarında ekonomik ve sosyal açılardan geri kalmış bir 
tarım ülkesi olarak tarif edilen Çin, yıllar içerisinde başta tarımda ol-
mak üzere uygulamaya koyduğu birçok ekonomik reformun bir so-
nucu olarak hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. Çin Devleti, kalkınma 
sürecinde bir yandan çektiği DYY (Doğrudan Yabancı Yatırımlar) ile 
büyümesini desteklerken diğer yandan diğer ülkelere gerçekleştirdi-
ği DYY miktarını da ciddi biçimde arttırmıştır. Böylelikle Çin Devleti, 
yıllar içerisinde dünyanın en güçlü çokuluslu şirketlerinden bazılarına 
sahip önemli bir DYY kaynağı ülke haline gelmeyi başarmıştır. Çin, 
2020 yılı itibariyle birçok ülkeye yayılmış 2,35 trilyon dolarlık DYY sto-
ku ile üçüncü sıradaki kaynak ülke durumundadır. Çin’in önemli bir 
kaynak ülke olarak öne çıkması Çin kaynaklı DYY’nin akademik çalış-
malar tarafından daha fazla incelenmesini beraberinde getirmiştir. 
Çin kaynaklı DYY’ye ilişkin nispeten yeni fakat genişleyen literatüre 
katkı sunma amacındaki bu çalışmada, Çin kaynaklı DYY’nin ev sahi-
bi ülke seçiminde belirleyici rol oynayan faktörlerin çekim modeli ile 
belirlenmesini takiben BRICS (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney 
Afrika) üyesi ülkelerin Çin kaynaklı DYY’ye ev sahipliği yapma potan-
siyeli hesaplanmıştır. Çalışmada kurulan çekim modeline uygulanan 
Diagnostik testlerin değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası 
korelasyon sorunlarını tespit etmesi nedeniyle modelin tahminin-
de dirençli standart hatalar elde eden Arellano, Froot ve Roger tah-
mincisinden yararlanılmıştır. Tesadüfi etkili Arellano, Froot ve Roger 
tahmincisi ile tahmin edilen model yardımıyla hesaplanan potan-
siyel değeri ve fiili gerçekleşen miktarının oranlanması yoluyla ilgili 
ülkelerin Çin kaynaklı DYY’ye ev sahipliği performansının değerlen-
dirilmesi mümkün hale gelmiştir. Hesaplamalar, 2006-2017 dönemi 
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için Çin kaynaklı DYY’yi çekmede Rusya ve Güney Afrika’nin yüksek 
performans gösteren BRICS üyesi ülkeler olduklarını buna karşılık 
Hindistan ve Brezilya’nın zayıf performansa sahip olduklarını ortaya 
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: BRICS, Çin Kaynaklı DYY, Çekim Modeli, Panel 
Veri
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TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE VE G7 ARASINDA 

EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Örsan ÖZER
Mardin Artuklu Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Ömer DORU
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğr.Üyesi

İktisat literatürü; dünya ticaretinin önemli bir kısmının, bir ülkenin 
aynı ürün kategorisindeki malların eşzamanlı ithal ve ihraç edildiği 
“endüstri içi ticaret” olarak sınıflandırılabileceğini ortaya koymaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde endüstri içi ticaret ile ilgili geniş bir literatür bulun-
makla birlikte gelişmekte olan ülkelerde ampirik çalışmalar artmak-
tadır. Sanayi Devriminden itibaren tekstil ve tekstil ürünleri, ülkelerin 
istihdam, üretim ve ihracatında önemli rol oynamaktadır. Günümüz-
de de tekstil endüstrisi yarattığı istihdam, yatırım ve yüksek ihracatta 
Türkiye’nin önemli sektörlerindedir. Bu doğrultuda çalışmanın ama-
cı; Türkiye ve G7 ülkeleri arasındaki “tekstil ve tekstil eşyası ürünle-
ri” ticaretinde, endüstri içi ticaretin seçilmiş değişkenler ile ilişkisini 
ekonometrik yöntemlerle incelemektir. Çalışmada tekstil ürünlerinin 
sınıflandırmasında, Dünya Gümrük Örgütü’nün 2017 yılında güncel-
lenen terminolojisine göre 2 basamaklı harmonize sistem kullanıl-
mıştır. Harmonize sistem sınıflandırmasında; tekstil ve tekstil ürün-
leri 14 başlık altında kategorize edilmektedir. Tekstil ve tekstil eşyası 
ürünlerinin 2000-2019 yılları arasında yıllık verilerine göre endüstri içi 
ticaret endeksi literatürde yaygın kullanılan Grubel-Llyod yöntemi ile 
hesaplanmıştır. Çalışmanın ekonometrik analizinde bağımlı değiş-
ken olarak Grubel-Llyod endeksi, bağımsız değişkenler olarak Türki-
ye ve G7 ülkeleri arasında piyasa büyüklüğü farkını temsilen gayri-
safi yurtiçi hasıla farkı ve gelişme düzeyi farkını temsilen kişi başına 
gayrisafi yurtiçi hasıla farkı hesaplanmıştır. Tüm değişkenlerin loga-
ritmik değerleri kullanılarak ADF birim kök testleri yapılmıştır. Birinci 
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farklar alınarak tüm değişkenler aynı seviyede durağanlaştırılmıştır. 
Johansen koentagrasyon yöntemine göre değişkenler uzun dönem-
de birlikte hareket etmektedir. Türkiye ve G7 arasında gayrisafi yurtiçi 
hasıla farkı ve kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla farkının endüstri içi 
ticarete etkisi FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle tahmin edilmiştir. 
Kullanılan üç yönteme göre de; piyasa büyüklüğü farkı tekstil ürünle-
rinde endüstri içi ticareti beklendiği gibi negatif, gelişme düzeyi farkı 
tekstil ürünlerinde endüstri içi ticareti beklenenin aksine pozitif yön-
de etkilemektedir. Çalışma bulgularına göre; Türkiye ve G7 arasında 
piyasa büyüklüğü farkının azaltılması ile Türkiye’nin önemli imalat 
sektörlerinden tekstil ürünlerinde endüstri içi ticaretin artırılabileceği 
düşünülmektedir. Gayrisafi yurtiçi hasıla ile ölçülen piyasa büyüklüğü 
ve ihracatta mal çeşitlendirmesi sektörde karşılıklı ticaretin daha yük-
sek gerçekleşmesini sağlayabilir. Gelişme düzeyi farkı ile endüstri içi 
ticaret arasındaki pozitif ilişki; gelişmekte olan ülke ve gelişmiş ülkeler 
arasındaki kişi başına gelir farkı sektörde endüstri içi ticareti artırıcı bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu Regresyon, Endüstri İçi Ticaret, Gru-
bel-Lloyd Endeksi, Tekstil Sektörü. 
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ABD’DE BİR VERGİ STATÜSÜ KAVRAMI:  
“S-ŞİRKETLER”

Dr. Fatma TURNA
Hakkâri Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Birçok girişimci için küçük bir işletme iken, başarılı olma yolun-
da köklü bir şirkete dönüşmek oldukça önemlidir. Ancak şirketler 
büyüdükçe, ödenen vergi oranları da artma eğilimindedir. Büyüyen 
şirketlerin vergi oranlarının artmasıyla birlikte şirketler çoğu vergisel 
konularda karmaşık durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu neden-
le ABD, büyüme eğiliminde olan şirketlere “S-Corp” olarak da bilinen 
ve önemli vergi avantajları sunan “S-Corporation” adı altında bir ticari 
kuruluş oluşturmalarına izin vermektedir. Bu sayede S-corp, şirket-
lerin bir taraftan mülkiyet hakkının esnekliğini korur iken, diğer ta-
raftan şirketlere önemli vergi avantajları sunarak ayrı bir vergi statü-
sü oluşturmaktadır. Küçük bir ticari şirket olarak bilinen S-corp, 1958 
yılında yasal hale getirilmiştir. S-corp, çifte vergilendirmeyi ortadan 
kaldırırken küçük ve aile işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek ve 
desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bir ticari işletmenin S-şirket 
statüsü elde etmesi için IRS’nin (Amerikan Gelir Dairesi) belirli gerek-
sinimlerini karşılaması gerekmektedir. Bu gereksinimleri karşılayan 
şirketler, federal kurumlar vergisi ödemek zorunda kalmadan gelirini 
(diğer krediler, kesintiler ve zararlarla birlikte) doğrudan pay sahiple-
rine aktarabilmektedir. Genellikle küçük işletmelerle (100 veya daha 
az hissedar) ilişkilendirilen S-corp statüsü, şirket ortaklarını vergiden 
muaf ayrıcalıklarından yararlandırmakta ve bir işletmeye kuruluşun 
olağan faydalarının etkin bir şekilde sağlanmasına yardımcı olmakta-
dır. S-şirketler, esasında tamamıyla ayrı bir yapıya sahip şirketler değil-
dir; hali hazırda kurulmuş olan genel şirketlerin, IRS’ye yapılan bir baş-
vuru neticesinde özel bir vergilendirme yapısına geçmesidir. ABD’de 
birçok girişimci, S-Şirket kurma konusunda oldukça meyillidir; zira bu 
şirket yapısı hem şahıs şirketlerinin hem ortaklıkların hem de genel 
şirketlerin birçok avantajını yapısal olarak bir araya getirmektedir. Bu 
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nedenle S-şirketler çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda S-şirket kavramına, sınırlamalarına, avantajlarına ve deza-
vantajlarına değinilerek bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; ABD, IRS, vergi, S-şirketler
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COVİD- 19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE  
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN VE 

ADALETSİZLİĞİNİN BOYUTLARI

Dr. Ezgi KOVANCI
Adıyaman Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Dr. Duygu Yıldız  KARAKOÇ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Covid-19, 2019 yılının aralık ayından günümüze, tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve daha önce hiç karşılaşılmayan seviyede küresel krize 
neden olan bir salgın olma niteliğini taşımaktadır. İnsanlık bugüne 
kadar savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi pek çok krizle karşı karşıya 
kalmasına rağmen, Covid-19 pandemisi daha önceki nesillerin yaşa-
dıklarından belirli noktalarda farklılaşmalar göstermektedir. İnsanları 
doğrudan veya dolaylı şekillerde etkileyen küresel salgın katı kısıtla-
malarla hayatı durma noktasına kadar getirmiştir. Covid-19 pande-
misi değerlendirildiğinde, tüm insanlığın hastalığa “eşit oranda” ya-
kalanma riski olduğu iddia edilmesine karşın, pandeminin insanları 
etkileme şekli farklılık göstermektedir ve kadınlar, yerli halklar, azın-
lıklar ve kırılgan gruplar pandemiden etkilenme açısından daha de-
zavantajlı durumda bulunmaktadır. 

Türkiye’de kadınlar ekonomik ve kültürel boyutlar ele alındığın-
da hak ihlallerine, şiddete, baskılara, mobbinge ve fırsat eşitsizliğine 
uzun yıllardır maruz kalan grup olmaya devam etmektedir. Pandemi 
sürecinde yine kadınlar ve kız çocukları özellikle sağlık, güvenlik, is-
tihdam ve sosyal koruma alanlarında pandeminin yükünü fazlasıyla 
taşımak zorunda bırakılmışlardır. Literatürde “yapışkan zemin” olarak 
tanımlanan kavram kadınların cinsiyet ayrımcılığı yapan bir istihdam 
modeline maruz bırakıldığını ifade etmektedir. İstihdamda böyle bir 
ayrımcılıkla ve bu ayrımcılığın getirdiği birçok güçlükle karşılan ka-
dınlar, pandeminin kadınların daha fazla sayıda istihdam edildiği ça-
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lışma alanlarını etkilemesiyle kendilerini çok daha zor koşullar içinde 
bulmuşlardır. Sağlık çalışanı, temizlik çalışanı ve kasiyerlik daha çok 
kadınların istihdam edildiği iş kollarıdır ve pandemi bu iş kollarında 
yükü epeyce artırmıştır. Bir diğer mağduriyet alanı ise kadınların is-
tihdam olanaklarının toplum tarafından kısıtlanması durumuyla 
ortaya çıkmaktadır. Pandemi sonrası dönemde yaşanacak bir işten 
çıkarma durumunda sosyal güvencesi olmayan kadınların öncelikli 
olarak tercih edilecek olması kaçınılmazdır. Buna ek olarak salgın sü-
recindeki tam kapanmalarla birlikte kadınların erkek şiddetine ma-
ruz kalma oranları %25 ila %50 oranında artış göstermiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’n-
dan toplanan verilerle pandemi öncesi dönem ve pandemi süreci de-
ğerlendirilmiş ve kadınların karşılaştığı sosyal, ekonomik ve kültürel 
zorluklar analiz edilmiştir. Çalışma, kadınların ve erkeklerin krizden 
eşit oranda etkilenmediğini göstermeyi amaçlamakta ve bu doğrul-
tuda sunulacak çözüm önerilerini içermektedir. Çalışma sonucunda 
elde edilen temel bulgulardan ilki, COVID-19 pandemisi öncesi dö-
nemle karşılaştırıldığında, pandemi sürecinde kadınların işgücü pi-
yasasına katılım oranının ve işletme sahipleri arasındaki paylarının 
erkeklere göre daha düşük olmasıdır. Krizin bu eşitsizlikleri ileriki 
yıllarda daha da derinleştirmesi beklenmektedir. Bir diğer bulgu ise 
kadın ve erkeklerin çoğunluğu sağlık sigortasına sahip olmasına rağ-
men, kadınların başka bir aile üyesinin (eş veya ebeveynin) sigortası 
kapsamında olması kadınların o bireylere tabii olmasını zorunlu kıl-
makta ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını daha zor hale getir-
mektedir. Tüm bunların ışığında yapılan değerlendirmelerle Covid-19 
sürecinin ve sonrasının toplumsal cinsiyet eşitliğini ve adaletsizliğini 
nasıl derinleştirdiğinin analizleri yapılmıştır. 

Keywords: Covid-19 Pandemisi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kırıl-
gan Gruplar, Kadın İstihdamı
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EPİDEMİK DOĞU: KORONAVİRÜS (COVID-19) 
PANDEMİSİNİN ŞARKLILAŞTIRILMASI

Recep ELMAS
Şırnak Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Mehmet Nazım UYGUR
Şırnak Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Bireysel ya da toplumsal varoluşun herhangi bir anında benliğin 
ortaya konulması, çoğu zaman başkadan dolayımlanarak mümkün 
olur. Farklı bir deyişle, sahip olduklarımızın ve olmadıklarımızın cisim-
leştiği yer olan kimliğimize bir ötekinin varlığı eşlik eder. Öyle ki bu 
eşlik, kimliğin her yeniden yorumlanış süresince devam eder. Ben’in 
tanımı değişse, dönüşse ya da çeşitlense de ötekinin varlığına duyu-
lan ihtiyaç değişmeden kalır. O, farkın vurgulanması yoluyla işleyerek 
Ben’e varlık kazandırır. Öteki, söz konusu vasfı dikkate alındığında, 
Ben’in müdahalesine açıktır. Müdahale farkın kuruluş sürecinde orta-
ya çıkmaktadır. Farkın konusunu oluşturan şey, öteki olarak konum-
landırılanın bir vasfı olmak zorunda değildir. Zaruret, farkın Ben’in 
kendisince işlenmesindedir. O halde söz konusu olan, Ben’in kendi 
kimliğini kurarken ötekini de kurmuş olmasıdır. Başka bir deyişle öte-
ki olarak tanımlanan, Ben tarafından temsil edilmektedir. 

Edward Said, bahsedilen hususu sömürge söyleminin eleştirisi 
bağlamına oturtur. Sömürge söyleminin tam teşekküllü bir şekilde 
görüleceği hususlardan biri de Şarkiyatçı düşüncedir. Doğu ile Batı 
arasında hem ontolojik hem de epistemolojik ayrım üzerinden iş-
leyen bu düşünce en az iki nedenden dolayı sorunludur. Öncelikle 
Doğu-Batı ayrımı, Batı’nın kendi kimliğinin inşasında ve o kimliğin 
meşrulaştırılmasında bir araç olarak kullanıldığından kurgusaldır. İl-
kiyle ilintili ikinci sorun ise kurgusal Doğu’nun Batı tarafından temsil 
edilmesidir. Buradaki sorun Doğu’nun yanlış bir şekilde temsil edil-
mesinden çok temsil sisteminin kendisindedir. Temsiller tekrarlanan 
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bir karakter sergilediğinde, düşünsel, yazınsal ve kurumsal pratikler 
bütünü olarak görebileceğimiz söylemi üretirler. Said’in birer temsil-
ler olarak gördüğü Şarkiyatçı söylem, günümüzde de çeşitli açılardan 
tekrar etmektedir. Çalışma COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan 
kimi gelişmelerin bu durumun son örneklerinden biri olduğunu id-
dia etmektedir. Bu iddiayı bir soruşturmaya tabi tutmak ve COVİD-19 
ile Şarkiyatçı düşünce arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için, hastalığın 
adlandırılmasını, varyantlar zikredilirken kaynak ülkelere yapılan vur-
gulamaları, pandeminin sorumlusunun kim/ne olduğu ve mücadele 
sürecinin aşı gibi araçları üzerinde yapılan tartışmaları incelemek tu-
tarlı bir destek sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Öteki, Temsil, Şarkiyatçılık, COVID-19
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COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNİN YAŞLILARA ETKİSİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Melike ÇIRAK
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Bu çalışmanın amacı; pandeminin, Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşlı 
nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü bireyler üzerindeki etkilerini litera-
türden yararlanarak ortaya koymaktır. 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan Covid 19 pandemisi dünya çapında etkili olmuştur. 
Pandemi; toplumda yaşlı nüfus kesitinde ilave bir kronik hastalığı olan/
olmayan tüm grupları kapsamış, ölümcül sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Sal-
gın sürecinde en savunmasız grup olarak nitelendirilen yaşlı nüfus için; 
sokağa çıkma yasağı, sosyal ve maskeli izolasyon, yaşlı bakım evlerinde 
görevli personellere esnek mesai uygulamaları ve ziyaret kısıtlılığı gibi bir 
çok önlem alınmış; yaşlılar, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından çok de-
ğişik hizmetlerle desteklenmişlerdir. Eğitim-öğretim sürecinin durması, 
evlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlı nüfus için bulaş riskinin artmasına 
sebep olmuştur. Sosyal etkileşimsiz, kapalı bir yaşam sürdürmek zorunda 
kalan 65 yaş ve üzeri bireyler; sağlık kuruluşlarına kolayca başvuru yapa-
madıkları için, diğer kronik hastalıkları da rehabilite edilememiş, virüsün 
yaşlı nüfusta ölümle sonuçlanabilme ihtimali stres, kaygı ve korkuyu ge-
tirmiştir. Ayrıca; depresyon, anksiyete, obezite gibi psikolojik ve fiziksel 
sağlık problemleri ileri seviyeye yükselmiştir. Zorunluluk, yalnızlık veya 
can sıkıntısı sebepleriyle yasaklara uymayarak evlerinden dışarı çıkan bi-
reyler de gerek sözel gerekse sosyal medya üzerinden eleştirilere maruz 
kalmışlardır. Yapılan taramalardan elde edinilen bilgiye göre yaşlılar, Co-
vid 19 pandemisinden en çok etkilenen gruptur. Onlara ruhsal ve fiziksel 
sağlık iyiliği sunmak ve gelecekte olası pandemilerden korumak toplum-
sal bir sorumluluktur. 65 yaş ve üzeri nüfus için kolay kullanılabilir mobil 
aygıtlar üzerinden online bağlantılar veya değişik programlar aracılığıyla 
psikolojik destek verilebilir, evde sağlık hizmetleri yoğunlaştırılabilir, sosyal 
hizmet uzmanı veya psikologlar tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Covid 19, Pandemi, Ölüm, 
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PANDEMİNİN SOSYAL YARDIM-SOSYAL HİZMET 
FAALİYETLERİNDE DİJİTALLEŞMEYE YANSIMALARI

