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STRATEGIES FOR SINO—TURKEY EDUCATION COOPERATION: WHAT COULD BE 
DONE WITH THE BELT AND ROAD INITIATIVE 

Prof. Dr. Zaoming Ma, Rui Zhao1 

Abstract 

As being both ends of the Silk Road, China and Turkey have always been tied up to each other to shape their 
cultures and histories, though they are geographically far apart at the eastern and western ends of Asia. In this 
new dynamic era, these two countries with significant potential should strengthen their bilateral relationship 
and mutual understanding by creating and developing steady cooperation in the field of education. This article 
answers the following three questions. 1)Why could China and Turkey start and strengthen education 
cooperation? 2)What stand in the way of Sino—Turkey education cooperation? And 3)how to strengthen Sino-
Turkey Education Cooperation with the guide of the Belt and Road Initiative? With the use of historical 
approach and document analysis, the article talks about reasons and benefits for the two sides to start and 
strengthen education cooperations. Since there are still some difficulties to overcome and hard tasks to complete, 
the article then discusses three main challenges which must be overcome to build a harmonious and vibrant 
environment for Sino—Turkey education cooperation. Mainly based on the policy analysis of China Education 
Action on Building the Belt and the Road, the article points out the necessity of keeping a steady and harmonious 
policy environment, taking use of the similarities between Xinjiang Uyghur language and Turkish to cultivate 
bilingual talents and develop cooperative relationships in the field of education, as well as continuously 
leveraging higher education as a means to strengthen the relationship of two sides. Given the complex situation 
in the two countries and the prospective future of the cooperation, the article finally points out the key role of a 
sound institution going beyond the above measures, and a contingency plan or system to address potential risks 
as well. 

Key words: the Belt and Road Initiative, China, Turkey, education cooperation, strategy 

 

 
  

                                                           
1 South China Normal University, Guangzhou, China. 
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ROMANIA - TURKEY: ISSUES AND CHALLENGES OF BILATERAL TRADE 

Prof.Dr. Silvius STANCIU2  

Abstract  

Romania and Turkey have a long history of bilateral trade relations, which showed a strong development 
especially after Romania's integration into OTAN and the EU. With about 15,000 active companies in Romania, 
Turkey is the largest investor and the most important trading partner of Romania in non-EU countries. The 
bilateral trade has exceeded EUR 5 billion in 2017 and forecasts for the next period are optimistic, the target for 
next period being about EUR 8 billion. Turkey is the most important export market for Romania outside the 
European Union, ranking 7th among the top export partners and 8th on the list of importing partners. The data 
were selected from national and European statistics. Research has shown that, despite the increase in the volume 
of bilateral traded goods, the trade sheet has not been balanced. Romania recorded a significant deficit in foreign 
trade with Turkey in recent year. The results of the research have shown potential directions for the 
development of bilateral contracts, the results of the study being important for scientific research, and especially 
for the business environment of both countries. 

Keywords: Trade, Romania, Turkey 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 ”Dunărea de Jos” University of Galati, 47 Domneasca Street, Galati, 800008, Romania.  
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ASSESSMENT OF CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION 
COMPANİES IN KOSOVO  

Artan VESELI, Sejdi HOXHA, Agron BAJRAKTARI3 

Abstract 

Achieving success and sustainable competitive advantage is crucial for organizations to survive in a competitive 
business environment. The construction industry is one of the most highly competitive industries mainly due 
to the increase in construction activities across the world and due to the change in technological trends. Kosovo 
is one of the South-Eastern European countries with solid economic growth in the past decade. The construction 
industry has become one of the most attractive industries which contributed enormously to the growth of GDP 
in Kosovo. Moreover, the construction industry remains a sector with highly promising economic potential for 
Kosovo. Consequently, many domestic companies from other sectors as well as foreign companies have decided 
to penetrate into the construction industry in Kosovo. Although many companies have managed to penetrate 
successfully into construction projects, their Critical Success Factors are entirely unidentified. Critical Success 
Factors are the particular features of product or service in the limited number of areas which ensure successful 
competitive performance for the organization. The aim of this research is to investigate the Critical Success 
Factors of residential construction sector in Kosovo from both organizational and customers perspectives.  