Ayşe Nur ÇİFTÇİ
Kırklareli Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Yaşanan teknolojik gelişmeler, ekonomik hayatta endüstri 4.0, ve 
toplum düzeninde de toplum 5.0 kavramlarını öne çıkartmaktadır. 
Dijitalleşme, robotik endüstriyel uygulamalar, yapay zeka gibi bile-
şenleri içeren endüstri 4.0 ve toplum 5.0’ın her toplumda eş zaman-
lı yayılımıysa, gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar sebebiyle uzun süre 
boyunca olanaksız olarak görülmüştür. Ancak 2020 Mart ayından bu 
yana bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi ile milyarlar-
ca kişi karantina koşullarını yaşarken ülkeler, şehirler, okullar, iş yerleri 
kapatma kararlarıyla sarsılmıştır. Bu da çalışmanın dijitalleşmesini zo-
runlu kılmıştır. Kapatma ve izolasyonun diğer bir yansımasıysa ailele-
rin fiziki olarak birbirlerinden izole olmasıdır. Özetle hem çalışma ha-
yatında hem de toplum yapısında ülkeler arasındaki derin ekonomik 
gelişmişlik farklılıklarına rağmen dijitalleşmenin hayatın doğal akışı 
içerisinde yeni olağanlardan birisi halini almasına yol açmıştır. Bu 
yeni olağanın tetikleyicisi ise Covid 19 pandemi olup, pandemi hem 
dördüncü endüstri devriminin hem de süper ileri toplum olarak da 
ifade edilen toplum 5.0’ın küresel tetikleyicisi ve yayılım sağlamada 
adaptör vazifesi görmektedir. Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyet-
leri de her geçen gün dijitalleşmeyle yeni bir boyuta taşınmakta olup, 
e-sosyal yardım ve e-sosyal hizmet uygulamaları yaygınlaşmaktadır. 
Bu yeni sürecin yeni gereksinimlerinin de olacağı açıktır. Bir yönüyle 
dijitalleşmenin sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerine duyulan 
ihtiyaç üzerindeki etkilerini sorgulamak gerekirken diğer yönüyle bu 
süreçte dijitalleşen sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarını ön-
görmeye yönelik ilave çabaya ihtiyaç duyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal
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COVİD 19 SÜRECİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA  
ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLER

Doç. Dr. Zehra Nuray NİŞANCI
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğr. Üyesi

Özgül CAMGÖZ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Bu çalışmanın amacı, Covid 19 pandemi sürecinin sağlık çalışanla-
rına etkisini, online, offline kaynaklardan, yetkili kurumlar ile uzman-
ların yaptığı açıklamalardan yararlanarak ortaya koymak ve olumsuz 
etkilerin giderilmesinde bazı öneriler sunmaktır. İlk olarak Çin’in Hu-
bei eyaletinin başkenti Vuhan’da ortaya çıkan Covid 19/Koronavirüs, 11 
Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi/küre-
sel salgın olarak ilan edilmiştir. Kısa bir zaman diliminde tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid 19’un toplum sağlığı ve dünya ekonomisi baş-
ta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilerine şahit olunmuştur. 
Birey yaşamı açısından ciddi bir tehlike olarak değerlendirilen Covid 
19, çalışanların hem biyolojik hem de psikolojik sağlıklarını olumsuz 
etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve ülke yönetimleri salgının yayı-
lımını durdurmak ve bireylerin sağlıklarını korumak amacıyla bir ta-
kım önlemler almış olsa da sağlık sektöründe süreç oldukça vahim 
yaşanmıştır. Bu zorlu mücadelenin başkahramanları olan sağlık ça-
lışanlarının hem bedensel hem de ruhsal sağlıkları oldukça büyük 
risk altında kalmıştır. Özellikle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına 
ilişkin gelen haberlerle birlikte, başta kendileri olmak üzere sevdikleri, 
yakınları, hastalarını kaybetme durumu ve ölüm korkusu sağlık çalı-
şanlarının psikolojilerini alt üst etmiştir. Covid 19’un, bireylerin ölüm 
korkusunu tetikleme konusunda doğal afetlerden bile daha uzun 
süreli olumsuz etkilerinin olduğu ifade edilmektedir. Covid 19 süreci 
gibi olumsuz süreçler, sağlık çalışanlarında çok hızlı bir biçimde bi-
reyi etkileme özelliğine sahip, fobik reaksiyonlar, depresyon, panik, 
paranoya, aşırı stres vb. ruhsal rahatsızlıklara neden olabilmektedir. 
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Bunlar ise bireylerde sapkın davranışlara yol açarak hem kendileri 
hem de çalıştıkları örgütler açısından yıkıcı olabilmektedir. Yapılan 
literatür taramasından elde edilen bilgilere göre, Covid 19 pandemisi 
gibi olumsuz süreçlerde, çalışanların ekip arkadaşları ve yöneticile-
ri ile sosyal destek ilişkileri çok önemlidir. Yine konuya ilişkin Dünya 
Sağlık Örgütü iyi bir iletişim ile iş rotasyonu önermektedir. Bu zorlu 
süreci kolaylaştırmada, sağlık çalışanlarının psikolojik ve psiko-sosyal 
ihtiyaçlarının dikkate alınması; dinlenmesi ve rahatlatılması için sis-
temler geliştirilmesi, çeşitli takdir ve ödül sistemleri kullanılması ve 
bakmakla yükümlü oldukları bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesine 
ilişkin desteklerde bulunulması önerilmektedir.
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRK DIŞ TİCARETİNE 
ETKİLERİ VE YAPILAN DÜZENLEMELER

Tayfun KAYA 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Dr. Mustafa ATATORUN
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Üyesi

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir sal-
gına dönüşen Covid-19, bütün dünya ülkeleri gibi Türk dış ticareti üze-
rinde de etkili olmuştur. Tüik verilerine göre,2020 yılında, Türkiye’de 
ihracat %6.3 azalmış, ithalat ise %4.3 artmıştır. 2019 yılında, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı %86 iken, bu oran 2020 yılında %77’ye gerile-
miştir. Pandeminin; Türk dış ticaretini olumsuz etkilememesi adına 
birtakım önlemler uygulanmış, uygulanan önlemler kısmen de olsa 
başarıya kavuşmuş, 2020 Aralık ayında dış ticaret açığı %3 azalmıştır.

Türk dış ticaretinin Pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemesi 
için alınan önlemler arasında bazı ürünlerin ihracatının yasaklanması 
ya da ön izne bağlanması, ithalatından ise alınan gümrük vergilerinin 
kaldırılması gelmektedir. Gıda ve sağlık güvenliğini sağlamak ama-
cıyla yapılan bu düzenleme, solunum cihazları, oksijen konsantratö-
rü, entübasyon tüpleri, tıbbi maskeler gibi pandemide hayati önem 
taşıyan ürünleri kapsamaktadır. Spekülatif fiyat sapmalarının önüne 
geçebilmek için, Etil Alkol gibi ürünlerde gözetim kıymeti düşürül-
müştür.

Piyasaya sürülen ürünler için, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Kişisel 
Koruyucu Donanım yönetmeliği uygulanmış, bu yönetmelikle, iç ta-
lebin karşılanmasında sorun yaşanmasının önüne geçilmesi amaç-
lanmıştır.

Bir diğer yandan, ihracat sürecinin seyahat kısıtlamalarından 
olumsuz etkilenmemesi için ‘kolay ihracat platformu’ oluşturulmuş, 
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platforma hedef ülke ve Pazar bilgileri eklenmiş, Türk ihracatçılarının 
müşteri bulma arayışının önündeki engel kaldırılmıştır. Ticaret ba-
kanlığı tarafından, mikro ihracat desteklenmiş, uluslararası e-ticaret 
sitelerine üyeliklere ve online fuarlara maddi yardımlar sağlanmıştır. 
İhracatı desteklemesi ve maddi kolaylıklar sağlaması için kurulan 
Türk Eximbank, ihracatçılar için yeni destek paketleri açıklamış, ihra-
catçılara sağladığı kredi geri ödemelerinin vadelerini uzatmış ve ge-
rektiğinde ek vade imkanları gibi kolaylıklar sağlamıştır. 
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TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA VERGİ 
POLİTİKALARININ KIRSAL EKONOMİYE ETKİSİ VE 

UYGULANABİLİR POLİTİKA ÖNERİLERİ

Dr. Zeynep HÖBEL
Pamukkale University

Human and land are an inseparable pair and are in a relationship 
with each other. The human-land relationship is expressed as the ori-
gin and source of creation according to many texts and beliefs. Soil, 
which is the main source of life, and the living and plant commu-
nities that grow on the soil are indispensable for human nutrition 
and survival. In addition, soil is a basic energy source and a factory 
without a chimney. Soil and human beings meet around agricultural 
activities. What is meant by agricultural activities is the conversion 
of animals and plants grown on the soil into agricultural products 
and different living beings. Agriculture, which develops as a result of 
these agricultural activities, has a strategic importance for countries, 
as well as a serious economic gain. The tax policies carried out for 
agriculture, which is an economic resource gate, are important for 
the sustainability of the rural economy.

With this study, which will deal with the taxation of the agricul-
tural sector in Turkey, the tax advantages and tax weaknesses of the 
agricultural economy will be determined, and applicable policy re-
commendations for the development of sustainable agriculture and 
rural economy will be tried to be put forward

Keywords: Agriculture, Tax, Turkey
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EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 
DIŞ TİCARETİN YERİ VE ÖNEMİ

Kübra SAYANER AK
Bartın Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

Bir ülkenin gelişmişliği açısından son derece önemli olan kalkın-
ma, bir ülkede yaşamını sürdüren insanların eğitim düzeyi ve kalitesi, 
sağlık imkânları, yaşam standartları gibi çeşitli yaşamsal faaliyetleri-
nin iyileştirilmesi sonucu meydana gelmektedir. Bir ülkenin gayri safi 
yurtiçi hasılasının artması olarak ifade edilen ekonomik büyümenin 
gerçekleşmesi, ülke ekonomisinin kalkınmışlığı anlamına gelme-
mektedir. Bu nedenle, ülke refahının artırılması isteniyorsa, ekono-
mik kalkınmayı etkileyen faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. 
Ekonomik kalkınma üzerinde; sosyo-kültürel değerler, eğitim düzeyi 
ve kalitesi, devlet kapasitesi, coğrafik özellikler, doğal kaynaklar, gelir 
dağılımı, göçler ve dış ticaret gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Ça-
lışmada ekonomik kalkınmayı etkileyen bu faktörler arasında yer alan 
dış ticaret incelenmiştir. 

Çalışmanın temel odağını, gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle 
birlikte değişen dünyada, gelişmiş ülkelerle daha da ilişki içerisinde 
bulunmasının zorunlu olduğu gelişmekte olan ülkelerin hem ekono-
mik hem de sosyal açıdan ulaşmak istediği temel hedefler arasında 
yer alan ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ve sürdürülebilir ola-
rak devam etmesinde dış ticaretin rolü oluşturmaktadır. Çalışmada 
ilk olarak, kavramsal çerçevede ekonomik kalkınma ve Türkiye’deki 
değişimi ele alınmıştır. Ardından dış ticaret kavramı ve Türkiye’de-
ki değişimi veriler ekseninde incelenmektedir. Son olarak ülkelerin 
ulaşmak istedikleri temel hedefleri arasında yer alan ekonomik kal-
kınmanın sağlanması ve sürdürülebilir olarak devam etmesinde dış 
ticaretin rolü değerlendirilmektedir. Ardından ekonomik kalkınma-
nın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde dış ticaretin geliştirilme-
sine yönelik öneriler sunulmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL İHRACATIN BELİRLEYİCİLERİ; 
ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Süleyman Utku OĞUZ
Mersin Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Sevgi Tüzün RAD
Mersin Üniversitesi Öğr.Üyesi

Türkiye’nin özellikle 1980 sonrasında işlenmiş ve işlenmemiş gıda 
ürünleri dış ticaret değerinin toplam ihracat içindeki payı yıllar içinde 
azalmış ve işlenmiş ve işlenmemiş gıda ürünleri dış ticaretinde açık 
vermeye başlamıştır. Bu bağlamda; çalışmada enflasyon, tarımsal 
üretim değeri ve ithalatın, Türkiye’nin işlenmiş ve işlenmemiş gıda 
ürünleri ihracatındaki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Türkiye’de 1970-2019 yılları arasının incelendiği bu çalışmada; tarım-
sal ithalat, toplam tarımsal üretim değeri ve enflasyonun, işlenmiş 
ve işlenmemiş gıda ürünleri ihracatı arasındaki ilişki ARDL sınır testi 
yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, serilerin eş-bütün-
leşme ilişkisi içinde olduğu görülmüştür. Elde edilen ampirik bulgu-
lara göre uzun dönemde tarımsal ithalat ve toplam tarımsal üretim 
değeri tarımsal ihracatı arttırıcı etki gösterirken, enflasyon tarımsal 
ihracat üzerinde düşürücü bir etki yaratmıştır. Kısa dönem analizleri 
incelendiğinde ise modelin kısa dönemde, hata düzeltme terimleri 
çalışmakta, yani seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sap-
malar, uzun dönemde ortadan kalkmaktadır

Anahtar Sözcükler: Tarımsal İhracat, Tarımsal İthalat, Toplam Ta-
rımsal Üretim Değeri, Enflasyon.
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TÜRKİYE’DE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI:  
6. BÖLGE İNCELEMESİ

Dr. Bilal ÖZEL
Bingöl Üniveritesi Öğr. Üyesi

Teşvik kelimesi iktisat literatüründe destekleme ve sübvanse 
etme gibi temel anlamlara karşılık olarak değerlendirilmektedir. Gü-
nümüzde ülkelerin kalkınmalarının artık bölgesel olarak ele alındığı 
ve ülke içinde uygulanan kalkınma politikalarının bölgesel kalkınma 
programları şeklinde özel olarak programlandığı gözlemlenmekte-
dir. Bölgesel kalkınmanın önem kazandığı son yıllarda bölgelerin kal-
kınmasını desteklemek amacı ile hükümetler tarafından bölgelere 
özel yatırmaları artırabilmek amacı ile teşvik paketleri hayata geçiril-
mektedir. Türkiye’de bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve kontrolleri 
sağlamak amacı ile kurulan bölgesel kalkınma ajansları yanında teş-
vikler bakımında da 6 farklı bölgeye ayrılmış ve her bölge için farklı 
teşvik programları açıklanmıştır. Bu bölge içerisinde Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mar-
din, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri yer almaktadır. Türkiye’de 
bu alanda yapılan son düzenleme 21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 
Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Özellik-
le Adıyaman ilinin 6. Bölgeye eklenmesi ile 16 ya çıkan 6. Bölge en 
fazla teşvik verilen il gurubu olmuştur. Yatırımların hangi sektörleri 
kapsadığı ve teşviki şartlara bağlı bulunan alanlar gibi özel durumlar 
iller bakımında incelenmesi gereken konulardır. Yapılan bu çalışma-
da temelde bölgesel gelişmişlik düzeylerine göre tanımlanan bu böl-
geler içerisinde yapılan yeni düzenlemeyi kapsayacak şekilde ağırlıklı 
olarak doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki illeri kapsayan 6. 
Bölge ve bölge özelinde uygulanan teşvik programları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teşvik, Yatırım, Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Kal-
kınma 
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DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
FUTURES MARKET AND THE EXCHANGE RATE

Ass.Prof. Dr. Ethem KILIÇ
Bingöl University

The main purpose of this study is to investigate the relationship 
between the futures market and the Dollar and Euro. Daily data for 
the period 29.06.2012 – 28.10.2021 were used in the study. Data taken 
from investing.com. Analyzes were made using the Eviews 10 pac-
kage program. Johansen cointegration test and Granger causality 
tests were applied to determine the relationship between the futu-
res market and the Dollar and Euro. Before applying these tests, the 
stationarities of the series were determined. Extended Dickey-Fuller 
(ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied to deter-
mine the stationarity of the series. As a result of the unit root tests, it 
was determined that the variables were not stationary at the level, 
but the variables became stationary at the first difference. For unit 
root analysis, both ADF test and PP tests were found to support each 
other. According to the results of the Johansen cointegration test, 
there is no long-term relationship between the futures market and 
the Dollar and Euro. The causality relationship between the series 
being stationary at the first difference and the series was examined. 
According to the findings obtained in the Granger causality test, the-
re is no causality relationship between the futures market and the 
Dollar and Euro. According to the findings obtained as a result of the 
analyzes made, it is possible to say that the futures market and the 
exchange rate are not integrated. It is thought that it would be a ra-
tional decision for investors to apply to the futures market and the 
exchange rate when they diversify their portfolios. Because both in-
vestment vehicles have different returns.

Keywords: Futures Market, Dollar, Euro
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TÜRKİYE’DE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA 
ORANLARININ ÜLKELER BAZINDA İNCELENMESİ

Ali OSMANOĞLU
Şırnak Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

Türkiye ekonomisi, cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kök-
lü değişimlere uğramıştır. Bu süreçte uygulanan çeşitli politikalarla 
dış ticaret ile ilgili göstergelerin etkilendiği görülmektedir. Dış tica-
ret kavramı temel olarak, dışa açık bir ekonomi için mal ve hizmet 
satımlarını ifade eden ihracat, mal ve hizmet alımlarını ifade eden 
ithalattan oluşmaktadır. Ekonomik büyüme açısından da önem arz 
eden dış ticaret, uzun yıllardır iktisatçıların üzerinde çeşitli çalışmalar 
yaptığı bir alandır. Bir ülkenin dış ticaret dengesinde ihracat ve ithalat 
kalemlerinin karşılıklı gelişimi ekonominin bütününü etkisi altına ala-
bilmektedir. Bu bağlamda ülkeler izledikleri ekonomi politikalarıyla 
dış ticaret üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 

Türkiye, son yıllarda ihracat hacmini önemli ölçüde arttırmaktadır. 
Ancak bu artışa paralel olarak ithalat hacmi de artmaktadır. Dolayı-
sıyla oluşan cari açığın önlenmesi için ihracatın ithalatı karşılaması 
gerekmektedir. Bu oran, hem ülkeler arası hem de zamanlar arası 
karşılaştırmaya uygun olduğu için büyük önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye ekonomisi 2006 yılında uygulanmaya başlanan 
orta vadeli programlar ve 2019 yılından itibaren uygulanan yeni eko-
nomi programlarıyla uluslararası ticaret için çeşitli hedef ve politika-
lara yer vermektedir.

Bu çalışma dışa açık bir ekonominin temel dinamiklerini oluş-
turan ihracat ve ithalat unsurlarının Türkiye’de 2010 yılı sonrasında 
hangi boyutlarda gerçekleştiği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verileriyle açıklamayı amaçlamaktadır. TÜİK, yıllık olarak açıklamış ol-
duğu bu verilerle; en çok ihracat ve ithalatın yapıldığı ülkeleri, ihracatı 
ve ithalatı en çok yapılan ürün/ürün gruplarını, mevsim ve takvim et-
kilerinden arındırılmış dış ticareti ve genel-özel ticaret sistemine göre 
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dış ticaret istatistiklerini açıklamaktadır. 

Bu çalışmada TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistikle-
ri kullanılarak Türkiye’de dış ticaretin önemli bir performans ölçütü 
olan ihracatın ithalatı karşılama oranları yıllar ve ülkeler bazında ince-
lenecektir. Türkiye, dış alımlarını yaptığı ülkelere hangi oranlarda dış 
satım yapmaktadır? Cari dengenin sağlanması adına yapılması gere-
ken ihracat hacminin hangi düzeyde olması gerektiği saptanacaktır. 
Elde edilen bulgular vurgulanıp, Türkiye’nin ihracatının ithalata göre 
yetersiz kaldığı ülkelerin hangileri olduğu ve hangi boyutlarda oldu-
ğu açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, Karşılama Oranı
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THE RELATIONSHIP OF REAL EXCHANGE RATE, 
INTEREST RATE AND CURRENT DEFICIT IN THE 

CONTEXT OF FINANCIAL CRISES:  
THE CASE OF TURKEY

 Ass. Prof. Dr. Mustafa TORUSDAG 
Van Yüzüncü Yıl University

Beginning after the Second World War, with the acceleration of 
the international financial integration process in the 1990s, the con-
cept of financial crisis emerged with the integration of national and 
international financial markets. Domestic and foreign financial libe-
ralization initiatives, which are carried out by ignoring the tendency of 
liberalization and opening up in developed and developing countries 
and macroeconomic instability, cause financial crises. The instability 
in the financial markets, which affects the country’s economy and 
companies with its microeconomic dimension, in terms of macroe-
conomic indicators (exchange rate, interest rate, etc.) of unexpected 
events in the economy leads to instability in international financial 
markets and financial and real crises. 

In this study it is aimed to examine with Nazlioglu et al. (2016) Fou-
rier Toda-Yamamoto causality analysis and Enders and Jones (2016) 
Fourier Granger causality analysis for the period 1990-2019 of Turkey 
within the framework of financial crises, the relationship between 
the current account deficit/GDP as an indicator of low-frequen-
cy banking crisis as an indicator of financial crises, the indicator of 
high-frequency banking crises and the real exchange rate, which is 
the buying and selling value of foreign currencies, and an indicator 
of the value of national currency in financial markets and the interest 
rate. 

Keywords: Financial Crisis, Exchange Rate, Interest Rate, Current 
Account Deficit, Causality Analysis.
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TÜRKİYE’DE BÜTÇE  
AÇIKLARININ GELİŞİMİ

Esin GÜZHAN
Çukurova Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

1929 Büyük Buhran sonrası ekonomide kamu kesiminin payının 
arttığı, kamu harcamalarının hızla arttığı, bütçe açıklarının bir ekono-
mi politikası aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. 
Buna bağlı olarak özellikle son yıllardaki en çarpıcı makroekonomik 
gelişmelerden biri, bazı ülkelerde büyük mali açıkların artması ve 
devam etmesine bağlı olarak bu ülkelerde ekonomik krizlerin orta-
ya çıkması, mali açıkların ve bu açıkların sürdürülebilirliğinin tekrar 
eden bir sorun olduğunun görülmesidir; bu yüzden mali açıklar ve 
bu açıkların sürdürülebilirliği veya daha dar anlamda bütçe açıkla-
rı üzerinde durulması gereken bir konu olarak görülmektedir. Zira, 
bütçe açıklarının; bütçe uygulamalarının sonuçlarının değerlendiril-
mesinde, ekonomi ve maliye politikalarına yönelik hedeflerinin tes-
pit edilmesinde, uygulanacak politikaların belirlenmesinde oldukça 
önem taşıdığını söylemek mümkündür. Çoğu gelişmekte olan ülke-
de olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası dönem göz önüne 
alındığında bütçe açıklarının ekonomik istikrarsızlığın temel neden-
lerinden biri olduğu görülmektedir. Türkiye’de bütçe açıklarının ta-
rihsel gelişimi incelendiğinde, bütçe açıklarının gelişiminin olumsuz 
bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle son yıllarda bütçe açıklarının 
GSYH içindeki payının artışı da oldukça dikkat çekicidir. Bu nedenle 
bu çalışmada, Türkiye’de bütçe açıklarının tarihsel gelişimi üzerinde 
durulacak, uygulanan ekonomi ve maliye politikalarının bütçe açıkla-
rına etkileri değerlendirilecek ve Türkiye için önemli bir sorunu temsil 
eden bütçe açıklarına ilişkin birtakım iyileştirici politika önerilerinde 
bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Bütçesi, Bütçe Açıkları, Kamu Maliyesi
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AYNI VERGİLEMEYE BİR ÖRNEK:  
ASKERLİK HİZMETİ

Dr. Nagihan Özkanca Andıç
Pamukkale Üniversitesi, Öğr. Görevlisi

Vergiler devletin ve devletin yetkilendirdiği kurumların gerçek ya 
da tüzel kişilerden egemenlik güçlerine dayanarak kanunlar çerçeve-
sinde zorunlu ve karşılıksız tahsil edilen ayni ve nakdi değerler olarak 
tanımlanmaktadırlar. Nakdi vergilendirme vergi değerinin parasal 
olarak ödenmesi iken ayni vergilendirme hizmet ya da mal olarak 
ödenen vergilerdir. Çalışmada zorunlu askerlik ve vergi kurumları 
incelenmiş, zorunlu askerlik hizmetinin vergiye benzeyen kısımları 
açıklanmıştır. Günümüzde ayni vergileme çağın gereklerince işlevi-
ni kaybetmiş olarak nitelendirilse de zorunlu askerlik hizmetini ayni 
vergi olarak tanımlamamız mümkündür. Zorunlu askerlik hizmetinin 
ayni vergi olarak sınıflandırılmasının sebebi ise bedenen sağlıklı genç 
erkeklerin ortalama 6 ay boyunca devletçe görevlendirilmesidir. Ça-
lışma da ayni vergilemenin neden işlevini kaybettiğine değinilecek, 
zorunlu askerlik hizmetinin neden bir ayni vergileme olarak görüldü-
ğü açıklanacak ve bedelli askerlik gelirlerinin bütçe gelirleri içerisin-
deki payı incelenecektir.
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AZERBAYCAN ERMENİSTAN  
BAĞLAMINDA KARABAĞ TARİHİ: 

KARABAĞ ZAFERİ

Ulvıyya MAMMADOVA
Batman Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Bu çalışma Karabağ bölgesi hakkındadır. Karabağ arazisi coğra-
fi bakımdan Dağlık Karabağ ve Aran Karabağ denilen iki bölgeden 
oluşmaktadır. Xocavend, Xocalı, Şuşa, Ağdere, Xankendi Dağlık Kara-
bağ bölgesine, Laçın, Kelbecer, Ağdam, Fizuli, Cebrail, Qubadlı, Zen-
gilan ise Aran Karabağ bölgesine ait edilmektedir. Doğasına, doğal 
madenlerine, yeraltı servetlerine ve en önemlisi stratejik yerleşim 
coğrafyasına bakıldığında neden Rusya’nın, Ermenistan’ın her za-
man hâkim olmak istediği bir bölge olduğu malum olacaktır. Burada 
1988-1994 yılları arasında Karabağ’ın tarihini, stratejik önemini, 30 yıla 
kadar davam etmiş işgal süreci, bu sürecin sonundaki Karabağ za-
feri tahlil edilecektir. Bunun yanı sıra devam eden süreçlere dünya 
ülkelerinin ve uluslararası teşkilatların tepkisi de ele alınacaktır. Özel-
likle bu problemin barış yoluyla çözülmesi amacıyla başkanları Erme-
ni yandaşları olan Fransa, ABD ve Rusya’dan oluşturulmuş olan 1992 
yılında kurulmuş AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı) Minsk 
Grubunun süreçteki faaliyeti tahlil edilecektir. Karabağda ermenilerin 
sayının çok olması, bunun yanı sıra burada rusların yaşaması da te-
sadüfi değildir. Ermenilerin Karabağ’a, özellikle de Karabağ’ın dağlık 
bölgesine yerleştirilmesi 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyılın sonları-
na kadar aralıklarla devam etmiştir. Bu göçürmelerin asıl nedeni bu-
rada Ermeni halkının sayısının çoğaltılması, bu bölgede müslüman 
ahalinin sayısının giderek azaltılması, yok edilmesi, bunun yanı sıra 
gelecekte ermenilerin burada arazi iddialarında bulunması ve Rus-
ya’nın hain planlarına her zaman içeriden destek verilmesi amacını 
hedeflemekteydi. Neredeyse yüz yıla kadar devam etmiş olan Ermeni 
göç politikası artık 90’lı yılların sonlarına doğru Rusya’nın beklediği 
aşamaya vardı. Artık Karabağ’da sayıca üstünlüğe sahip olan ermeni-
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ler arazi iddialarına başladı. Bu da Karabağ’ın işgalinin uzun süren bir 
işgalci politikanın sonucu olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra 
işgali kolaylaştıran, özellikle de Hocalı’da yapılmış katliamda iştirak 
etmiş olan, içeriden bu işgale destek veren diğer bir güç ise Azerbay-
can’daki yalnız ruslardan ve gönüllü ermenilerden oluşturulmuş olan 
SSCB’nin askeri güçleriydi.

Çalışmanın amacı Karabağ’ın önemi, işgal süreci, bu süreci kolay-
laştıran faktörler, AGİT’in MİNSK Grubu’nun faaliyeti, 2. Karabağ savaşı 
ve Karabağ zaferinin aktarılmasıdır.

Anahtar Kelimeler; Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ İşgali, Kara-
bağ Savaşları, Karabağ zaferi 
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYA DÜZENİNİN  
TÜRKİYE İÇİN YARATTIĞI TEHDİTLER VE FIRSATLAR

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK
İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Işıl ARPACI
İnönü Üniversitesi Öğr.Üyesi

İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya güç den-
gesi, 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması ile başlayan ve hızla ilerleyen sü-
reçle, sona erdi. 1990ların başından itibaren ortaya çıkan yeni dünya düzeni 
uluslararası sistemdeki güç dengesinde ve sistemin işleyişinde önemli deği-
şiklikler meydana getirdi. Küresel siyaseti derinden etkileyen bu gelişmeden 
en çok etkilenen ülkelerden bir de Türkiye oldu. Yeni dünya düzeni Türkiye 
için ciddi tehditler üretmekle birlikte, önemli fırsatlar da ortaya çıkardı. Bu 
tehditler ve fırsatlar son otuz yıldır Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası konu-
munu ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı iki konuya açıklık getirmektir. Öncelikle So-
ğuk Savaş döneminin sona emesi ile birlikte meydana gelen ve Türkiye’yi de 
etkileyen gelişmelerin neler olduğuna değinilecektir. Bu kapsamda Soğuk 
Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan ve Türkiye için önem arz eden tehditler 
ve fırsatların neler olduğu da ele alınacaktır. İkinci olarak ve daha da önem-
lisi Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin bu tehditlere nasıl cevap ver-
diği ve ortaya çıkan fırsatları nasıl kullandığı ele alınacaktır. Bu çalışmanın 
temel iddiası Soğuk Savaş sonrası dünya güç dengesinde yaşanan geliş-
melerin Türkiye’yi ciddi şekilde etkilediği ve daha aktif bir dış politikaya zor-
ladığıdır. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin Türkiye için bölgesel bir 
güç olma zemini yarattığı söylenebilir. Aynı zamanda yeni dönemin Türkiye 
için ciddi tehditleri ortaya çıkaracak zemini de beslediği görülmektedir. Yine 
Türkiye’nin son otuz yılda izlediği dış politika ile fırsatları genel olarak çıkara 
dönüştürdüğü ve Soğuk Savaş dönemi ile mukayese edildiğinde, bölgesel 
sorunlar üzerinde daha fazla etki yaratan aktör haline geldiği görülmektedir.
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WAR AND GENOCIDE: AN ASSESSMENT ON  
ETHNIC CLEANING IN THE BOSNIA WAR

Dr. Aslıhan IGDIR AKARAS
Igdır University

War is an armed action that takes place between states for politi-
cal, economic or various reasons. In addition, armed actions and civil 
wars carried out by political groups in a country are also considered 
within the scope of these conflicts. War affects not only the confli-
cting military or political groups, but also women, the elderly and 
children, namely civilians, and leaves serious damage on them. War 
also affects not only individuals, but the entire international commu-
nity. In the geography where the war took place, the countries of the 
region also get their share from the war. In the two great world wars 
that the world has witnessed, the entire global system has endured 
the consequences of the brutality of war. One of the most important 
features of war is that crimes that threaten all humanity are commit-
ted during the war. War crimes are regarded as core crimes in inter-
national law and are considered as crimes that threaten the security 
of all humanity when committed. In war, in addition to these crimes, 
the crime of genocide can also be committed. When we look at the 
world history, it is seen that the crime of genocide, which is anot-
her international crime and also expressed as the biggest crime, was 
committed during wars. Therefore, war, beyond containing brutality 
and violence in its nature, poses a great threat to humanity in terms 
of preparing the ground for these crimes to be committed. Serious 
crimes against humanity were also committed during the civil war in 
Bosnia between 1991 and 1993. Thousands of people were killed, sys-
tematically tortured and women raped. The purpose of committing 
these crimes in the Bosnian War is ethnic slaughter. The events that 
took place in the war received a reaction, albeit belatedly, in the inter-
national community, and it is still considered one of the most painful 
events the world has ever experienced. In this study, crimes of war 
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and genocide will be discussed and tried to be evaluated through 
the events that took place during the civil war in Bosnia.

Keywords: War, war crimes, genocide, Bosnian War.
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TURKISH NATIONALISM IN CYPRUS AND ITS 
INFLUENCE TO THE CYPRUS ISSUE

Serhat KAYA
Akdeniz University, PhD Student

In the study, the historical process of Turkish Nationalism that emer-
ged in Cyprus will be mentioned, and the political and sociological pra-
ctices and ideas of Turkish Cypriot Nationalism on the Cyprus Problem 
will be mentioned. In this context, in order to understand the Turkish 
nationalism on the island and to touch on the ‘Adventure of Nationalism’ 
of the Turkish Cypriot people, it will be mentioned that the island was 
leased to England (1878) and the Turkish Cypriot people, who reactively 
moved away from the idea of   Ottomanism and took a path close to the 
Young Turks. The Republic of Atatürk, which emerged after World War I, 
had an impact on Cyprus under British rule, and Cyprus, which had been 
forgotten throughout the first half of the 21st century, had no choice but 
to stay close to the British Colonial administration in the face of rising 
Greek nationalism (The British had imposed censorship and political 
ban on Kemalist Turkish Cypriots). Cyprus, as a ‘national cause’, has only 
found a place in Turkish Nationalism since the 1950s, and the Turkish Na-
tionalism that developed on the Island was actually in a Mainland-linked 
course and was shaped around the idea of   Turkish Nationalism in Turkey.

The policy of the right-wing parties in the TRNC is mostly within the 
framework of Turkish and Turkish Nationalism, because these parties 
adopt two separate state models. In order to understand the right-wing 
parties and their policies that want Turkey to continue as a guarantor, 
since they have the same common history and ties with Turkey; The dis-
courses of the National Unity Party (UBP) and the Democrat Party (DP) 
and the right-wing Presidents who took part in the solution negotiations 
as Head of State will be mentioned (Rauf Raif Denktaş, Derviş Eroğlu).

Keywords: Turkish Cypriot Nationalism, Cyprus Issue, , National Unity 
Party, Democrat Party



377

KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLERİN ÇIKARLARI 
BAĞLAMINDA DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dr. Ali Samir MERDAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr.Üyesi

Güney Kafkasya’nın siyasi, stratejik ve ekonomik çekiciliği küresel 
güçlerin bölgeye yönelik ilgisinin artmasına neden olmuştur. Dünya 
kamuoyu bölgedeki yaşananlara hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. 
Bu çerçeveden değerlendirildiğinde bölgenin en önemli devleti ve 
zengin hidrokarbon sahalarıyla elverişli ulaşım ve iletişim imkânlarına 
sahip olan Azerbaycan’ı hem küresel hem de bölgesel güçlerin kont-
rol altına alma çabası yüksek olmuştur. Kuşkusuz böyle bir kontrol 
ve etki mekanizmasını uygulamanın en iyi yollarından biri de Azer-
baycan’da bir çatışma durumu yaratmak ve bu sorunun çözümünü 
uzatmaktı. Bu açıdan bakıldığında, Rusya Federasyonu’nun himaye-
sindeki Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı tarihsel toprak iddiaları ve 
bunun sonucunda Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkması tesa-
düf olarak kabul edilemezdir.

Görüldüğü üzere sorunun uluslararası ilişkiler disiplini için hem 
tarihsel hem de güncel olması, bu sorununun üzerinde çalışılmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu sorunun çalışılmasındaki temel amaç; Dağlık 
Karabağ’daki sorunun nedenleri ve tarihî gerçekler ortaya konarak 
küresel güçlerin sürecin uzamasındaki çıkarlarını belirlemek ve 
uluslararası örgütlerin soruna ikircikli yaklaşımını analiz etmektir. 
Çalışmanın amacından kaynaklanan konunun geniş ve kapsamlı 
açıklaması ve analizi, bu tür çatışmaların genel özelliklerini bu çatışma 
örneğinde tanımlamaya ve ortaya çıkmalarının gerçek nedenlerini 
netleştirmeye olanak tanımaktadır. Bu çalışmadaki amaca ulaşmak 
için de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihsel 
köklerini analiz etmek; Ermenistan’ın toprak iddialarının ve işgal ile 
terör politikasının gerçek mahiyetini, Ermenistan’ın bu politikalarını 
yıllardır uygulamasını sağlayan hamilerinin meseledeki rolünü 
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vurgulamak gerekmektedir.

Çarlık Rusya’sının, ardından Sovyetler Birliği’nin plan ve girişimle-
riyle Ermenilerin Güney Kafkasya’ya bilinçli olarak yerleştirilmesi, böl-
gedeki demografik durumun Ermeniler lehine doğrudan değişme-
sine neden oldu. Bu yerleştirilme politikası, esas olarak Azerbaycan 
topraklarının ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelerin boşaltıl-
masıyla gerçekleşti. Çarlık Rusya’sı ve ardından Sovyetler Birliği’nin 
himayesiyle Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı kasıtlı tehcir, 
soykırım ve terör politikası, çalışmada belirtilen amaca hizmet ettiği 
açıkça söylenebilir. Bu gelişmelerin çalışmanın araştırma konuların-
dan biri olarak belirlenmesi, Dağlık Karabağ sorununun gerçek do-
ğasının anlaşılmasına da imkân sağlayacaktır. Çünkü tarihsel gerçek-
ler ortaya konulmadan modern süreçleri incelemek doğru sonuca 
ulaşılmasını engelleyecektir.

Çalışmada; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Fe-
derasyonu gibi küresel güçlerle Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerin 
Güney Kafkasya konusunda çatışan çıkarları ile jeopolitik üstünlük 
sağlama konusunda mücadelelerine de değinilecektir. Rusya Fede-
rasyonu ile Batılı güçlerin konumu, Ermeni-Hristiyan dayanışması ve 
bu güçlerin politikalarındaki çifte standardın Dağlık Karabağ’daki Er-
menistan-Azerbaycan sorununa etkisi incelenecektir. Bu çalışmadaki 
nedenler tarihsel ve siyasi açıdan analiz edilecektir. BM ve AGİT gibi 
uluslararası örgütlerin çözüm bulma sürecinin uzamasında etkili ol-
mayan rolüne de değinilecektir.