Constructivism as a research philosophy and a qualitative case study methodology will be used in this study. 
Semi structured in-depth interviews will be used to collect primary data from participants in order to 
understand their perceptions about critical success factors for strategic planning for construction companies in 
Kosovo. Participants will be divided into two stakeholders groups; namely, management and customers of the 
construction companies. The data collected from interviews will be analyzed qualitatively using data reduction 
and data display analysis technique.  

 
 

 

  

                                                           
3 University of Applied Sciences in Ferizaj, Kosovo artan.veseli@ushaf.net 
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THE POSITION OF HUMAN CAPITAL IN THE ECONOMY 

Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ4 

Abstract 

Different economies and enterprises need to use and combine the available inputs for production the output in 
their transformation process. If the company or economy wants to prosper, is in their own interest to make the 
effort effective use of all available inputs. Employees are the key pillar of an organization. Employees spend 
maximum part of their day in offices, production halls and strive hard to achieve the objectives of the 
organization. Employees ought to be motivated that they develop a sense of attachment towards their 
organization and also deliver their best. Employees are the bearers of human capital. Human capital is the sum 
of skills, knowledge, skill, talent, inventiveness that an individual uses to value creation in companies. In 
connection with  human capital, generated positive externalities, which are manifested as a higher level of 
population health, prevention of better health, lower crime, knowledge transfer between members of the 
household, the higher the level of knowledge of the population, a higher level of innovation and technological 
progress, increased competitiveness countries, businesses, etc. So, human capital of employees plays a crucial 
role in increasing the productivity and output of an organization. Effective using and effective investment in 
human capital in the form of education, healthcare, safety and ergonomics at work is part of human capital 
management. In business practice begins to introduce the concept of human capital management and software 
companies offer applications in this field. In the scientific literature there are many views on the position and 
role of human capital in the economy, therefore the aim of the article is to describe the results of research aimed 
at monitoring and comparing ideas and approaches about position and role of the human capital.. 

Key words: human capital, economy, enterprise 

Classification JEL: M 12 Personnel Management; J24 Human Capital 

 

 

  

                                                           
4 Department of Macro and Microeconomics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Slovak 
Republic; E-mail: Alzbeta.Kucharcikova@fri.uniza.sk 
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MAKEDONYA TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI RİTÜELLER 

Prof. Dr. Mensur NUREDİN5  

Özet 

İnsanın bu dünyaya gelişinden terk edip gitmesine kadarki zaman süresi geçmişten bu yana çeşitli inanış ve 
uygulamalarla süslene gelmiştir. Bilindiği üzere, genel olarak insan hayatında doğum, evlilik ve ölüm 
evrelerinden oluşan üç önemli dönem bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da inanış ve uygulamaların hemen 
hemen hepsi bu üç dönem etrafında odaklaşmaktadır. İnsan hayatının önemli geçiş noktalarından birisi olan 
ölüm olayı beraberinde birçok adet, töre, tören, inanış ve uygulamalar getirmektedir. Doğum ve evlenme ile 
ilgili uygulamalar daha ziyade sevinç ve mutluluk tezahürleriyle icra edilirken, değineceğimiz ölüm hadisesi 
ise üzüntü ve keder belirtileriyle dikkati çeker.  Zira hasreti çekilen bir çocuğun, ailenin devamını simgeleyen 
gencin, ailenin direkleri olan anne babanın, geçmişi ve aidiyeti temsil eden ve hayata anlam katan dostların 
ölümü doğal olarak insana keder ve üzüntü verir. 