Son olarak 2020’de gerçekleşen 44 günlük 2020 Dağlık Karabağ 
Savaşı, bu savaşta Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı kazandığı zafer 
ve işgal altındaki toprakların büyük çoğunluğunun kurtarılması, sa-
vaş sonrası bölgedeki jeopolitik süreçler, Rus Barış Gücü’nün faaliyet-
leri ve diğer konular hakkında açıklamalara yer verilecektir.
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÜST YÖNETİM 
TUTARLILIĞI: KOÇ HOLDİNG ÖRNEĞİ

Dr. Ali Osman UYMAZ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Bu çalışmanın amacı BİST sürdürülebilirlik endeksinde bulunan 
Koç Holding’in 2006 yılından beri yıllık olarak yayınladığı sürdürüle-
bilirlik raporlarının girişlerinde bulunan yönetim kurulu başkanı ve 
genel müdür açıklamaları arasındaki tutarlılığı incelemektir. Çalışma-
da nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ve çalışma verisi olarak 
sürdürülebilir raporlarındaki yönetim kurulu başkanı ve genel mü-
dür bölümlerinin metinleri kullanılmıştır. Analizler metin madenci-
liği yapan LIWC 2015 istatistik porgramı ile yapılmıştır. Metinler, ben 
merkezlilik, sosyal mesaj, positive duygular, negatif duygular, bilişsel 
süreçler, analitik, çarpıcılık, otantik ve duygusallık üslup açılarından 
incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre örgütün üst yönetimi, yöne-
tim kurulu başkanı ile genel müdürünün yazmış oldukları metinler 
arasında anlamlı bir fark bulunamamış, örgütsel bir bütünlük oldu-
ğu tespit edilmiştir. Her iki yöneticiye ait metinlerin analitik ve bilgi 
paylaşımı açısından güçlü, duygusallık yönünü ihmal etmediği, otan-
tiklik açısından ise diğer boyutlara göre daha zayıf olduğu görülmek-
tedir. Her iki yöneticinin mesajlarının ben merkezli olmadığı, negatif 
duyguların bulunmadığı, pozitif duygular gösterdiği ve sosyal mesaj-
lar verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neoklasik Realizm, Dış Politika, Türkiye Mısır 
İlişkileri, Arap Baharı,
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İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜ VE  
İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Akın Can DEĞİRMEN
Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Kültür, belirli bir grup tarafından ortak paylaşımların ve varsayım-
ların sonucu olarak ilerleyen ve gelecek nesillere aktarılan bir öğreti 
modelidir. Kurum kültürü ise 1980’li yıllarda kavramlaştırılmış ve bu 
yıllardan itibaren önemi artmış olup tarihi, işletmelerin var olmasına 
dek dayanan bir olgudur. Rekabetin ilerleyerek arttığı ve kurumların 
hayatlarını sürdürmelerinin daha da zorlaştığı günümüzde kurum 
kültürü özellikleri, işlevleri ve önemiyle ön plana çıkmakta ve kurum-
ların önem verdiği bir hayatta kalma unsuru olmaktadır. İşletmeler 
entropi yaşamamak ve gelişmek için değişen çevre koşullarına uyum 
sağlamalıdır ve bunu gerçekleştirmek için kurum kültürü çerçevesin-
de ortak değerler ve normların oluşturulması gerekmektedir. Kurum 
kültürünü oluşturan, şekillendiren ve geleceğe aktaran en önemli un-
surlardan biri iletişimdir ve kurumsal iletişim çerçevesinde kurumlar 
kendi iletişim kalıplarını ve süreçlerini oluşturmaktadır. Kurumlarda 
örgüt içi-dışı olmak üzere devamlı bilgi alışverişi söz konusudur ve ki-
şilerarası iletişim sayesinde insanların kültürlerini yansıtmaları ve ge-
lecek nesillere aktarmaları faktörü, tüzel bir kişiliğe sahip olan kurum-
larda da geçerlidir. Bu nedenle kurumların hem kurum içi hem de 
kurum dışı süreçler açısından oluşturdukları kurumsal iletişim kalıp-
ları önemli olmakta ve kurumun geleceğine de yön vermektedir. Bu 
çalışmada kurum kültürü genelden özele açıklanmakta ve iletişim ile 
arasındaki ilişki ortaya koyulmaktadır. Çalışmada kurum kültürünün, 
kurumların düzenini ve sürekliliğini sağlamakla birlikte pazarlama ve 
gelişim konularında da etkili olan bir faktör olduğu ve tüm bu süreçler 
içerisinde iletişimin önemli bir yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, kurum kültürü, iletişim, kurumsal ile-
tişim.
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KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KURUM 
KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Dr. Hasibe Gül SEVİNÇ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Küreselleşme anlayışı ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
yaşanan değişim ve dönüşüm rüzgarları yönetim anlayışını da etki-
lemiştir. Kamu kurumu ve özel şirketler açısından yeni yönetim an-
layışının kurumsal politika ve işleyişe uyarlanabilmesi ve kurumsal 
sürekliliğin sağlanılabilmesi önem arz etmeye başlamıştır. Kurumsal 
süreklilik sadece özel şirketler için değil kamu kurumları açısında da 
önem kazanmıştır. Kurumsal etkililik ve verimlilik sunulan hizmetle-
rin vatandaşların beklentilerine cevap verebilmesi ve memnuniyet 
derecesi ile doğru orantılıdır. Kurumsal sürekliliğin en önemli belir-
leyicisi kurumsallaşma sürecinin tamamlanabilmesi ve kurumsal iş-
leyişin kurum çalışanlarına bağlı kalınmadan yürütülebilmesidir. Bu 
sürecin başarısı kurumun misyonu, vizyonu, temel değerleri ve ku-
rumsal hedeflerin kurumun insan kaynağı tarafından benimsenerek 
içselleştirilmesi ile mümkündür. 

Kurumsal bağlılık, kurum işleyişini ve kurumsal başarıyı berabe-
rinde getirir. Kurumsal işleyişin sağlayıcısı olan yönetici ve çalışanlar 
kurumu dışarıya yansıtan iç paydaşlar olarak kurum dışındaki kitleler 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kurumsal işleyiş ve kurum içi atmos-
fer dışarıda ulaşılacak veya kuruma başvuracak hedef kitleler üzerin-
de doğrudan etki eder. Kurum çalışanları arasında kurulan olumlu 
iletişim süreci kurumsal etkililikle birlikte kurumsal imaj algısını da 
şekillendirir. Kurum ruhunun en önemli tanımlayıcısı olan kurum 
kültürü kurumsallaşma sürecinin en önemli tamamlayıcısı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda “Kurumsallaşma 
Sürecinde Kurum Kültürünün Önemi” adlı çalışmada temel amaç 
kurumsal sürekliliğin en önemli belirleyicisi olan kurumsallaşma sü-
recinde kurum kültürünün önemini irdelemektir. Bu amaç çerçeve-
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sinde kurumsallaşma kavramı ve tarihsel gelişim süreci, kurumsallaş-
manın temel öğeleri ve ilkeleri, kurumsal kültür kavramı ve oluşumu, 
kurumsal kültürün fonksiyonları ele alınarak kurumsallaşma sürecin-
de kurum kültürünün önemi ile çalışma noktalanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Kurumsal Başarı ve Süreklilik, 
Kurum Kültürü. 
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FUNDAMENTALS OF ZIRAAT BANK:  
HOMELAND COFFERS

Kemal COŞKUN
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Süleyman UYAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Agriculture is defined as a comprehensive process that includes 
stages such as the production of plant and animal products, increa-
sing their quality and efficiency, protecting them under appropriate 
conditions, processing and marketing them. The first societies star-
ted agricultural activities after they settled down. With the increase in 
knowledge over time, the use of new tools, equipment and methods 
has led to the development and enrichment of agricultural activities. 
It has been a very important sector that affects every aspect of life 
from the past to the present, from the country’s economy to social 
life. Agriculture also was a very important issue in the Ottoman Em-
pire. For example, in the 1983-84 financial year, the state’s tithe tax 
income had a share of 22.1% in the state’s total income. However, rea-
sons such as the fact that the farmer is not the real owner of the land, 
the underdeveloped transportation routes, the low productivity, the 
heavy tax burden, and the lack of institutions to provide financing 
have prevented the full development of agriculture. In particular, the 
inability of farmers to meet their financing needs has become a bi-
gger problem over time. For this reason, Mithat Pasha started the 
Homeland Coffers project in order to bring a solution to the issue. 
The Homeland Coffers, which were implemented for the first time 
in the town of Pirot (Serbia) in the Danube province in 1863, aimed to 
meet the financing needs of the farmers with low interest and more 
favorable conditions. Although the Homeland Coffers, which took 
its name from the physical storage of money, promissory notes and 
valuable documents in a coffer, had successful results for a while, it 
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could not be a permanent solution due to reasons such as illegal loan 
and lack of capital and supervisory institutions. In the period when 
these coffers were common, banking activities were also developing. 
The idea of establishing a national bank was supported by cause that 
all of the banks in the country were foreign capital. Thus, with the 
mandate prepared by the Grand Vizier Kamil Pasha and the approval 
of Abdulhamid II, the Ziraat Bank Regulation was published on Au-
gust 27, 1988 and the transformation of the Homeland Coffers into a 
bank was realized. In this study, it is aimed to contribute to the resear-
chers who want to have information about the subject by examining 
the Homeland Coffers, which form the fundamentals of Ziraat Bank, 
which continues its activities today.
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ  
ANALİZİ: 2011-2020

Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi

Eğitim konusu ister gelişmiş ister gelişmekte olan statüde olsun bir-
çok ülkenin gündeminde çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bu du-
rum eğitim hizmetlerinin bir (yarı) kamu malı olarak toplumsal refah 
üzerindeki çıktı etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Devlet adını verdiği-
miz soyut ama bir o kadar da kutsal kavramın aslında, bireylerin kolektif 
ihtiyaçlarını tatmin etmek için gerekli bir aygıt olduğunun kabul edildi-
ği mekanik devlet anlayışla birlikte eğitime kamu bütçesinden ayrılan 
payların analizi de önem kazanmıştır. 

Ülkelerin gelişimi için yadsınamaz bir değere sahip olana “beşeri ser-
mayenin” gelişiminde eğitim harcamaları büyük önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda ülkedeki eğitim politikalarının ciddi bir şeklide düzenlen-
mesi kadar, eğitime ayrılan kaynak miktarının da hem nitelik hem de 
nicelik bakımından etkili bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bilim-
sel anlamda birçok çalışma ülkelerin kalkınma düzeyleri ile eğitim hiz-
metleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Kamu Ekonomisi yazınında eğitim yarı kamusal malını diğer kamu 
mallarından ayıran en temel niteliğin, bu malın her kademesinin farklı 
çıktıları dolayısıyla ayrı ayrı ele alınıp sınıflandırılabilmesi olduğu söy-
lenebilir. Bu bağlamda birçok ülke eğitimin ilk kısmı olan ilköğretim 
hizmetlerini bir tam kamusal mal gibi ele alıp bütçelendirirken, yükse-
köğretimi bir özel mal olarak değerlendirip arzını tümüyle piyasa me-
kanizması içinde özel sektöre devredebilmektedir. 

Çalışmamızda eğitim (yarı) kamu malının temel nitelikleri ele alınıp, 
merkezi yönetim bütçesinden başlıkta belirtilen yıllar itibariyle eğitim 
harcamalarına aktırılan ödenek miktarları ortaya konularak analiz edil-
meye çalışılacaktır.
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AĞIR VASITA SÜRÜCÜSÜ KRİZİNİ BREXİT 
ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ayça Sepli
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Birleşik Krallık’ta 2021 yılının yaz aylarından itibaren derinleşen ağır 
vasıta sürücüsü eksikliği pek çok sektörün işleyişine olumsuz yönde 
etki etmektedir. Ülkedeki ağır vasıta sürücü sayısındaki açığın artma-
sı, son olarak Eylül 2021’de akaryakıt tedarikinde aksamalar yaşanma-
sına neden olmuş ve kriz ortamı yaratmıştır. Birleşik Krallık hükümeti, 
sürücü krizini çözmeye yönelik bir takım önlemler alsa da etkili bir 
politika üretmede başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın temel nede-
ni, hükümetin krize yönelik çözüm politikaları üretirken Avrupa Birliği 
(AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) kararının payını göz ardı etmesiyle 
yakından ilgilidir. 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen AB Referan-
dumu sonucunda %51,9 oy oranıyla Brexit kararı alan Birleşik Krallık, 
31 Ocak 2020 tarihinde AB üyeliğinden ayrılmış ve taraflar arasındaki 
geçiş süreci 31 Aralık 2020’de sona ermiştir. AB üyeliğinden ayrılan 
Birleşik Krallık’ın Avrupa bütünleşmesinin temelini oluşturan ortak 
pazara erişimi de 31 Aralık tarihi itibarıyla son bulmuştur. Bu çerçeve-
de, kişilerin serbest dolaşımı hakkı, Birleşik Krallık ve AB vatandaşları 
için karşılıklı olarak sonlandırılmış ve Birleşik Krallık 1Ocak 2021 itiba-
rıyla yeni bir göçmenlik sistemi uygulamaya başlamıştır. AB ortak 
pazarına erişim avantajını kaybeden Birleşik Krallık’ın göç konusun-
da benimsediği yeni sistem işgücü arzında düşüşü de beraberinde 
getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Birleşik Krallık’ta ağır vasıta sürücü 
eksikliğinin nasıl bir krize dönüştüğünü ve Brexit’in bu krizdeki payını 
araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Brexit sonrası süreçte göç ko-
nusunda uygulamaya koyulan yeni sistem ve bu sistemin AB göçüne 
etkileri incelenecektir. AB göçüne ilişkin veriler, Birleşik Krallık Ulusal 
İstatistik Ofisi’nden elde edilecektir. Ayrıca, Birleşik Krallık hüküme-
tinin ağır vasıta sürücü krizini gidermek için ne gibi önlemler aldığı, 
hükümetin resmi web sitesinde yer alan bilgiler ışığında değerlen-
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dirilecektir. Çalışmanın temel araştırma sorusu, Brexit’in ağır vasıta 
sürücüsü krizinde nasıl bir payı olduğudur. Çalışmanın temel argü-
manı ise, Brexit kararının ağır vasıta sürücüsü krizinin tek sorumlusu 
olmamakla birlikte, söz konusu krizin daha fazla büyümesine aracılık 
ettiğidir.

Anahtar Kelimeler: Brexit, göç, AB göçü, ağır vasıta sürücüsü krizi, 
akaryakıt krizi.
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GÜVENLİK İKİLEMİ VE  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KRİZİ

Dr. Arda ERCAN
Kocaeli Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Tarihten günümüze “güvenlik” bireylerin ve toplumların birinci 
önceliği olmuştur. İnsanın kendisini güvende hissetmesi için içgüdü-
sel olarak “güç” e ihtiyaç duymaktadır. Bu güç önceleri sadece kas 
gücüyken, zaman içerisinde silah kullanmanın avantajlarını fark eden 
insan, etrafındaki cisimlerden silah yaratmaya başlamış ve silah bi-
reylerin ve toplumların en temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. 
insanın temel içgüdülerinden olan; güvenlik ve güç, sadece düşma-
nın varlığı ile elde edilebilir diyebiliriz. John H Herz’e göre bir devletin 
başka bir devletten tehdit algılayıp silahlanması durumunda, buna 
tehdit algılanan devletin de aynı şekilde cevap vermesi kaçınılmazdır 
ve bu durumda bir “güvenlik ikilemi” doğacaktır. Çağımızın ünlü filo-
zoflarından İtalyan Umberto Eco’ya göre de ; “Bir savaş için, savaşacak 
bir düşmana ihtiyacımız vardır. Kaçınılmaz savaş, o düşmanı yarat-
mak ve tanımlamanın kaçınılmazlığına bağlıdır.” Herz ve Eco sava-
şın(çatışmanın) kaçınılmazlığı vurgularken, Birleşmiş Milletler savaşın 
önlenmesi amacıyla var olduğunu iddia etmektedir. O halde, savaşın 
toplumlar için felaket olduğu herkes tarafından kabul edilirken, savaş 
neden insanlık tarihinin başından beri kaçınılmaz olmuştur? Bu soru-
ya yanıt bulabilmek için, BM 5 daimi üyesinin silahlanma harcamaları 
ile BM’nin temel görevi olan dünya barışı için silahsızlanma politika-
ları arasındaki çelişki incelenecektir. Bu sayede BM’nin mevcut yapı-
sı ile, kuruluş amacı olan barışın inşası ve sürdürülmesi konusunda 
neden başarısız olduğuna dair teorik bir açıklama ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik İkilemi, Birleşmiş Milletler, Reform, 
Silahlanma
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TERÖR NEDENLİ ZORUNLU GÖÇ VE  
YAŞANILAN PROBLEMLER

Dr. Murat SARI
Fırat Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

İnsanoğlu dünya da var olduğu günden beri göç olgusu da var ol-
muştur. Yani insanoğlunun var oluşu ile göçün var oluşu birbirine pa-
raleldir diyebiliriz. Çünkü insanlar gerek ihtiyaçlarını gidermek, gerek 
kendini güvende hissetmek, gerek farklı yerleri görmek ve gerekse bu-
lunduğu ortamdan sıkılıp mekân değiştirmek amaçlarıyla sürekli bir göç 
döngüsü içinde olmuşlardır. Aslında burada göç etme olgusunun insa-
noğlunun yaratılış doğasında var olduğu da denebilir. İnsanoğlunun do-
ğasında var olan göç kimi zaman gönüllü bir şekilde gerçekleşirken kimi 
zamanda zorunlu yani mecburi bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu iki göç 
türü içinde insanlar için en zor ve yıpratıcı olanın zorunlu göç olduğunu 
söylemek yanlış olmasa gerek. Zorunlu göçte insanlar hem maddi hem 
de manevi olmak üzere birçok zorluklar yaşayabilmekte ve çeşitli prob-
lemler ile karşılaşabilmektedir. Bundan birkaç yıl önce ülkemizin Doğu 
ve Güneydoğusunda terör nedeniyle yaşanan hendek/barikat eylemleri 
birçok masum ve de mazlum insanımızın zorunlu bir şekilde göç etme-
sine neden olmuştur. Doğu ve Güneydoğu da terör örgütü ve yandaşları 
tarafından başlatılan hendek/barikat eylemleri nedeniyle orada yaşayan 
insanlar evlerini, işyerlerini kısacası tüm her şeylerini geride bırakarak can 
güvenliği endişesiyle göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç etmek zorun-
da kalan insanlar göçe hazırlıksız yakalandıkları için birçok açıdan bü-
yük sorunlar yaşamışlardır. Konut sıkıntısı, geçim sıkıntısı, işsizlik vb. gibi 
problemler bu sorunların başlıcalarıdır. Bu çalışmada yaşanan hendek/ 
barikat eylemleri sonucu göç etmek zorunda kalan insanların yaşadıkları 
problemlerin genel olarak neler olduğu, tüm bu yaşananların insanların 
terör örgütüne bakış açılarında nasıl bir değişime yol açtığı ve bir daha 
bu tür olayların yaşanmaması için neler yapılacabileceği ile ilgili tespitler-
de bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Terör, Göç, Zorunlu göç, Hendek/Barikat eylemleri
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YENİ NESİL TERÖRİZM KAPSAMINDA DEAŞ TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN TAKTİK VE YÖNTEMLERİNİN ANALİZİ

Dr. Ali GÖK
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi

“Yeni nesil terörizm” kavramı literatürde 1990’larda ortaya çıkmasına 
rağmen, 11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide terör örgütü tarafından ABD’ye 
yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sonra yaygınlık kazanmış, söz konu-
su saldırılardan sonra El Kaide örneğinden hareketle başta DEAŞ olmak 
üzere terör örgütlerinin organizasyon yapıları, motifleri, taktik ve yöntem-
leri “yeni nesil terörizm” olarak kavramsallaştırılmaya başlanmıştır. 

Batı temelli literatürde modern terörizm tarihsel açıdan “anarşist, sö-
mürge karşıtı, Marksist ve küresel” olmak üzere dört dalga halinde ele 
alınmakta, ancak yeni nesil terörizm tartışmalarıyla birlikte beşinci bir 
dalganın başladığı da gündemdedir. DEAŞ’ın örgütlenme biçimi, motif-
leri, amaçları, taktik ve yöntemleri diğer terör örgütleri ile karşılaştırıldı-
ğında, beşinci dalganın yani yeni nesil terörizmin önemli örneklerinden 
biri olduğu söylenebilir. 

“Eski” ve “yeni” nesil terörizm kavramsallaştırması literatürde yoğun 
bir şekilde tartışılmakla beraber, yeni nesil terörizm üzerinden günümüz 
terör eylemlerini analiz etmeye çalışan düşünürler terörizmin karakte-
rinde yaşanan değişime odaklanırken, bu bakış açısına kuşku ile yakla-
şan düşünürler de günümüzdeki terörizmin radikal açıdan bir değişime 
uğramadığını, terörizmin yarattığı şiddetin önceki ifadeleriyle temel sü-
rekliliklere işaret ettiğini ifade etmektedirler. Bu çalışmada ise terörizmin 
siyasal saik ve şiddet temelli olmaya devam ettiği, ancak süreç içerisin-
de yeni bir “çatışma moduna” dönüştüğü savunulmaktadır. Bu hipote-
zi doğrulamak adına çalışmada örnek vaka olarak DEAŞ analiz edilecek 
olup, literatür taramasına dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Terörizm, Yeni Terörizm, Terörizmin Be-
şinci Dalgası, DEAŞ Terör Örgütü. 
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SYRIAN CIVIL WAR AND DEMOGRAPHY 
ENGINEERING: SYRIANS FORCED TO MIGRATE

Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Melis İlayda YARŞI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

The phenomenon of migration is one of the most important issu-
es that have occupied the international agenda from past to today. 
The legal status, rights and problems faced by groups that have had 
to emigrate for various reasons in history, as well as their legal sta-
tus in the place of emigration, constitute the research topics of the 
migration literature. At this point, demography engineering draws 
attention as another issue that should be focused on. In short, the 
policies pursued by states between different and dominant populati-
ons and their results can be expressed as demographic engineering 
As a result of these policies applied, it is known that a large number 
of people have been displaced, deaths and people have faced various 
difficulties. Migrations as a result of the Balkan Wars, the “Exchange” 
after the Liberation War, the events during the Bosnian War, the poli-
cies towards the Muslims of Arakan and the ongoing Syrian crisis can 
be considered as examples of demography engineering. In particu-
lar, the effects of demographic engineering on Syria and Turkey, whi-
ch continues today in Syria, are seen as an important problem area.

In the study; demographic engineering and the resulting waves 
of mass migration will be discussed through the example of Syria. 
When the literature on the subject was examined, it was seen that 
the concepts of demography engineering/ethnic engineering were 
limited to the Ottoman Period. It is thought that this aspect of the 
study, which aims to explain the issue through Syria, will contribute 
to the literature. In this context, in order to examine the reasons for 
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the migration, the Syrian Civil War and the Arab Spring in the Midd-
le East Region will be discussed first. In the following, the concept 
of demography engineering will be explained and the topic will be 
discussed in Syria after briefly giving examples around the world. In 
the study, the concepts of temporary protection status and migrati-
on will also be briefly discussed. Finally, in the context of demography 
engineering, the impact of the European Union’s migration policy 
on Turkey and the headings of the Readmission Agreement will be 
discussed.

Anahtar Kelimeler: Demographic Engineering, Refugees, Syria, 
Arab Spring, Migration.
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KÜRESEL İKLİM POLİTİKALARI VE  
VERGİSEL ÖNLEMLER

Dr. Osman GEYİK
Dicle Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyesi

İnsanoğlunun varlığı ve tüketime olan meyli dolayısıyla gün geçtikçe 
daha tehlikeli boyutlara ulaşan iklim değişikliği küresel bir sorun olarak 
değerlendirilmektedir. Küresel kamusal bir mal olan iklimin Ortakların 
Trajedisi - Tragedy of the Commons- bağlamında aşırı ve kontrolsüz tü-
ketimi bu alana devlet müdahalesini gerekli kılmaktadır. Uluslararası 
kuruluşlar ve merkezi yönetimler tarafından ele alınan küresel iklim de-
ğişikliği sorununun birtakım önlemler yardımıyla kontrol edilmeye ça-
lışılmasına karşın bu tür politikaların küresel iklim değişikliği sorununa 
büyük ölçüde neden olan devletler tarafından görmezden gelinmesi 
dolayısıyla istenilen düzeyde çözüme kavuşturulamamaktadır. Küresel 
iklim değişikliğine yönelik politikalar ve küresel iklim değişikliği konusu 
yeni bir yol haritası niteliğinde olan Paris Anlaşmasıyla yeniden ele alın-
mıştır. Aralık 2015’te kabul edilerek Kasım 2016’da yürürlüğe giren küre-
sel iklim değişikliğiyle mücadele anlaşması Nisan 2019’da taraf sayısının 
185’e ulaşmasıyla birlikte evrensel katılımlı bir niteliğe sahip olmuştur. 
Küresel iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerin başında karbon ver-
gisi ve emisyon ticaret sistemleri gelmektedir. Bu önlemlerin ilki karbo-
nun fiyatlandırılması anlamına gelirken diğer önlemde ise emisyonun 
belirli bir kota ile sınırlandırması söz konusu olmaktadır. İklim değişik-
liği konusuyla mücadele aşamasında uçak yakıtlarının vergilendirilme-
si , petrol ve dizel araba satışının uzun vadede sona erdirilmesi Avrupa 
Birliği (AB) parlamentosu tarafından sunulan yasa tasarısı içerisinde yer 
almaktadır. Çalışmada iklim değişikliğine yönelik uygulanan politikalar, 
anlaşmalar ve vergisel önlemler üzerine değerlendirmeler yapılmış, uy-
gulanan politikaların ve önlemlerin etkinliği tartışılmıştır.
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EVALUATION OF TAXATION MEASURES IN TURKEY 
AND SELECTED WORLD COUNTRIES DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC PROCESS

Dr. Aytül BİŞGİN
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Social and economic life has been deeply shaken by Covid-19, 
which emerged in Wuhan, China in December 2019 and affected 
the whole world. With Covid-19 threatening the world, a pandemic 
was declared by the World Health Organization (WHO) and a series 
of measures were taken for the health system. The disruption of the 
health system has pushed the countries of the world to take many 
precautions. As a matter of fact, the process that started with the cur-
fews brought all economic activities to a standstill and the country’s 
economies entered a difficult struggle. Taxes, which are an impor-
tant source of income in the country’s economies, were undoubtedly 
affected by this situation and made it necessary for countries to take 
measures regarding taxation in this process. These measures may be 
to facilitate taxpayers in their taxation transactions due to the inabi-
lity of individuals to work and the closure of many workplaces, as well 
as the changes made in tax legislation. In this study, the measures 
taken for taxation both in Turkey and in selected world countries du-
ring the Covid-19 pandemic were mentioned and how the countries’ 
current taxation systems were integrated into this process was eva-
luated. Therefore, this study is a compilation study since it covers the 
measures taken for taxation during the Covid-19 pandemic period.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Taxation, Turkey,
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KÜRESEL SALGININ EKONOMİK ETKİLERİNİN 
KÜRESEL FİNANSAL KRİZE GÖRE BİR 

KARŞILAŞTIRMASI

Dr. Tülin TUNÇ
Mersin Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

Bu çalışma kapsamında bazı makroekonomik veriler aracılığıyla, 
yaşanan pandemi sürecinin Dünya ve Türkiye ekonomisinde yol aç-
tığı etkileri, 2008-09 küresel finansal krizin etkileri ile karşılaştırılarak 
anlatılması amaçlanmıştır. 2019 yılı aralık ayında Çin’de başlayan bir 
salgın 2020 yılı itibariyle birçok ülkede kendini göstererek bir pande-
mi sürecine dönüşmüştür. Sosyal bir varlık olan insanların etkileşim 
halinde olması bu salgının yayılmasını hızlandırmıştır. Bu durum baş-
langıçta bir sağlık sorunu iken, hükümetlerce alınmak zorunda kalı-
nan önemler neticesinde küresel bir ekonomik soruna dönüşmüştür. 
Pandemi süreci dünya ekonomisini küresel finansal krizden daha 
fazla etkilemiş ve küresel ekonomi 2020 yılında %3.5 oranında daral-
mıştır. Bu salgın, tüm ülkeleri hazırlıksız yakalamış olmasına karşın 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre alınan önlemler ve etkilenme 
düzeyleri farklılık göstermiştir. Türkiye açısından bakıldığında, ülke 
ekonomisinin son birkaç yılda kendini gösteren ekonomik istikrarsız-
lığının pandeminin etkisiyle daha da derinleştiği görülmüştür. 2020 
itibariyle %1.76 olarak açıklanan pozitif ekonomik büyümeye karşın 
enflasyon oranı, döviz kuru, cari denge, işsizlik oranı gibi diğer makro-
ekonomik değişkenlere göre ülke ekonomisinin küresel finansal kri-
ze göre daha çok etkilendiği belirlenmiştir. Başta sağlık olmak üzere, 
ekonomik, toplumsal ve politik etkileri günümüzde devam eden bu 
salgına dair henüz kesin bir çözüm bulunamamıştır. Virüsün varyant-
larının ortaya çıkması da geleceğe dair beklentileri olumsuz etkile-
mektedir. Tüm bu gelişmeler yanında, pandemi neticesinde küresel 
ekonomide görülen eşitsizlikler küresel finansal krizinde neoliberal 
politikalara artan tepkinin yeniden canlanmasına neden olmuştur. 
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ZARARLI VERGİ REKABETİ VE VERGİ CENNETLERİ İLE 
MÜCADELEDE YENİ DÖNEM: KÜRESEL KURUMLAR 

VERGİSİ ANLAŞMASI

Dr. Burak ÖKDE
Hakkari Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Artan küreselleşme ve hızla ilerleyen teknoloji insanların, malların, 
hizmetlerin ve sermayenin dünya çapında hareketini kolaylaştırmış-
tır. Bu durum bireyler, şirketler ve devletler için çeşitli imkanlar sun-
maktadır. Ekonomik faaliyetlerin hızlanması küresel çapta ekonomik 
büyümenin de hızlanmasına neden olmaktadır. Şirketler, uluslararası 
düzeyde faaliyet gösterme şanslarını artırırken, bireyler de uluslararası 
piyasada istihdam edilme olanaklarını artırmışlardır. Devletler ise ya-
bancı yatırımcılar ve uluslararası sermaye sayesinde ihtiyaç duyduk-
ları kaynaklara daha kolay erişim imkanına kavuşmuşlardır. Bununla 
birlikte bu durumun bazı olumsuz etkileri de ortaya çıkmış ve bir so-
run haline gelmiştir. Devletler, egemenlik haklarına dayanarak vergi 
toplamaktadırlar. Toplanan bu vergiler kamu hizmetlerinin gerçek-
leştirilmesi ve etkim bir maliye politikası oluşturulması için en önemli 
unsurlardandır. Ortaya çıkan yeni durumda devletler daha çok yatı-
rımcı çekebilmek için küresel düzeyde bir vergi rekabetine girmişler-
dir. Bu durum vergilerde matrah aşınmasına neden olduğu gibi, bazı 
vergi cennetlerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bu durum 
devletler için bir sorun olarak görülmektedir. Uzun bir süredir, ulusla-
rarası örgütler tarafından bu sorunun çözümü noktasında çalışmalar 
yapılmış ve çeşitli uluslararası anlaşmalar imzalanmıştır. Ancak yapı-
lan bu çalışmalar, küresel boyutta yaşanan vergi sorunlarının önüne 
geçme noktasında yeterli olmamıştır. Yıllardır yapılan çalışmalar ve 
düzenlemelerin ardından, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), tüm OECD ve G20 ülkelerinin katılımıyla uluslararası vergi 
reformuna yönelik anlaşmanın kabul edilerek, küresel kurumlar ver-
gisi anlaşmasının imzalandığını açıklamıştır. 2021 Ekim ayında yapı-
lan açıklama ile küresel kurumlar vergisi oranı %15 olarak belirlenmiş 
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ve anlaşmanın 2023 yılında hayata geçeceği kararlaştırılmıştır. Yaptı-
ğımız çalışma ile yapılan bu anlaşmanın getireceği yenilikleri, iktisadi 
ve mali sonuçlarını ortaya koyarak, devletlerin bu anlaşmadan nasıl 
etkilenecekleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
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İYİ YÖNETİŞİM VE VERGİ GELİRLERİ

Dr. Mehmet AVCI
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Vergiler günümüzde sadece kamusal hizmetlerin finansmanında 
değil bunun daha da ötesinde ekonomiye bir müdahale aracı olarak 
da kullanılmaktadır. Devletin kendisinden beklenen rol ve sorumlu-
lukları yerine getirebilmesi açısından vergilerin yeterli düzeyde olma-
sı oldukça önem taşımaktadır. Ancak günümüzde özellikle az geliş-
miş ve gelişmekte olan toplumlarda vergilerin yeterli düzeyde elde 
edilemediği de bilinmektedir. Devletin vergi gelirlerini artırması vergi 
yükünün adil bir şekilde dağıtılması ile olanaklı görünmektedir. Di-
ğer yandan bir ülkedeki kurumsal yapı da söz konusu yükün adil bir 
şekilde dağılmasında önemli bir göstergedir. Örneğin yolsuzluğun 
kontrol altına alındığı, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun 
iyi işlediği, hukukun üstün olduğu, politik istikrarın sağlandığı, devle-
tin düzenleyici kalitesinin ve hükümetin etkinliğinin yüksek olduğu 
toplumlarda vergi uygulamalarının da daha adil olacağı dolayısıyla 
da vergi hasılatının daha yüksek gerçekleşeceği beklenmektedir. Zira 
söz konusu unsurların iktisadi büyüme üzerindeki pozitif etkisi de li-
teratürde kabul görmektedir. Dolayısıyla iktisadi faaliyetlerin de artış 
gösterdiği bir toplumda vergi hasılatının daha yüksek olması bekle-
nen bir sonuçtur.

Bu çalışmada panel veri analizinden yararlanılarak “iyi yönetişim 
vergi gelirlerini artırır” hipotezinin test edilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmanın üç bölümden oluşması planlanmaktadır. Birinci bö-
lümde iyi yönetişim ve vergi gelirleri arasındaki teorik bağ kurul-
maktadır. İkinci bölümde literatür bulguları değerlendirilmektedir. 
Üçüncü bölümde ise araştırmanın metodolojisi ve bulgularına yer 
verilmektedir.
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24 OCAK 1980 KARARLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ: 
DÖKÜMAN İNCELEMESİ

Ali OSMANOĞLU
Şırnak Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

İstikrar programları, çeşitli ekonomik göstergeleri iyileştirmede 
ülkelerin hazırladığı birtakım politikaları içermektedir. Türkiye ekono-
misi belirli dönemlerde makroekonomik göstergelerde ortaya çıkan 
olumsuzluklar karşısında değişen koşullara bağlı olarak istikrar prog-
ramlarını uygulamıştır. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri olarak 
hazırlanan 24 Ocak 1980 Kararları Türkiye’de radikal dönüşümün baş-
ladığı dönem olarak nitelendirilmektedir. Türkiye ekonomisinde 24 
Ocak 1980 Kararları alınırken temel hedefler arasında enflasyon so-
rununun çözülmesi, ihracat kapasitesinin yeterli düzeye arttırılması, 
döviz darboğazının aşılması gibi faktörler önemli rol oynamıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla beraber yaşanan istikrarsızlıklar, dönemin 
şartlarına uygun politikalarla giderilmiştir. 1930-1950 arası dönem-
de denk bütçe politikaları uygulanmış ve bu dönem, uzun vadeli dış 
borçlanmalardan kaçınılan dönemdir. 1950’li yıllardan sonra dış borç-
lara dayalı kalkınma stratejileri benimsenmiştir. 1960’lı yıllar, Türki-
ye’nin planlı kalkınma dönemlerine geçtiği ve dünya ekonomileri ile 
uyumlu bir seyir izlediği dönemdir. Ancak 1970’li yıllarda ortaya çıkan 
petrol şokları ve Bretton Woods sisteminin çöküşü ile beraber Türki-
ye’de ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları, döviz rezerv eksikliği do-
layısıyla yaşanan üretim düşüşü radikal kararların alınmasına zemin 
hazırlamıştır. Bu olumsuz tablo karşısında 24 Ocak 1980’de alınan ve 
25 Ocak 1980 tarihli Resmî Gazete’de yürürlüğe konulan istikrar prog-
ramı sayesinde ithal ikamesine dayalı model terkedilmiş, ihracata da-
yalı sanayileşme modeli benimsenmiştir. Döviz rezervlerini arttırmak 
amacıyla yabancı sermayeyi teşvik edici politikalar uygulanmıştır. Alı-
nan kararların başarılı olması ülkeye yabancı sermaye girişi sağlamış, 
ihracat hacmi artmıştır. Bu artışlar dolaylı olarak dış ödemelerdeki 
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açığı azaltmış, turizm gelirleri ve işçi dövizlerini de arttırmıştır. 

Bu çalışmada 1980 öncesinde Türkiye ekonomisinin durumu 
dönemler itibarıyla ele alınacak, dış ticaret istatistikleri ve Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) durumu incelenecektir. Kararları hazırlayan ko-
şullar, amaçlar ve ana hatlardan bahsedilecektir. Kararların yürürlüğe 
girmesinden sonra etkileri, sonuçları irdelenecektir. Bu doğrultuda 
1980 sonrasında dış ticaret istatistikleri, GSYH durumlarının boyutları 
saptanacaktır. Ayrıca Körfez krizi ve sonrasında yaşanan siyasi istik-
rarsızlıklar sonucunda uygulanan 5 Nisan 1994 Kararlarından bahse-
dilecektir.

Çalışmanın amacı 24 Ocak 1980 Kararları öncesinde ve sonrasında 
Türkiye ekonomisinin durumunu ele alıp, kararların Türkiye 
ekonomisine ne tür etkiler bıraktığını açıklamaktır. Bu çalışmada 
süreli yayınlar ve resmi istatistikler kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İstikrar, Türkiye Ekonomisi, Dönüşüm.
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THE INTERACTION BETWEEN MONETARY POLICY 
PRACTICES AND INFLATION IN TURKEY

Dr. Güller ŞAHİN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hüseyin YILDIRIM
İnönü Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Annual inflation in Turkey increased by 1.25% in September 2021 
and reached 19.58%, compared to September of 2020 (11.75%), an inc-
rease of 7.83% was recorded. Considering the high trend of inflation, 
it is crucial to examine the interaction between monetary policy deci-
sions and inflation. The aim of the research conducted in this context 
is to examine the interaction between the monetary policy practices 
of the CBRT and inflation. In line with the purpose, firstly the relati-
onship between monetary transmission mechanism and inflation is 
explained; the successor, developments in monetary policy and infla-
tion in the period after 2001 are addressed.

In the event that the CBRT reduces short-term interest rates, the 
effect of the monetary transmission mechanism interest rate chan-
nel on inflation is summarized as follows. Assuming that inflationary 
expectations do not change, nominal interest rates decrease; con-
sumers increase their spending and reduce their savings; produ-
cers’ borrowing costs decrease and investments increase; the total 
amount of credit used expands. Therefore, aggregate demand incre-
ases, economic activities accelerate and inflation rises.

The historical course of the CBRT’s monetary policy objectives 
and instruments after 2001 provides the following information. In the 
2002-2005 period, the main objective of monetary policy was deter-
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mined as price stability; Within the framework of the implicit inflati-
on targeting regime, the short-term policy rate was used as a policy 
tool. In addition, the monetary base was set as an additional anchor 
to increase the reliability of inflation targets. Although the main ob-
jective and policy instrument of the monetary policy did not chan-
ge between 2006 and 2010, the explicit inflation targeting regime 
was adopted. The 2008 Global Crisis, which increased the volatility 
of short-term capital flows, increased global liquidity cycles and risk 
appetite, led central banks to seek alternative policies, revealing the 
importance of financial stability. In this direction, after 2010, the CBRT 
expanded the main objective of its monetary policy, the framework 
of the explicit inflation targeting regime, to include financial stability, 
and started to implement a new monetary policy mix. Monetary po-
licy instruments evolved from policy rate instruments to structural 
instruments and cyclical instruments (policy rate, liquidity manage-
ment, interest rate corridor). In order to ensure financial stability wit-
hout sacrificing price stability, new instruments such as the interest 
rate corridor and the Reserve Option Mechanism have been develo-
ped.