Makedonya Türklerinde ölüm ile ilgili uygulamalar konusundaki birçok veri, bizzat cenaze merasimlerine 
katılarak yaptığım şahsi gözlemlerden ve isimlerinin zikredilmesini istemeyen köy imamlarından temin 
edilmiştir. Bâki olan Allah'tır ve her canlı ölümü tadacaktır. Doğum gibi ölüm de Allah'ın değişmez sünneti 
içerisinde doğal bir olaydır. Fakat İslâm inancı bakımından ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. 
Dolayısıyla bu âlem için ölüm denilen olay, başka bir âlem için mahiyeti farklı yeni bir doğum olarak gerçekleşir. 
Mutlaka yaşanacak olan bu yeni hayat için insanın bu dünyada iken hazırlık yapması gerekir.  

Anahtar kelimeler: Ölüm, ritüel, inanç, Makedonya. 

 
 
  

                                                           
5 Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Gostivar;Üsküp – İslami Bilimler Fakültesi. 
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DEATH AND DEATH IN THE TURKISH CULTURE OF MACEDONIA 

Professor Dr. Mensur Nuredin 
International Vision University - Gostivar; 

Skopje - Faculty of Islamic Sciences. 

Summary 

From time to time, from the beggining of life till the world’s end; life has been arranged with various 
beliefs and practices. As is known, in general, there are three important periods in human life, 
including the stages of birth, marriage and death. Accordingly, almost all of the beliefs and practices 
are focused around these three periods. Death event, which is one of the important transition points 
of human life, brings many pieces of customs, ceremonies, beliefs and practices with it. While the 
practices related to birth and marriage are performed with joy and happiness manifestations, the 
death incident that we will mention will draw attention with the symptoms of sadness and 
sorrow.The death of a young child who is the symbol of the continuation of the family, the death of  
mother and father who are poles of family , the death of friends representing the past and belonging 
and giving meaning to life naturally give people grief and sadness. 

Many facts about the practices related to death in the Macedonian Turks were obtained from the 
personal observations I made by attending the funerals in person and from the village imams who 
did not want their names to be mentioned. Allah is Allah and every living will taste death. Death, like 
birth, is a natural phenomenon in Allah's constant Sunnah. But death in terms of Islamic faith is not 
an end, it is the beginning of a new life. Therefore, the event, called death for this realm, takes place 
as a new birth which is different for another realm. For this new life that every human being should 
live,also human should be prepared from this world. 

Key words: Death, ritual, belief, Macedonia. 
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OKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ: KİM, NE VE NASIL ÖĞRETİLİR?: KIRGIZ 

CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ 

Syrgak KYDYRALİEV6 
Anarkul URDALETOVA 7 
Kanaiym KYDYRALİEVA8 

Özet 

Bu çalışma Kırgızistan'daki eğitim problemlerine, özellikle matematik öğretim problemlerine ayrılmıştır. 
Kırgızistan eğitim sistemini yeniden şekillendirme çalışmalarının önemli bir bileşeni - öğretme yaklaşımında 
bir değişikliktir. Hedeflerimize ulaşmak için bir takım soruları yanıtlamaya çalışıyoruz: Kim öğretilir? Ne 
öğrenilir? Nasıl öğrenilir? Bizim düşüncemize göre, okulda matematik öğretiminde matematiğin uygulamalı 
yönü ön plana çıkmalıdır. Matematik eğitimi öğrencileri matematiğinin yardımıyla çevrelerindeki gerçekliği 
incelemek için hazırlaması gerekir. Bu makalede matematik öğretiminde ortaya çıkan problemler ve, bizim 
kanaatimize göre, Kırgızistan'da matematik bilgi seviyesini geliştirmek için neler değişmesi gerektigi 
tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : matematik öğretimi, matematik okuryazarlığı, okul eğitimi 

Jel Kodları  : C02, I21 

 

EACHING MATHEMATICS IN SCHOOL: WHO, WHAT AND HOW?: THE CASE OF 

THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract 

This paper is devoted to problems in education in Kyrgyzstan, in particular, problems of teaching mathematics. 
A change in the approach to teaching is an important component of the work on reforming the education system 
of Kyrgyzstan. In order to achieve the goal, we try to answer a number of questions: Who to teach? What to 
teach? How to teach? In our opinion, the applied aspect of mathematics should come to the fore in teaching 
mathematics in school. It is necessary that mathematical education prepares students to be able to study the 
reality around them with the help of mathematics. In this paper we discuss problems in teaching mathematics, 
as well as what we think needs to be changed in order to improve the level of mathematical literacy in 
Kyrgyzstan. 