Anahtar Kelimeler: CBRT, monetary policy implementations, mo-
netary transmission mechanism, inflation
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STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNDE FAALİYETE 
DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ: 

BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Dr. Zafer AY
Yalova Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Sürekli değişen dinamik iş ortamında, yöneticiler veya karar veri-
ciler iş stratejisine odaklanmak için farklı yollar belirlemelidir. Maliyet 
liderliği, bir şirketin paydaşlar için değer yaratmak için izleyebileceği 
önemli genel stratejilerden biridir. Faaliyete Dayalı Maliyetleme (FTM) 
geçen yüzyılda maliyet ve yönetim muhasebesi alanında ürün mali-
yetlendirme ve yönetim stratejisine odaklanan en yenilikçi araç oldu-
ğu düşünülmektedir. Genellikle tam maliyete modern bir alternatif 
olarak kabul edilir. İşletmenin katma değer açısından ilgili bilgileri 
tanımlamasını sağlar ve bu da işletme ve genel olarak toplum için 
daha etkili kararlar almasına yardımcı olur. FTM, bir firma/kuruluşun 
gerçekleştirdiği faaliyetleri tanımlayan ve daha sonra bu faaliyetler 
aracılığıyla ürünlere dolaylı maliyetler atanan bir yaklaşımdır. Bu yak-
laşım veya sistem, maliyetler, faaliyetler ve ürünler arasındaki ilişkiyi 
tanır ve bu ilişki aracılığıyla, geleneksel yöntemlerden daha az keyfi 
olarak ürünlere dolaylı maliyetler atar. FTM, dikkati maliyet faktörleri-
ne, maliyetlerin artmasına neden olan faaliyetlere odaklar. Gelenek-
sel tam maliyeti, çalışma saatleri veya makine saatleri gibi hacimle 
ilgili etkenlere odaklanma eğilimindeyken, faaliyete dayalı maliyet-
leme, nedensel ilişkiyi anlayarak çeşitli etkenleri kullanır. Faaliyete 
dayalı maliyetleme, daha doğru fiyatlandırma kararlarına yol açan 
daha doğru bir ürün/hizmet maliyetlendirme yöntemi sağlar. Genel 
giderlerin ve maliyet etkenlerinin anlaşılmasını artırır ve maliyetli ve 
değer katmayan faaliyetleri daha görünür hale getirerek yöneticile-
rin bunları azaltmasına veya ortadan kaldırmasına olanak tanır. FTM, 
genel giderleri dağıtmanın ve ortadan kaldırmanın daha iyi yollarını 
bulmak için işletme maliyetlerini etkin bir şekilde zorlar. Ayrıca, ge-
liştirilmiş ürün ve müşteri karlılık analizi sağlar. Sürekli iyileştirme ve 
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puan kartları gibi performans yönetimi tekniklerini destekler. Bu ça-
lışmada bir uygulama yardımıyla FTM’nin stratejik maliyet yönetimi 
açısından önemi ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik maliyet yönetimi, faaliyete dayalı ma-
liyet yöntemi, geleneksel maliyet yöntemi, maliyet düşürme yöntem-
leri
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UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN ÇALIŞMA 
YAŞAMI KATILIMCILARINA SAĞLADIĞI AVANTAJ VE 

DEZAVANTAJLARIN İNCELENMESİ

Gülcan OLÇUM
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Doç. Dr. Zehra Nuray NİŞANCI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bu araştırmanın amacı, uzaktan çalışmanın çalışma yaşamının 
katılımcıları tarafından nasıl değerlendirildiğini, hangi konularda 
avantaj veya dezavantaj sağladığını, eksik, hatalı veya başarılı olarak 
değerlendirilen noktalarının neler olduğunu ve bu noktaların daha iyi 
duruma getirilmesi için ne gibi düzenlemeler yapılabileceğini litera-
türden yararlanarak ortaya koymaktır. Esnek çalışma modellerinden 
biri olan uzaktan çalışma, 2019 yılında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 
kentinde ortaya çıkan, birkaç ay içerisinde dünyanın birçok yerine 
yayılan Covid-19 bulaşıcı hastalığının olumsuz etkilerini minimize et-
mek amacıyla çalışma yaşamında kendine daha fazla yer bulmuş bir 
uygulamadır. Uzaktan çalışma, çalışanların iş yapma biçimlerinde, 
çalışma ortamlarında, iş yaparken ihtiyaç duyulan kaynaklarda, yöne-
timin karar alma, toplantı yapma, iletişim kurma gibi çeşitli faaliyet-
lerinde bir değişim süreci başlatmıştır. Bu değişim, çalışma yaşamı 
katılımcılarının bir kısmı tarafından dayatma veya mecburiyet ola-
rak algılanmış; iş tatmininin ve örgütsel bağlılığın düşmesi, iş-yaşam 
dengesinin kurulamaması gibi konularda sorunlar yaşanmasına se-
bep olmuştur. Bununla birlikte çalışma yaşamı katılımcılarının diğer 
bir kısmı ise uzaktan çalışma yöntemini olumlu karşılamışlar ve “as-
lında işler bu şekilde de yürüyormuş” bakış açısına sahip olmaya baş-
lamışlardır. Uzaktan çalışma örgütlere elektrik, su vb. gibi birtakım 
giderlerin azalması hususunda avantajlar sağlarken; fiziksel olarak 
bir arada bulunmayan çok sayıda çalışanın yönetimi ile ilgili zorluk 
ve dezavantajları ortaya çıkarmıştır. Çalışanlar ise ulaşım sorununun 
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ortadan kalkması, bireysel çalışma imkanına sahip olma, aile bireyleri 
ile daha fazla vakit geçirme gibi avantajlar sağlarken; mesai saati an-
layışının ortadan kalkması, sosyalleşme ihtiyacının karşılanamaması 
gibi dezavantajları yaşamışlardır. Küreselleşmenin ve hızla yaşanan 
teknolojik gelişmelerin etkisi de göz önünde bulundurulduğunda 
uzaktan çalışma yönteminin, Covid-19 pandemisi sonrası da birçok 
alanda tam veya kısmi olarak uygulanmaya devam edeceği; örgüt-
lerin, çalışanların ve çalışma yaşamının kısmen yeni olan bu model 
doğrultusunda önemli bir değişime uğrayacağı öngörülmektedir. Bu 
hususta hem örgütler hem de çalışanların, dijital çağın gereklilikleri-
ne cevap verecek bilgi, beceri ve kaynaklara sahip olma, gerekli eği-
tim ve alt yapı eksikliklerini giderme konusunda hazırlıklar yapmaları 
zorunludur. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, Esnek Çalışma, Covid-19, 
Yeni Çalışma Yaşamı
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DAVRANIŞSAL EKONOMİ YAKLAŞIMLARININ  
EĞİTİM ALANINDAKİ UYGULAMALARI

Dr. Zeynep ÇİRKİN
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Davranışsal ekonomi bilimi daha iyi sonuçlara ulaşmak ve daha et-
kili politikalar oluşturmak amacıyla psikoloji, sinirbilim ve sosyolojiden 
gelen bilgileri bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Davranışsal kamu 
politikaları yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaştığı günümüzde, 
davranışsal yaklaşımların geniş bir kullanım alanı olduğu görülmek-
tedir. Bunlardan bazıları organ bağışı, vergi uygulamaları, sağlık po-
litikaları, çevreyi koruma programları gibi alanlardır. Fakat eğitim 
alanındaki uygulamalar da son zamanlarda artış göstermektedir. Eği-
timciler ve politika yapıcılar, bazı öğrencilerin (ve öğrenci gruplarının) 
aynı eğitimi almasına rağmen neden akademik olarak diğerlerinden 
daha başarılı olduğunu açıklamak için motivasyon, güdülenme, oto-
kontrol gibi bilişsel olmayan faktörlere odaklanmaktadır. Öğrenciler 
belirli bir alanda kendilerini ne kadar yetkin hissederlerse, o alana ne 
kadar değer verirlerse, zorlandıkları görevleri tamamlamak için ne 
kadar sebat gösterirlerse, hedeflerini ve arzularını ne kadar yüksek 
belirlerler ve özdenetim stratejilerini ne kadar sık kullanırlarsa, karşı-
larına çıkan başarısızlıklardan da o kadar az etkilenirler ve akademik 
değerlendirmelerde de o ölçüde yüksek başarı gösterirler. Fakat bir 
çoğunun eğitim hayatının en önemli kısmını oluşturan ilk öğretim 
ve lise döneminde bu bilince sahip olarak eğitici faaliyetlere iştirak 
etmesini beklemek özellikle çocukların ve ergenlerin bilişsel gelişimi 
göz önüne alındığında ikna edici değildir. Beynin motor ve duyusal 
işlemeye karşılık gelen kısımları erken olgunlaşırken, dış dünyay-
la ilgili enformasyonu işleyen, en üst düzeydeki davranışların bütün 
bileşenlerinin bağlantılarını yapan ve onları bütünleştiren, önemli 
duyu ve motor sistemlerinin arasındaki geri bildirim döngülerinin ve 
bağlantılarının yer aldığı alan olan profrental korteksin ileri yaşlarda 
geliştiği bilinmektedir. Prefrontal korteks gibi planlama, çalışan bel-
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lek ve öz denetim gibi yürütücü işlevlerin altında yatan daha yüksek 
bilişsel alanların gelişmesinin daha uzun sürmesi çocuk ve ergenlerin 
eğitim hayatındaki aksiyonları alırken hayat boyu faydalarını maksi-
mize edecek şekilde uygulanacak politikalardan fayda elde etmeleri-
nin mümkün olduğunu göstermektedir. Son on beş yılda özellikle bu 
alanda yapılan çalışmaların sayısında ciddi bir artış olduğu yapılan ya-
zın taramalarında net olarak görülmektedir. Yapılan bu çalışmaların 
deney odaklı olduğu ve bazı dürtme uygulamalarında farklı sonuçla-
rın olduğu görülse de davranışsal yaklaşımların öğrenci davranışlarını 
etkilemede başarılı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle 
gençlerin ve ebeveynlerin eğitim fırsatlarından neden her zaman 
tam olarak yararlanamadıkları üzerinde durularak bu sonucun al-
tında yatan nedenler irdelenmektedir. Öğrencilerin motivasyonu ve 
başarısının en güçlü yordayıcılarından biri, farklı alanlardaki yetenek-
lerine yönelik kişisel değerlendirmeleridir. Daha sonra bu davranışsal 
engellerin bazı öğrencilerin uzun vadeli refahlarını iyileştirmelerini 
nasıl engellediği üzerine bir tartışma yapılarak bunu engellemek için 
pratikte nasıl uygulamaların yapıldığına değinilecektir. Bu çalışma ile 
eğitim alanındaki davranışsal iktisat uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bir 
literatür taraması yapılacaktır. Diğer taraftan devam çalışması olarak 
amaçlan bir sonraki çalışmanın uygulama alanı ile ilgili alanda çalışan 
akademisyenlerden görüş almak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Eğitim, Eğitim Politikası, 
Dürtme, Zihinsel Yanılgılar
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LOZAN’A KARŞIDAN BAKMAK: LORD CURZON 
VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN LOZAN 

DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dr. Mehmet Ali TUĞTAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Öğretim Üyesi

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrasında 
yapılan barış anlaşmaları içinde halen yürürlükte olan yegane anlaşma 
olarak dünya siyaset ve diplomasi tarihinde müstesna bir yere sahiptir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden biri olan anlaşma, imza-
lanmasının 100. Yılı yaklaşırken çok sayıda yayın ve tartışmaya konu ol-
maktadır. Gerek anlaşmanın içeriğine ya da sonuçlarına eleştirel bir gözle 
bakanlar, gerek revizyonist tarih yazımı denemeleri Lozan’ın, Türkiye’de 
ve dünyada Türkiye kamuoyuna resmi tarihte anlatıldığı gibi algılanma-
dığını iddia etmekte; buna karşıt görüşleri savunanlar ise bu tür iddiaların 
somut dayanak, belge ve bilgi desteğinden yoksun olduğunu öne sür-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, Lozan konusunda devam eden tartışma-
lara dönemin iki anahtar siyasi aktörü olan Lord Curzon ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ün konu hakkında kendi meclislerine bilgi verdikleri konuşmala-
rından yola çıkarak birincil kaynaklara dayalı bir bilgi zemini sağlamaktır. 
Çalışmada İngiliz tarafının görüşleri için Lord Curzon’un 28 Şubat 1924 ta-
rihinde Lordlar Kamarasına hitaben yaptığı konuşmasının da yer aldığı 
“Treaty of Peace (Turkey)” başlıklı Lordlar Kamarası Oturum tutanağı; Türk 
tarafının görüşleri içinse Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fır-
kası umumi reisi olarak 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919’dan 1927’ye dek 
kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşması olan 
Nutuk’un Lozan Anlaşması ile ilgili kısmı kullanılacaktır. Bu iki metinde 
ifade edilen görüş, olay ve iddialar için bunlara dair ek birincil ve ikincil 
kaynaklara da başvurulmuştur. Çalışmada Curzon ve Atatürk’ün söylevle-
ri: i) tarafları Lozan müzakereleri sürecine getiren olaylar, ii) Lozan müza-
kerelerinde tarafların önemli gördükleri başlıca konular, iii) Bu konuların 
çözümü için kendi çıkarlarına gördükleri sonuçlar ve iv) elde edilen so-
nuçlar hakkındaki mütalaaları bağlamlarında değerlendirilecektir.
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BAZI İNGİLİZ SEYAHATNAMELERİ VE OSMANLI 
KAYNAKLARINA GÖRE ANADOLU’DA KONAR-GÖÇER KADINI 

Dr. Erdal ÇİFTÇİ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Osmanlı tarih yazımında konar-göçerlik ve kadın temsiliyetlerinin ya-
dsınamayacak derecede eksik ve geri planda bırakıldığı bir gerçektir. Her 
iki temsiliyetin bir araya geldiği yani konar-göçer kadın temsiliyeti ile ilgi-
li literatürün henüz tatmin edici seviyede olmaması, hatta bu konuda ol-
dukça eksik bilgi ve veriye sahip olmamız halihazırdaki eksikliği izhar eden 
işaretlerden bazılarıdır. Her ne kadar konar-göçer kadınlar ile ilgili antro-
polojik ve sosyolojik çalışmaların varlığı söz konusu olsa da Osmanlı tarihi 
çalışmalarında aynı derecede bir literatürün varlığına sahip olamamamız 
çok yönlü birçok sebepten kaynaklanmaktadır. Bu çalışmamızda tarih ya-
zımında geri planda kalmış olan konar-göçer kadın temsiliyetleri ile ilgili 
bazı ender veri ve bilgiler çerçevesinde literatüre önemli fakat mütevazi 
bir katkı sunulacaktır. Osmanlı arşiv kaynakları konar-göçer kadın temsili-
yeti ile ilgili araştırmacılara sınırlı bir veri sunabilmesine rağmen, ender de 
olsa bazı arşiv belgelerinin konumuzu aydınlatıcı ve yön gösterici varlığın-
dan bahsedilecektir. Ayrıca, oryantalist ve modernist önyargılarına rağmen 
doğrudan gözlemler olması açısından birincil kaynaklardan biri olan İngiliz 
seyyahların Anadolu coğrafyasında sosyal yaşama dair sundukları veriler 
ışığında da konar-göçer kadın temsiliyetinin çok yönlülüğü ile ilgili bazı ve-
riler paylaşılacaktır. 19. yüzyıl ortalarına ait bir dönemde ağırlıkla yazılmış bu 
notlar ve yine bu döneme ait bir Osmanlı kaydı çerçevesinde konar-göçer 
topluluklarda kadının kendi toplumu olan aşiret içerisindeki idari ve sosyal 
statülerinin çok çeşitliliğine ve çok yönlülüğüne değinilecektir. Kendi aşi-
ret toplumunda oldukça baskın ve karar verici bir konuma sahip bir kadın 
temsiliyetinin varlığının yanı sıra, aynı zamanda konar-göçer sosyal yaşa-
mının zorlukları çerçevesinde ağır iş yüküne sahip kadın temsiliyetinin de 
varlığına değinilecektir. Bu verilerin kritiği ve analizi çerçevesinde özcü ve 
genelleştirmeci yaklaşımlardan uzak olarak bu çalışmamız konar-göçer ka-
dınlar ile ilgili yapılacak sonraki çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.
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İNGİLTERE’NİN ŞARK SİYASETİ VE  
OSMANLI VİLAYAT-I ŞARKİYESİ’NE ETKİLERİ

Dr. Mehmet Rezan EKİNCİ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Şark Meselesi, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıldan itibaren belirgin bir ge-
rileme sürecine girmesiyle beraber özelde Avrupa’dan çıkarılması veya Os-
manlı Devleti’nin paylaşılması ve tasfiye edilmesine kadar esnetilebilen bir 
kavramdır. Bu anlamda batılı güçlerin tamamının uzlaştığı ortak noktaları 
barındırsa da gerçekte her bir batılı devletin kendi çıkarına münhasır bir-
den fazla “şark meselesi” ve şark siyaseti vardır. Osmanlı’nın 19. ve 20. yüz-
yılları göz önüne alındığında bu mesele etrafında en fazla rekabet eden 
iki aktörden biri sıcak denizlere inme teşebbüsünü hedef haline getiren 
Rusya ile uzakdoğu sömürge yollarında rakip kabul etmeye yanaşmaz bir 
İngiltere bulunmaktaydı. Özellikle bu iki devletin şark meselesinde çeli-
şen menfaatleri Osmanlı’nın son yüzyılındaki diplomasisinde önemli bir 
meşguliyete tekabül eder. Şark Meselesi’nin batılı devletler nezdinde fark-
lı çıkarlara göre anlamlar ve siyaset tarzları geliştirmesine benzer şekilde, 
bu meselenin Osmanlı Vilayat-ı Şarkiyesini de kapsar biçimde anlamlar ve 
politikalar içerdiği belirtilmelidir. Özellikle Berlin Antlaşması’nı müteakip 
azınlık ve Ermeni meseleleri üzerinden Akdeniz’den başlayarak Basra’ya 
kadar uzanan Osmanlı’nın şarki sahasında ve uluslararası ekonomik pa-
zarlar üzerinden İngiltere ile Rusya başta olmak üzere batılı güçlerin reka-
betinin arttığı bir meseleye dönüşmüştür. Ayrıca İngiltere’nin Osmanlı’nın 
toprak bütünlüğünü parçalama siyaseti güttüğünü iddia eden söylemin 
aksine, Vilayat-ı Şarkiye’de tersi bir politika güttüğü anlaşılmaktadır. Bu re-
aliteyi İngiltere’nin Şeyh Ubeydullah gibi bölgede çıkan bazı isyanlardaki 
Osmanlı yanlısı tutumunda tesbit etmek mümkündür. Bu çalışmada, baş-
ta Osmanlı arşiv belgeleri olmak üzere hatırı sayılır miktardaki hatıra, rapor 
ve seyahatname türünden kaynaklara başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şark meselesi, Vilayat-ı Şarkiye, İngiliz siyaseti, Şeyh 
Ubeydullah.
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İŞGAL İSTANBUL’UNDA AYASOFYA’NIN  
TEKRAR KİLİSE OLMASI TARTIŞMALARI

Dr. Can Eyüp ÇEKİÇ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Öğretim Üyesi

16 Nisan 1920 günü, Sadrazam Damat Ferit Paşa, İngiliz Yüksek 
Komiserliğinden Andrew Ryan ve Amiral Webb’e Ayasofya ve çevre-
sinde yapılan Yunanistan taraftarı gösterileri yasaklamalarını ya da 
en azından göstericileri engellemelerini rica etti. Söz konusu bölge, 
Kasım 1918’de kente gelen İngiliz askerleri tarafından koruma altına 
alınmıştı. İngiliz askerleri, Ayasofya’nın Rum Ortodoks Kilisesine dö-
nüştürülmesi dedikodularına tepki göstermek amacıyla Türk milli-
yetçileri tarafından yapılacak olası bir saldırıya karşı alarm durumun-
daydı. Aynı dedikodular, Hint-Müslüman delegelerin süregiden Paris 
Konferansında Ayasofya’nın kiliseye dönüştürülmesi sonucunda Hin-
distan’da görülebilecek tepkilere karşı uyarı notu hazırlamalarına 
neden olmuştu. Tüm bu gelişmeler olurken, Londra’da Canterbury 
Başpiskoposunun da katıldığı bir kiliseye dönüştürme yanlısı toplan-
tı gerçekleştirildi. İngiliz Parlamentosu’nun birçok üyesi Ayasofya’nın 
orijinal haline dönüştürülmesine dair “Hristiyan hissiyatına” dikkat 
çekiyordu. Arşiv belgelerine dayanan bu çalışma işgal İstanbul’unda 
Rum cemaatinin, Patrikhanenin, İngiliz Yüksek Komiserliğinin, Os-
manlı Hükümetinin, Türk milliyetçilerinin, İngiliz milletvekillerinin, 
Hindistan Müslümanlarının, Anglikan Kilisesinin ve hatta mimarlık 
tarihçilerinin de katıldığı Ayasofya’nın kimliği tartışmalarını göz önü-
ne seriyor. Çalışma, söz konusu anıt üzerinden yapılan ideolojik tar-
tışmalar üzerinden emperyalizm, milliyetçilik ve din ilişkisine odak-
lanıyor. Bu ilişki ve karşıtlıkların, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 
yeni düzende nasıl yeni birer saldırı ve direniş alanı yarattığını ortaya 
koyuyor. 
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SİNOLOJİ BÖLÜMÜ, PROF. DR. WOLFRAM EBERHARD 
VE CUMHURİYET’İN TÜRKLÜK İNŞASI

Özgür BAYRAKTAR
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1923 yılında kurulan Türkiye Cum-
huriyeti, köklerini sağlamlaştırmak amacıyla yeni bir ulus bilinci yaratmayı 
hedeflemiştir. Din yerine ulus temelli, Türklük temelli bir kimlik oluşturma-
ya çabalayan Cumhuriyet yönetimi bu gaye doğrultusunda pek çok önem-
li atılımlar gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlilerinden birisi başkentin 
İstanbul’dan Ankara’ya taşınması ve yeni başkentte Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin (DTCF) kurulmasıdır. Türklüğün kökenlerinin Osmanlı’dan, 
İslamiyet’ten de öncesine dayandığını ön plana çıkarmaya çalışan Cum-
huriyet yönetimi bu nedenle bu fakülteye ve özellikle de Sinoloji bölümü-
ne büyük değer atfetmiştir. Zira Türklerin Orta Asya tarihinin araştırılması 
ve ulus inşası sürecinde bu dönemin vurgulanması için Çin kaynaklarının 
incelenmesi ve bu incelemeleri yürütecek Çince bilen eleman yetiştirilme-
si Cumhuriyet’in ilk yıllarında oldukça büyük önem arz etmiştir. Türklerin 
Orta Asya’daki tarihi öne çıktıkça Cumhuriyet’in, Türklüğün Osmanlı dö-
neminden ibaret olmadığı ve İslamiyet öncesinde de güçlü bir şekilde var 
olduğu tezi kuvvetlenmiştir. 1937-1948 yılları arasında Sinoloji Bölümü’nde 
çalışan Prof. Dr. Wolfram Eberhard, Türkiye’deki Sinoloji çalışmaları açı-
sından oldukça önemli bir isimdir. 1909 doğumlu Eberhard, 1937 yılında 
ülkesindeki Nazi rejiminden kaçarak önce Amerika Birleşik Devletleri’ne 
(ABD) ardından Çin’e, oradan da Hong Kong’a geçmiştir. Orada bulundu-
ğu esnada Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden teklif alan Eberhard, Tür-
kiye’ye gelmiş ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Sinoloji bölümünde 
1948 yılına kadar görev alarak Türkiye’de Sinoloji çalışmalarının gelişmesini 
sağlamıştır. Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilk yıllarında oluşturulmaya çalı-
şılan ulus bilinci ve Eberhard’ın büyük katkı sunduğu Sinoloji bölümünün 
bu doğrultuda oynadığı önemli rol incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
(DTCF), Prof. Dr. Wolfram Eberhard, Sinoloji, Türklüğün İnşası
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SWARA VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE  
YEŞİL TEDARİKÇİ SEÇİMİ ALTERNATİFLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Muhammet Enes AKPINAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Tedarik zinciri tedarikçi ile başlayan; toptancı, perakendeci ve son tüke-
tici olan müşteriye kadar uzanan ve farklı unsurların bir araya gelmesinden 
oluşan bir yapı olarak tanımlanabilir. Bu yapı zinciri tasarımının öneminin 
daha da fazla arttığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle de küresel salgın 
olan pandemi döneminin de etkisiyle bazı ülkeler bu zinciri iyi tasarlaya-
madığı ve yönetemediği için birçok aksaklıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
aksaklıklar ilgili ülkelerin vatandaşlarının bireysel yaşamı dahil olmak üzere 
her şeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tedarik zincirinin farklı pay-
daşları olmasına rağmen en önemli bileşenlerden birisi de tedarikçilerdir. 
Tedarikçilerde yaşanacak ani bir olumsuzluk ve yanlış bir planlama zincir 
boyunca her bir aktörün de olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. Bunun 
yanı sıra, günümüzde küresel ısınmanın da tehdidiyle birlikte yeşil kavramı 
ön plana çıkmıştır. Doğaya daha az zararlı alışkanlıklar ve davranışlar artık 
üreticiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlanmış ve farklı yasalarla 
da bu durum zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Buradan hareketle 
tedarikçiler arasında da bu alanda rekabet artmıştır. Bu durum tedarikçiler 
içinde önem kazanmış ve tedarikçiler de kendi aralarında “yeşil tedarikçi” 
şeklinde farklılaşmaya başlamışlardır. Bu çalışmada bir yeşil tedarikçi seçim 
problemi ele alınmıştır. Ele alınan problem yeşil kriterleri ve farklı yeşil te-
darikçileri içermektedir. Bu sebeple problem bir Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV) problemi olarak adlandırılabilir. Problemin çözümü için ÇKKV yön-
temlerinden SWARA ve MAIRCA yöntemleri dikkate alınmıştır. Ele alınan 
problemin çözümü sonrasında dikkate alınan kriterleri en uygun düzeyde 
karşılayan yeşil tedarikçi seçilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Yeşil Tedarikçi Seçimi, 
SWARA Yöntemi, MAIRCA Yöntemi



421

ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİNDE  
ÇEVRESEL YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME YAKLAŞIMI

Dr. Ulukan BÜYÜKARIKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Klasik maliyet muhasebesi sistemleri, çevresel maliyetlerle ilgili 
yanlış yatırım kararlarına yol açmıştır. Bu durum verimlilik ve çevresel 
etkileri minimize etme gibi konularda klasik maliyet yönetimi yak-
laşımlarını baskı altına almıştır. Bu soruna çözüm getirebilmek için 
1990’lı yıllarda Çevre Yönetim Muhasebesi (ÇYM) araçları geliştirilmiş-
tir. 

ÇYM, işletme yönetimi tarafından işletmenin çevreyle ilgili planla-
rını yürütme ve yönetmeye ilişkin bilgilerin tanımlanması, ölçülmesi, 
toplanması, analizi, hazırlanması, yorumlanması ve iletilmesi olarak 
tanımlanabilmektedir.

ÇYM araçlarından biri olan Yaşam Seyri Maliyetleme (YSM) çevre 
ve yaşam döngüsü maliyetlerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda YSM işletmenin üretim sonrası maliyetleri ve üretim 
sonucu oluşan çevresel etkilerin azaltmasına da yardımcı olacaktır.

Çalışmada ÇYM’nin stratejik araçlarından Çevresel YSM’nin işlet-
melere sağlayabileceği avantajlar ele alınmıştır.

Çevresel YSM, bir ürün veya hizmetle ilişkili çevresel etkileri çev-
re odaklı değerlendirerek stratejik karar verme aşamasında yöneti-
cilerin daha doğru alternatiflere yönlenmesine yardımcı olabilecek 
stratejik bir araçtır. Bu araç üretim sürecini ve bu süreçte kullanılan 
malzemeleri birbirine bağlı olarak çevresel etkilerine göre değerlen-
dirmekte olup, malzemelerin dış çevresel özelliklerini ölçmek için bir 
cetvel oluşturmaktadır. Bu cetvel işletmelere atık minimizasyonu uy-
gulamaları gibi kaliteli, daha az kirletici, daha düşük maliyetli ürünler 
ortaya konulmasını ve rekabette bir pazarlama avantajı elde edilme-
sini sağlayabilmektedir. 
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Çevresel YSM sonucunda insan sağlığı, ekosistem ve doğal kay-
naklar üzerinde olumlu bir etki ortaya konulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Maliyet yönetimi, Çevre yönetim muhasebesi, 
Yaşam seyri maliyetleme, Çevresel yaşam seyri maliyetleme
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AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS AND DEMOCRACY ON  
POST SOCIALIST COUNTRIES

Assoc. Prof. Dr. Melike ATAY POLAT
Mardin Artuklu University

 Assoc. Prof. Dr. Pınar ÇUHADAR
Mardin Artuklu University

Environmental problems have reached an irreversible level and 
the concerns about the world and future generations’ survival rights 
have made this issue one of the most important topics of the scien-
tific world. Environmental issues are interdisciplinary research field 
related to its nature. Environmental problems are closely associated 
with production and consumption behaviours that prevent ecosys-
tems from renewing themselves. Many alternative approaches have 
been improved why its realized that its an illusion of economics loo-
king at natural resources as a costless input. The schools of thought 
which seek the effects of institutional factors on economic behavi-
or have become mainstream has allowed the issue tackeled with 
different perspective. Political economy debates on environmental 
problems questioned whether democratic governments find more 
effective solutions to these problems or not. Thus the feature of de-
mocratic governments such as accountability, transparency and 
participation make easier to access to information supports the idea 
that democracy contribute environmental problems. solution positi-
vely. The aim of this study is to examine empirically whether democ-
racy has any effect on reducing environmental pollution in the post 
socialist countries that had passed from an autocratic government 
to a democracy for the period 1995-2018. The main reason why these 
countries have been chosen as a sample is about the relatively new 
formation of liberal democratic institutions. While pooled OLS fin-
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dings support that democracy reduce the greenhouse gas emission 
and CO2 emission, the results of the semi-parametric fixed effects 
model show that democracy does not have any significant effect on 
environmental pollution.

 Keywords: Democracy, Static Panel Data Analysis, Semiparamet-
ric Fixed Effect
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HAKKARİ’NİN ÇEVRE SORUNLARINA  
AKADEMİK BİR BAKIŞ

Dr. Fatma ÖKDE
Hakkari Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Doğadaki dengenin bozulmasının bir yansıması olan çevre sorun-
ları, günümüzde üzerinde sıkça durulan ve güncelliğini koruyan tar-
tışmalardandır. Çevre sorunları her ülkenin önemsediği bir konu olup 
küresel ya da yerel düzeyde farklı disiplinler tarafından ele alınmakta 
ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Çevre sorunlarına ilişkin farklı 
unsurlar söz konusu olmakla birlikte genellikle sorunların kaynağında 
kirlilik yatmaktadır. Kirliliğin yarattığı etki, kaynağıyla sınırlı kalmadığı 
için bölgesel ve küresel sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle yerel ve 
bölgesel düzeyde gerçekleşen sorunların küresel düzeyde yarattığı 
etki göz önüne alındığında her bir sorun önemli hale gelmektedir. 

Türkiye’nin de yaşadığı farklı çevre sorunları söz konusudur. Tür-
kiye’deki mevcut çevre sorunlarına ilişkin farklı alanlarda çeşitli çalış-
malar yapılmakta ve sorunların giderilmesi için çözüm yolları belir-
lenmektedir. Bu çalışmada ise, Hakkari ili özelinde mevcut olan çevre 
sorunlarını ele alacaktır. Hakkari’nin çevre sorunlarına ilişkin daha 
önce akademik bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle çalışma 
önem taşımaktadır. Hakkari hava, toprak, gürültü ve su kirliği başta 
olmak üzere çarpık kentleşme, yeşil alanların yetersizliği gibi çevresel 
sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışma ile Hakkari’deki çevre sorunlarının 
neler olduğu akademik bir bakış açısıyla ortaya koyulacaktır. Hakka-
ri’deki çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik yerel yönetimlerin ger-
çekleştirdiği faaliyetler ele alınacaktır. Son olarak Hakkari’deki çevre 
sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

 Anahtar Kelimeler: Çevre Sorunları, Hakkari, Hava Kirliliği, Su Kirli-
liği, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği
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LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN YEŞİL LOJİSTİĞE 
DÖNÜŞÜM ETMENLERİNİN İNCELENMESİ VE 

TRAMBÜS ÖRNEĞİ

Veli Can ŞEN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Lojistik kavramı tedarik, üretim ve dağıtım faaliyetlerine yöne-
lik kaynakların tahsis edilmesi ve kontrol sürecini tanımlamaktadır. 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında küreselleşmenin hız kazanması, 
uluslararası hareketliliğin artması, dijitalleşme, e-ticaret faaliyetleri-
nin genişlemesi gibi birçok faktör taşımacılık operasyonlarının geli-
şimini etkilemektedir. Bu gelişim sürecinde finansal ve operasyonel 
amaçlara erişime yönelik birçok yenilik ortaya çıkarılmıştır. Diğer ta-
raftan taşımacılık faaliyetlerinin değişim ve dönüşümünde hava kirli-
liği, gürültü kirliliği, kazalar gibi pek çok olumsuz unsur da ortaya çık-
maktadır. 1980’li yılların başlarında bu olumsuzlukların farkına varan 
bazı çevreci işletmeler yeşil politikalar üretmeye çalışmışlar ve çevre-
ye zararı en aza indirgemeyi amaçlamışlardır. Taşımacılık faaliyetleri 
içerisinde lojistik operasyonlarındaki sera gazı yayılımı yaklaşık olarak 
tüm kirliliğin %24’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle ulusal, uluslara-
rası, şehirlerarası ya da kent içi ulaşım faaliyetlerinde yeşil lojistiği des-
tekleyen politikaların oluşturulması ve gerekli yatırımların yapılması 
ihtiyacı doğmaktadır. Bu durum da yeşil lojistiğe verilen önemi daha 
da önemli bir boyuta taşımaktadır. 

Günümüzde yeşil lojistiğe yatırım yapmayı amaçlayan işletmeler 
olduğu gibi yeşil lojistiğe henüz olumlu yaklaşmayan işletmeler de 
mevcuttur. Bu durumun altında yatan temel unsur, yeşil lojistiğe yö-
nelik yatırımların maliyetleri arttıracağına yönelik inanıştır. Yeşil lojistik 
uygulamaları ile işletmelerin bu yöndeki yatırımlarını desteklemeleri 
ve devlet teşvikleri ile yeşil lojistiğe yönelik işletmelerin özendirilme-
si gerekmektedir. Ayrıca, yeşil lojistiğe yönelik yatırımların işletmeye 
sürdürülebilir katkı sağlayarak paydaşların memnuniyet düzeyini art-
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tıracağının işletme ve toplum düzeyinde bilinçlendirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda gerek kamu gerek özel sektör işletmeleri-
nin lojistik ve taşımacılık temelli operasyonlarında yeşil uygulamaları 
ve yeşil araçları tercih etmeleri çevreci politikaları destekleyecektir. 

Bu çalışmada Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yı-
lında hizmete giren ve kent içi lojistik faaliyetlerde yeşil bir uygula-
ma olarak dikkat çeken Trambüsler ele alınmaktadır. Önemli ölçüde 
enerji tasarrufu sağlayan Trambüsler, kent içi yolcu taşımacılığında 
herhangi bir ray sistemine bağlı kalmadan uygun yatırım maliyetleri 
ile çevre dostu araçlardır. Bu çalışmada incelenen örneğin, yeşil lo-
jistik kapsamında irdelenerek benzer işletme ve belediyelere örnek 
teşkil etmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Yeşil Lojistik, Kent İçi Taşıma, Trambüs
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ISO500’DE YER ALAN ŞİRKETLERİN  
KURUMSAL İTİBARLARINA GÖRE  

ÇKKV YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI

Hakan BALTACI
Yalova Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Dr. Cem GÜRLER
Yalova Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Şirketlerin çeşitli kaynaklara erişmek için kullandığı kurumsal iti-
barları, şirketin kurulduğu andan itibaren giriştikleri eylemlerin -fi-
nansal, toplumsal vb.- ve bu şirket hakkındaki gelecek beklentilerin 
hesaba katıldığı toplu bir yargılama sonucunda oluşmaktadır. Do-
layısıyla akademik araştırmalar için kurumların/şirketlerin itibarlarını 
hesaplarken hangi kriterlerin itibar hesaplama sürecine dahil edile-
ceği hala tartışmalı bir konu olarak görülmektedir. Bu nedenle bir ön 
çalışma olarak kabul edilebilecek bu araştırmanın amacı kurumsal 
itibarın hesaplanabileceği bir model önermektir. Modelde kurumsal 
itibar yazınının da desteğiyle kullanılan değişkenle; şirketlerin büyük-
lükleri (şirketlerin toplam çalışan sayıları), şirketlerin yaşları, şirketlerin 
en üst düzey idari yöneticilerinin sektör tecrübeleri (yıl bazında), bu 
yöneticilerin aynı sektörde CEO ya da yönetim kurulu üyesi olarak al-
mış olduğu toplam görev sayıları ve şirketler hakkında çıkan ilgili yıla 
ait toplam haber sayılarıdır. Araştırmada İSO 500’de yer alan şirketler 
evren olarak kabul edilmiştir. 208 şirketin tam verilerine ulaşılmış ve 
önerilen modele göre bu şirketlerin itibar düzeyleri hesaplanmış ve 
bir sıralama elde edilmiştir. Kriter ağırlıklarının tespitinde çok kriterli 
karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), şirket-
lerin sıralanması için ise TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Kriter ağırlık-
larının belirlenmesi için uzmanlardan anket aracılığıyla gerekli veri 
toplanmış ve tutarlılık oranı 0.09357 olarak bulunmuştur. Tutarlılık 
oranının 0,10’dan küçük olması uzmanların karşılaştırmalarının tu-
tarlı olduğunu göstermektedir. AHP sonuçlarına göre kriterler, şirket-
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lerin büyüklüğü, yöneticinin sektör tecrübesi, şirketlerin yaşı, toplam 
haber sayısı ve yöneticinin sektörde CEO/YK olarak görev alma sayı-
sı şeklinde sıralanmıştır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinden sonra 
TOPSIS yöntemi kullanılarak şirketler analiz edilmiş ve Arçelik A.Ş., 
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sa-
nayii A.Ş. şirketleri en itibarlı üç şirket olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, AHP, TOPSIS
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A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE STUDIES 
CONTAINING THE PERIOD 2000-2020 ON 

“ORGANIZATIONAL CULTURE AND BUSINESS”

Abdullah Zübeyr AKMAN
Necmettin Erbakan University, Teaching Assistant

Various researches can be done in the field of business administra-
tion. One of these types of research is bibliometric analysis. Bibliomet-
ric analyzes are studies that take an x-ray of the studies in the relevant 
field. These types of studies have a guiding nature for academicians 
and researchers who will work in the relevant field and contribute to 
the literature. The aim of the study is to provide a holistic information 
to researchers working in the field of social science in general, and in 
the field of management and organization, within the framework of 
the keywords “organizational culture and business”. In this context, a 
bibliometric analysis was carried out to cover the areas of “organiza-
tional culture and business administration”. The bibliometric analysis 
type was chosen as the method. The period between 2000-2020 has 
been chosen. SCOPUS database has been preferred as the databa-
se. In this database, research has been made by using the keywords 
“organizational culture and business” and 1540 articles have been re-
ached. As a result, the most publications were in English and were 
made in 2020, the most studies were carried out by S. Kantabutra, the 
JBE (Journal of Business Ethics) came to the fore as the journal with 
the most studies, the most used keyword was “organizational cultu-
re”, the most researched institution is Harvard Business School, the 
country with the most studies is the USA, and the most cited study is 
“How Business Schools Lost Their Way” by W.G. Bennis and J. O’Toole. 
This information obtained will help researchers who will work in these 
fields in the future and open new scopes in this field.