Key words: teaching mathematics, mathematical literacy, school education 

Jel Codes: C02, I21 

 

 
  

                                                           
6 American University of Central Asia, 00996559944188, kydyraliev_s@auca.kg 
7 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 00996558844088, urdaletova.anarkul@gmail.com 
8 American University of Central Asia, 00996779344168, kanaiym.k@gmail.com 
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EKONOMİK ANLAMDA AVRUPACILIK, AVRASYACILIK, TÜRK BİRLİĞİ VE TURANCILIK 
KAVRAMLARININ GELİŞİMİ VE GELECEK UFUKLARI 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER9 

Özet 

Avrasyacılık 1920'lerde Rus toplumun kökeni siyasi bir harekettir. Çünkü Çarlık Rusya’sında büyük Alman, 
Slav ve diğer etnik nüfus söz konusuydu. Turancılık, ise Pan-Germenizm ve Pan-Slavizm’in Macaristanda çok 
tehlikeli olarak artan etkisi karşısında Macarlar tarafından 19. yüzyılda doğdu. Siyasi Turancılık ortak atalı 
Türkler, Moğollar, Japonlar gibi Kafkaslar, İç ve Orta Asya halkları ile Macar kültürel yakınlığının önemini 
vurgulandı. Daha yakın işbirliği ve onlarla siyasi ve ekonomik bir ittifak, bir güvence ve ortak çıkarlarını ileriye 
ve Almanya, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya gibi Batılı güçlerin politikaları oluşturduğu yakın 
tehditlere karşı bir araç olarak gündeme geldi. Pan-Türkizm ise tüm Türkçe konuşan insanların, siyasi, kültürel 
ve etnik birlik fikrini tanımlamak için kullanılır. Türkçülük Turancılık ile yakından ilgili olmakla beraber 
Türkçülük sadece Türk halkları için geçerli daha genel bir terimdir. Bu makale söz konusu üç kavramın tarih 
içindeki gelişimlerini ve gelecek ufuklarını ekonomik bakış açısından değerlendirmeye çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turancılık, Türk Birliği, Avrasyacılık, Ekonomik Birlik 

Abstract 

Eurasianism is a political movement that has its origins in the Russian community in the 1920s. Turanism was 
born in the 19th century, in response to the growing influence of Pan-Germanism and Pan-Slavism, seen by 
Hungarians as very dangerous to the state and nation of Hungary, because the country had large ethnic German 
and Slavic populations. Political Turanism accentuated the importance of common ancestry and cultural affinity 
of the Hungarians with the peoples of the Caucasus, Inner and Central Asia, like the Turks, Mongols, Japans 
etc., and called for closer collaboration and political alliance with them, as a means of securing and furthering 
shared interests, and to counter the imminent threats posed by the policies of Western powers like Germany, 
the British Empire, France and Russia. Pan-Turkism is used to describe the idea of political, cultural and ethnic 
unity of all Turkic-speaking people. Turanism is a closely related movement but a more general term than 
Turkism, since Turkism applies only to the Turkic peoples. This paper will try to assess the economic outlook 
of the history and future horizons of theese three terms.  