Keywords: Organizational Culture, Business, Bibliometric Analysis, 
VoSviewer
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE  
COVID-19 AŞI TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Huriye AKPINAR
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

COVID-19 Salgının ortaya çıktığı 2019 yılının son ayından baş-
layarak, küresel ortamda ülkeler birçok zorlukla mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır. Bu zorlukların en başında “yeni normal” diye 
tanımlanan daha bireysel hayat tarzı ön plana çıkmıştır. Artık daha 
kalabalık görüşmelerin yerine daha az kişinin bir araya geldiği bu-
luşmalar planlanmış ve bu şekilde herkesin bu sürece adapte olması 
beklenmiştir. Virüsün ortaya çıkmasından sonra bilim insanları aşı ve 
ilaç çalışmalarına da hızla başlamışlardır. En makul sürede aşı veya 
ilacı bularak bu salgının kontrol edilmesi küresel olarak ülkelerin ön-
celiği haline gelmiştir. Nitekim hızlı bir şekilde farklı ülkelerde geliş-
tirilen farklı aşılarla salgın kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Kü-
resel olarak tam kontrol altına alındığını söylemek için henüz erken 
bir zamanda olunduğunu ifade etmekte fayda vardır. Farklı ülkelerin 
farklı aşılar geliştirmesiyle birlikte bazı ülkeler vatandaşlarına aşı ter-
cihi yapma imkânı sunmuşlardır. Aşı tercih süreci için karar vericile-
rin birçok kriteri eş zamanlı olarak dikkate alması gerekmektedir. Bu 
çalışmada bir COVID-19 aşısı seçim problemi ele alınmıştır. Ele alınan 
problemin çözümü için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. 
AHS yöntemi ile karar vericiler kriterler arasında ikili karşılaştırmalar 
yaparak nihai kriter ağırlıklarını ve alternatifi belirleyebilmektedirler. 
Çalışmada dikkate alınan alternatif aşılar değerlendirilerek en uygun 
aşı çeşidinin BioNTech marka aşının olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, AHS yöntemi, CO-
VID-19, Aşı seçimi
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY AND 
UNEMPLOYMENT IN TURKEY AND EU COUNTRIES

Dr. Adem KULAÇ
Ordu University

 Prof. Dr. Mehmet DURKAYA
Giresun University

Unemployment, which is associated with different reasons, is one 
of the common problems of countries. The dimensions of techno-
logical development also closely affect unemployment and the labor 
market. Technological advances that stand out among competitive-
ness indicators have opened important areas of discussion, especi-
ally since the industrial revolution. The level of technology affected 
by scientific processes includes many elements such as education, 
knowledge, innovation, invention, informatics, digitalization, auto-
mation, mechanization, artificial intelligence and R&D. Technology, 
which contributes positively to economic growth, is considered as 
an input in production and leads to an increase in productivity and 
production. The technology-unemployment relationship is generally 
explained by two different approaches. The first is that technologi-
cal developments cause unemployment by reducing the demand 
for labor. This process is determined by the transition from the la-
bor-intensive method to the capital-intensive system in production. 
Machines, robots or artificial intelligence replace labor and create 
unemployment pressure on the labor factor. In this context, it can 
be mentioned that there is a substitution relationship between te-
chnology and labor. The second is that technological developments 
reduce unemployment by offering new job and employment oppor-
tunities. In addition, technological advances can create a comple-
mentary relationship between labor and technology by increasing 
labor productivity. Technological development can be explained by 
product and process innovation. Product innovations refer to the int-
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roduction of a new product to the market for the first time or the im-
provement of an existing product. Product innovations are expected 
to increase labor demand and reduce unemployment, especially due 
to the increase in market demand for the product. Process innovati-
ons include new production techniques and processes that reduce 
costs in production. The existence of a new production technique 
and process may result in reducing labor demand. However, a new 
cost-cutting technique could reduce unemployment by increasing 
profits and supply. The aim of this study is to investigate the relati-
onship between technological development and unemployment in 
Turkey and EU countries for the period of 2000-2020. The results of 
the study show that the relationship between technological deve-
lopment and unemployment differs from country to country. In ad-
dition, technological developments increase the demand for skilled 
labor.

Keywords: Technology, Employment, Unemployment, Innovati-
on, Economic growth.
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SENED-İ İTTİFAK İLE MAGNA CARTA LİBERTATUM’UN 
VERGİLENDİRME YETKİSİNİ SINIRLANDIRMA 

BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Burhanettin Onur KİREÇTEPE
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Sened-i İttifak, oldukça kısıtlı da olsa Osmanlı Devleti’nde mutlak 
iktidarın ilk kez sınırlandırıldığı metindir. Bu belge, mutlak iktidarın 
sınırlandırılması açısından var olan tarihi öneminin yanı sıra, ortaya 
çıkış şekli açısından da Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkacak olan diğer 
anayasal metinlerden farklılaşmaktadır. 

Olağanüstü bir süreç yaşanırken, mutlak monarkın fiilen iktidarı 
paylaşır hale geldiği yerel güç sahipleriyle kendi iktidarını korumak 
maksadıyla görece eşitler arasında bir anlaşma görünümündedir. 
Ortaya çıkışı ve içerdiği hükümler açısından kendisinden yaklaşık altı 
yüzyıl önce ortaya çıkan Magna Carta Libertatum’a benzemektedir. 

Anayasal metinler veya insan hakları metinleri olarak adlandırılan 
tarihsel belgeler üzerinde yapılan incelemeler bizlere mutlak mo-
narkların sınırlandırılan ilk yetkilerinden birisinin vergilendirme yet-
kisi olduğunu göstermektedir. Magna Carta Libertatum ve Sened-i 
İttifak özelinde; iki farklı toplumun, iki farklı hukuk kültürünün ve hat-
ta iki farklı çağın ortaya çıkarttığı metinler arasında yer alan her türlü 
farklılığa rağmen mutlak iktidarı sınırlandırmaya ilk önce vergilendir-
me yetkisinden başlamalarının arkasında yer alan nedenin tespitinin, 
insan haklarının gelişiminin değerlendirilmesi açısından da önemli 
olduğu öne sürülebilir. 

Her ne kadar iki metnin benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde çok-
ça çalışma yapılmış olsa da bu çalışmada vergileme yetkisinin sınır-
landırılması noktasındaki benzerlik ve farklılıkları üzerinde durularak 
görece daha az irdelenmiş bir hususta değerlendirme yapılacaktır. 
Bu çalışmada tarihi ve lafzi yorum yöntemiyle her iki metnin vergilen-
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dirme yetkisine getirdiği sınırlar karşılaştırmalı olarak incelenecek ve 
bunun sonucunda vergilendirme yetkisine getirilen sınırlandırmala-
rın benzer ve farklı nitelikte olanlarının tespiti yapılacaktır. Ardından 
bu hükümlerin günümüz açısından önemine değinilerek çalışma 
sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Sened-i İt-
tifak, Magna Carta Libertatum, Vergilendirme Yetkisi, Vergilendirme 
Yetkisinin Sınırlandırılması
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ANTIQUITIES LOOTING: FROM WARZONES TO 
FACEBOOK AND EUROPEAN MUSEUMS

Snezana MALIC
Brasidas Group, Analyst

While European museums avoid returning art looted during co-
lonial times, artifacts from museums and archaeological sites in war-
zones throughout the Middle East and North Africa are again finding 
their way to the Old Continent. Artifacts theft has been flourishing, as 
after oil, the sale of artifacts constitutes the second-largest source of 
income for the terrorist organizations, particularly the Islamic State. 
Hundreds of illegal and amateur excavations have occurred in Syria 
and Iraq, which are epicenters of several ancient empires, such as 
Assyrian, Babylonian, and Palmyrene. Besides thousands of statues, 
coins, mosaics, and other antiquities reaching private collectors via 
land, smugglers use Facebook and other social networks to find cus-
tomers. Fuelled by political instabilities and conflicts, this kind of tra-
de is not only a type of transnational trafficking, terrorism financing, 
and organized crime but also a great loss for the whole of humanity.

 Keywords: Artifacts, Looting, Smuggling, Terrorism, Middle East, 
North Africa



439

PROTECT THE RIGHT TO VOTE IN AMERICA AND 
INDIA: CASE ANALYSIS OF RESTRICTIONS,  

REFORMS AND RESPONSES

Dr. Anna Nath GANGULY
Amity University

Elections belong to the people. It’s their decision. If they decide 
to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will 
just have to sit on their blisters. These words of Lincoln’s words echo-
es and alarms why democracies need to keep people at the cent-
re of political decision, and it is the people who will experience both 
the fire and the flame of their choices. But to stop them to make 
a choice is the biggest failure of democratic government. Decades 
of people’s movements have documented the struggles for franc-
hise rights, yet advanced nations are taking many steps backwards. 
Georgia have been making much sound with faith leaders and acti-
vists expressing disconcertment at the restrictive voting rights. New 
Voting laws in Georgia is not only making voting more difficult but 
also restrictive. In India, voting laws are uniform to integrate diversity, 
although emerging matters of revision of citizenship, nonpossession 
of an identification card like AADHAR, detention matters have often 
resulted to the limitation of voting rights. Voting rights are not funda-
mental rights; but are fundamental to the creation of participant po-
litical culture for an efficient democracy. The aim of the paper is to do 
a methodological analysis of how the Voting rights in both Georgia 
and India are administrated and revised. Voting access and rights are 
more about inclusion. While both America and India have instituti-
ons and laws in place, the need is to analyze whether the democratic 
institutions or laws have been more instrumental in voting reforms 
and access or incarcerated voters with undue influences. 

Keywords: Elections Democracy, America, India, Voting Reforms, 
Inclusion
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EXAMINATION OF ATTITUDES TOWARDS IMMIGRANT, 
REFUGEE, ASYLUM SEEKER AND TEMPORARY 

PROTECTION STATUS GROUPS IN THE CONTEXT 
OF ETHNOCENTRISM, ZENOPHOBIA AND SOCIAL 

DOMINANCE ORIENTATION

Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER 
Süleyman Demirel University

Eda OT
Süleyman Demirel University, MA Student

Ethnocentrism, in other words, ethnic centrism, is an attitude that 
expresses the state of a person’s own ethnic identity, culture in the 
center. The identity or cultural element is considered superior to ot-
her identities and cultures. Zenophobia, expressed as fear/hostility of 
a stranger in Turkish, is a state of accepting a non-self as a stranger, 
finding a stranger unsafe. The concept of social dominance orienta-
tion defines the situation when an individual considers his own inter-
nal group superior to external groups/groups. The aim of the study 
is to examine how the attitudes in question arise and take shape in 
relation to external groups/groups. In the study, the external groups/
groups were limited to migrants, refugees, asylum seekers and those 
with temporary protection status. In the study, first of all, we consider 
a phenomenon, culture, ethnicity, religion, etc. adopt and aims to see 
that as the main reference point can be summed up as ethnocent-
rism, aimed at the outgroup, fear, anger, hostility, and internal group 
dental superior vision that can be expressed as zenofobi favouring 
social dominance orientation that expresses the state of the group 
of the concepts will be defined in a comprehensive manner. After 
the theoretical introduction, the dec and content of the relations-
hips between the relevant variables will be discussed by examining 
the pioneering studies conducted in the field regarding the groups 
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(migrants, refugees, asylum seekers and those with temporary prote-
ction status) to which these attitudes are directed. The study is a pre-
liminary dec for future field research by revealing the relationships 
between the attitudes mentioned above.

Keywords: Ethnocentrism, Ethnocentrism, Zenophobia, Xenop-
hobia, Social Dominance Orientation, Exclusion, Temporary Protecti-
on Status, Refugee, Migrant, Asylum Seeker
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TURKEY’S RESILIENCE BUILDING STRATEGIES FOR 
SYRIAN REFUGEES IN THE FIELD OF  

HIGHER EDUCATION

Assoc. Prof. Dr. Zelal Başak YARIŞ
Mardin Artuklu University

Turkey hosts the largest number of registered Syrian refugees. 
According to data obtained from the Ministry of Interior, Directorate 
General of Migration, Turkey currently provides permanent protection 
for 3,626 Syrians. A problem, which is less often dwelled upon is the 
efforts of the Syrian refugees build their resilience. Leaving their 
homes and lands to go to a country in which they are strangers to 
its language and culture, leaving behind the traumas they suffered 
to survive in an environment in which they are most times seen as 
“the other”; millions of Syrians struggle to recover through and trying 
to overcome issues such as health, shelter, education, protection 
of fundamental rights and freedoms. Turkey provides significant 
support to the development of “the resilience” of Syrian refugees, 
which is defined as “the power and capacity to recover in the face 
of unpredictable and challenging events such as crisis, shock and 
stress.”

In this context, the aim of this article is to discuss the policies 
and tools that Turkey has adopted to enhance the “resilience” 
capacity of Syrian refugee students in higher education. The article 
targets to reveal “to what extent and how Turkey contributes to the 
enhancement of the resilience of Syrian society in Turkey in the field 
of higher education.” In other words, by putting resilience strategy of 
Turkey as a starting point, this article seeks to analyze the challenges 
and opportunities of Syrian students who want to receive university 
education in Turkey. The paper consists of three main sections. In the 
first part, as a general framework, Turkey’s strategies for enhancing 
Syrians’ resilience in Turkey are discussed. In the second part, special 
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measures that were taken by the Turkish government for the 
improvement of resilience of Syrian students in higher education are 
analyzed. In the last part, the effectiveness and challenges of Turkish 
resilience strategy in higher education are explored.
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THE ROLE OF JOB SATISFACTION ON 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOURS:  

A PRELIMINARY STUDY FROM  
ORDU HOTEL SECTOR/TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Mustafa DAŞKIN
Amasya University

Kenan PALA 
Amasya University, PhD Student

With the increase in competition in the accommodation sector, 
the most desired employee type of enterprises are qualified emp-
loyees who work voluntarily, do their job lovingly, have high com-
munication power, are patient, honest, and are in harmony with the 
goals of the business. Because employees with these characteristics 
are very important for the efficiency, effectiveness and future of the 
organization. So it stays critical to investigate the organizational ci-
tizenship behavior, which is seen as an organizational goal that will 
make a big difference if achieved for businesses, and the drivers that 
are thought to positively affect organizational citizenship behavior. 
In this regard, the current study aimd to examine the organizational 
citizenship behaviors and the role of job satisfaction as an imortant 
driver of these behaviours. Random sampling technigue was used 
for data collection. A total number of 100 usable questionnaires were 
obtained in the research location, Ordu-Turkey. A quantititative met-
hod was used in this study and SPSS 20 version was applied for the 
study analyses such as descriptive stitistics, factor analysis, correlation 
and regression. The findings depicts that job satisfaction was found 
significant and positive driver of organizational citizenship behaviors. 
There is paucity of research in this context, so the current work she-
ds light on the recent literature and provides implications for the in-
dustry role players. Since this research is a preliminary one and due to 
the research restrictions, this study have some limitations such as the 
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accomodation service work setting was included only. Various servi-
ce settings may be included in the future study with more sample 
size. The other dimensions of organizational citizenship behaviors 
may also be included in the next study with different antecedents. 



447

INVESTIGATING THE ETHICAL AND 
LEGAL CHALLENGES FOR BUSINESSES IN 

INTERNATIONALIZATION

Sara BADKOUBEHHEZAVEH
University of Tehran, MA Student

Hamidreza BADKOUBEHHEZAVEH
University of Tehran, PhD Student

The expansion of global trade volume and changes in the count-
ries’ economic environment, has raised the level of competition in 
businesses. As a result, internationalization has become a critical 
component of many organizations’ business strategies around the 
world. Thus far, Numerous attempts have been made to understand 
this process, and many definitions have been offered for corporate 
internationalization. In recent years, many researchers have shown 
interest in internationalization. However, there are numerous legal 
and ethical issues that can hinder or prevent the realization of desi-
red outcomes. On the other hand, ethics and ethics-based behaviors 
in organizations have a variety of effects on business success. There-
fore, ethical values are seriously considered in businesses, particular-
ly in the path toward internationalization. A lot of research has also 
been conducted in this context. The purpose of this study is to inves-
tigate the ethical and legal challenges in the internationalization of 
businesses.
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IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF  
SUPPLIER SUSTAINABILITY PRACTICES

Assoc. Prof. Dr. Öznur ÖZDEMIR AKYILDIRIM
Akdeniz University

Since any malpractice of suppliers may severely impact the repu-
tation of focal companies, today most of the companies put great 
emphasis on assessing their suppliers with respect to the environ-
mental, social, and labour issues. This study focuses on the supplier 
sustainability practices of buyer companies in automotive industry. 
We aim to identify and classify the practices companies adopt to en-
sure the sustainability of their suppliers. We propose a comprehen-
sive and functional classification to summarize the phases of supp-
lier sustainability assessment in a holistic view. The study employs 
content analysis and uses sustainability reports prepared in Global 
Reporting Initiative framework as the data source. In total, reports of 
55 companies have been analysed. As a result of the analysis, supplier 
sustainability practices have been classified under four categories, 
namely, requirements on suppliers, support for suppliers, assessment 
methods, and follow-up actions. It is observed that the most com-
mon requirement on suppliers is adoption of international standards 
or certificates while the most common support is training/education 
of suppliers on sustainability issues. Among the assessment metho-
ds, on the other hand, compliance check based on Code of Conduct/
Guidelines/Regulations is widely used. Finally, a significant portion 
of the companies provide feedback to their suppliers on assessment 
results.
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FACTORS AFFECTING DEMAND AND SUPPLY OF 
HOUSING MARKET: A STUDY ON THREE MAJOR 

CITIES OF TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Abidin ÖNCEL
Sakarya University

Prof. Dr. Ali KABASAKAL
Sakarya University

Sheikh Abdul KADER
Sakarya University, PhD Student and Jagannath University, Assist. Prof.

The paper aims to find the economic factors that significantly af-
fect the demand for and supply of housing in three major cities of 
Turkey. Three major cities are chosen—Istanbul, Ankara, Izmir from 
Turkey. This study depends on monthly data ranges from January 
2010 to December 2020. We use the data range to restrict house pri-
ce data from each city. For the smoothness measurement, the loga-
rithm of all data except nominal interest rate, real interest rate and 
inflation is applied. The research uses the co integration analysis and 
vector error correction model to investigate the macroeconomic vari-
able’s effects on the demand and supply side (VECM). Mortgage cre-
dit volume, as a dependent variable, is influenced by real per capita 
GDP, real house prices, projected inflation and nominal interest rates. 
On the contrary, the building site is used as a dependent variable in 
the supply-side that is determined by the real housing price, the real 
interest rate, and the real cost of construction. In the VECM model, 
the mortgage credit volume and constriction cost were dominated 
by error correction variables, showing the disequilibrium direction’s 
adjustment to an equilibrium point. We may summarize that the 
housing market in these three cities is vulnerable to an economic 
shock. In the case of Ankara, supply-side variables have a long-term 
relationship. But both housing demand and supply-related factors 
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have a long-term impact on the housing market in Istanbul and Iz-
mir. Since the p-value is significant, the coefficient of C1 derived from 
system equations is negative.

The report results have significant policy implications for the hou-
sing market in Turkey’s major cities.

Keywords: Housing Demand, Housing Supply, Housing Market, 
Economy of Turkey, Housing Price, VECM Model
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