Keywords: Turanizm, Turkish Union, Eurasianizm, Economic Unions 
  

                                                           
9 İstanbul Üniversitesi. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Emine UZUN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Betül TEKEREK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA 
YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE 
İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

ISRC128 Dr. Öğr. Üyesi Levent YAKAR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail YELPAZE 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ HANGİ ADAYLAR DAHA 
ÇOK BENİMSEMEKTE: EĞİTİM FAKÜLTESİ – 

PEDAGOJİK FORMASYON KARŞILAŞTIRMALARININ 
META ANALİZİ 

ISRC222 Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Prof. Dr. Esra BUKOVA 

GÜZEL 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 
GELİŞTİRİLDİKLERİ PERMÜTASYON ETKİNLİĞİNİN 

KAVRAM ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ 
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILDIRIM YAKAR10 
Dr. Öğr. Üyesi Emine UZUN11 

Dr Öğr. Üyesi BETÜL TEKERLEK12 

Özet 

Öğretmenlerin etkili ve verimli bir şekilde öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri 
ve tutumlara sahip olmalarını sağlamaya yönelik çeşitli adımlar atılmaktadır. Özellikle eğitim fakültelerinde 
hizmet öncesi eğitim kapsamında öğretmen adaylarına verilen akademik derslerin içeriğinin ve öğretmenlik 
uygulamasının niteliği öğretmenlerin yetkinlik düzeylerinin artmasında önemlidir. Eğitim fakültelerinde 
verilen teorik dersler öğretmen eğitiminin kuramsal boyutunu oluştururken, öğretmenlik uygulaması kuramsal 
olarak edinilen bilgilerin beceriye dönüştürülmesi kısmını oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının gelecekte üstlenecekleri öğretmenlik rolüne hazırlanmaları için en önemli zemini 
öğretmenlik uygulaması sürecinin oluşturduğu söylenebilir. Öğretmen eğitimi programlarındaki öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin tanıtılması ve katılımcı işbirliği oluşturularak okullarda 
görevli olan uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkıda bulunması 
sağlanmaktadır.  

Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanabilecek sorunlar, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının olumsuz yönde etkilenmesine ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili eksik veya yanlış 
deneyimler edinmelerine sebep olabilir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin nitelikli birer öğretmen adayı olarak 
mezun olabilmeleri için, öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanabilecek sorunların tespitinin yapılması ve 
önlenmesi zorunludur. Yaptığımız bu araştırma ile fen bilgisi öğretmenliği dördüncü sınıf ve sınıf öğretmenliği 
dördüncü sınıf lisans programında bulunan öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen adaylarının 
yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen 
bulguların öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli hale getirilmesinde ve Fakülte- Okul işbirliği 
sürecinin aksayan yönlerinin giderilmesinde yürütülecek çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 

Araştırmada gönüllü öğretmen adaylarından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen nitel verilerin 
analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının, öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında diğer paydaşlardan kaynaklı birçok sorunla karşılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca 
öğretmen adaylarının bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

  
  

                                                           
10 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zy_1311@hotmail.com 
11 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
12 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ HANGİ ADAYLAR DAHA ÇOK BENİMSEMEKTE: EĞİTİM 
FAKÜLTESİ – PEDAGOJİK FORMASYON KARŞILAŞTIRMALARININ META ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Levent YAKAR13 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail YELPAZE14 

Özet 

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeklerinin çok sayıda kullanıldığı, bu ölçeklere yapılan atıf sayıları 
incelendiğinde görülebilmektedir. Konu üzerinde yapılan çalışma sayısı arttıkça ortaya çıkan sonuçları 
toparlayıcı meta analizi ihtiyacı artmaktadır. Araştırma kapsamında Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum 
konusu incelenmektedir. Konuya ilişkin birden fazla ölçek bulunmakta ve pek çok kez farklı araştırmalarda 
kullanılmıştır. Özellikle pedagojik formasyon programlarının yaygınlaşmasıyla bu ölçeklerin hem Eğitim 
Fakültesi öğrencilerine hem de Pedagojik Formasyon öğrencilerine uygulandığı çalışmalar mevcuttur. 
Araştırma ile bu karşılaştırma çalışmalarının sonuçları ilk kez meta analizi ile Özetlenmiş olacaktır. 

Bu çalışmada betimsel tarama yöntemlerinden biri olan meta analiz kullanılacaktır. Birçok çalışmayı 
sentezlemenin etkili bir yöntemi olarak kabul edilen meta-analiz  (Borenstein, Hedges, Higgins, ve  Rothstein, 
2009) belirli bir konu üzerinde yapılan birbirinden farklı bireysel araştırmaların niceliksel ve sistematik olarak 
birleştirmesi, sentezlenmesi ve yorumlanması amacıyla kullanılmaktadır (Wolf, 1986).  

Bu çalışmayla formasyon grubu ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 
konusunda yürütülen çalışmalara ulaşılmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilgili çalışmalara ulaşmak için yerli 
kaynaklar taranmıştır. Taramalar 2010-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla sınırlandırılmıştır.  

Bu araştırmada formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen sekiz çalışma birleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda etki 
büyüklüğünü incelemeden önce çalışmaların dağılımlarının homojen ya da heterojen olduğunu belirlemek için 
Q-değeri incelenmiştir. İncelenen Q değerinin (Q=24.241) anlamlı olması (p≤0.001), dağılımın heterojen 
olduğunu göstermektedir. Heterojen dağılım gösteren çalışmalarda etki büyüklüğü hesaplanmasında rastgele 
etkiler modeli hesaplanmaktadır (Küçükönder, 2007). Sonuçlar incelendiğinde bireysel çalışmalara ait etki 
büyüklükleri -0.586 ile -0.029 arasında olduğu görülmektedir. Bireysel çalışmalara ait etki büyüklüklerinin genel 
etki büyüklüğü -0.216 olarak formasyon grubu lehine bulunmuştur. Thalheimer ve Cook (2002)’un 
sınıflamasına göre bireysel çalışmalara ait etkiler önemsiz düzeyde olanlar olduğu gibi, orta düzeyde etkiye 
sahip çalışmalar olduğu da görülmektedir. Genel etki büyüklüğünün ise küçük düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, Öğretmen adayı, Pedagojik Formasyon. 

Jel Kodları  : I23. 
 

 

 

  

                                                           
13  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Eğitim F., 03443004441, l_yakar@hotmail.com 
14  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Eğitim F., 03443004434 
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ PERMÜSTASYON 
ETKİNLİĞİNİN KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ15 
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL16 

Özet 

Bu çalışmada, üç matematik öğretmeni adayının geliştirdiği “Boncuk Etkinliği” isimli permütasyon etkinliği 
kavramsal anlama açısından incelenmektedir. Durum çalışması desenine dayanan çalışmada veriler matematik 
öğretmeni adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri-II dersi kapsamında geliştirdikleri etkinlik geliştirme 
sürecinde bireysel olarak yazdıkları yansıtıcı günlükler ve etkinlik ile ilgili grup ile yapılan görüşmeden 
derlenmiştir. Etkinlik öğretmen adaylarının permüstasyonu öğretmek için dikkate aldıkları hususları ortaya 
çıkarmak için, görüşme ve yansıtıcı günlükler ise öğretmen adaylarının etkinliği geliştirirken önem verdikleri 
aşamaları, öğrenmeye, kavramsal anlamaya ve etkinliğe bakışlarını ortaya çıkarmak amacıyla incelenmiştir. 
“Boncuk Etkinliği” dokuman analizi tekniğiyle iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve içerik analizi 
ile kodlanmıştır. Katılımcıların yansıtıcı günlükleri ve görüşme transkritpleri ise etkinlik ve kavramsal anlama 
açısından analiz edilmiş ve etkinlik analizi ile ilişkilendirilmiştir. Etkinlik analizinde oluşturulan kodlar gerçek 
yaşam ile ilişkilendirme, genelleme, deneysel yaklaşım, soyutlama,  basitten zora, çarpma yoluyla sayma, dizme 
işlemi ve sıralı dizilişlerin sayısını hesaplama olarak ortaya çıkmıştır. Yansıtıcı günlükler ve görüşme analizleri 
öğretmen adaylarının gerçek yaşam ile ilişkilendirmeye ve öğrencilerin denemeler yaparak farklı durumları 
gözlemlemelerini ve gözlemlerinden hareketle genellemelere ulaşmalarını amaçladıklarını ortaya çıkarmıştır. 
Etkinlik için gerekli materyallerin kolay sağlanabilir olması, öğrencilerin ön bilgileriyle verilen işlemleri adım 
adım yaparak bu işlemlerini ilişkilendirmeleri, öğrencilerin yaptıkları farklı sayılardaki boncuklarla olan 
denemelerini genelleme fikrine götürmesi ve öğrencilerin birlikte çalışmaları ve deneyimlerini paylaşmalarının 
dikkate alındığı belirlenmiştir. Etkinlik kavramsal anlamayı oluşturma amacıyla matematik yapmayı sağlayan 
yapıda olmuştur. Çalışmanın etkinlik geliştirme aşamasında öğretmen ve öğretmen adaylarına katkı 
sağlayacağı ve permüstayon kavramının öğretimi için kullanılabilecek bir materyal sağladığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Boncuk Etkinliği, Kavramsal anlama, Matematik öğretmeni adayı, Permütasyon. 

Jel Kodları  : I23. 
 

  

                                                           
15 Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, aysunnuketelci@hotmail.com (Yazışma yapılacak yazar) 
16 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, esra.bukova@gmail.com  

mailto:esra.bukova@gmail.com
mailto:aysunnuketelci@hotmail.com


IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

15 

  

 
 

Tarih/Date 08.11.2018 4. Oturum/Session 
Eğitim 

Saat/Time 14.45-16.30 

SALON LA BREZZA 

Moderator Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK 

ISRC145 Prof. Dr. Niyazi CAN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 
Öğretmen Miray ÖZSU 
Milli Eğitim Bakanlığı 

TEST MADDELERİNDE RESİM KULLANIMININ 
ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

ISRC173 Öğret. Ahmet NACAR 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 

ÜNİVERSİTELERİN LİSANS DÜZEYİNDE DERS GEÇME 
PUANLARININ İNCELENMESİ: DEVLET 

ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ 

ISRC157 Öğret. Abdulvahap DERTLİ 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Prof. Dr. Niyazi CAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

Öğretmen Ahmet NACAR 
Milli Eğitim Bakanlığı 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİM 
YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA MİLLİ EĞİTİM 

ŞURALARI: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ 

ISRC193 Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU 
Yakın Doğu Üniversitesi 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME 
VE ÖZ-YETERLİK İNANCINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

16 

  

TEST MADDELERİNDE RESİM KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

Prof. Dr. Niyazi CAN17 
Miray ÖZSU18 

Özet 

Ölçme araçlarından biri olan çoktan seçmeli testler gerek sınıf içi değerlendirme gerekse seçme ve yerleştirme 
gerektiren sınavlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Madde, testin puanlanabilen en küçük birimidir. Bir madde, 
soru kökü ve seçeneklerden oluşur. Türkiye’de örgün eğitimin kademeleri arasındaki geçişte çoktan seçmeli 
testler kullanılmaktadır ve bu sınavlardan birisi de temel eğitimden ortaöğretime geçişte yapılan Liselere Giriş 
Sınavı (LGS)’dır. LGS sınavlarında altı temel derse (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce) ait sorular bulunmaktadır. Sınavlardaki bazı maddelerde 
resimlerden faydalanılmaktadır. İngilizce dersi sınav sorularında da resimler kullanılmaktadır. Yapılan sınavlar 
incelendiğinde resimlerin, maddenin soru kökünü açıklayan, maddenin cevabına yönlendiren ve maddenin 
seçeneklerinde kullanılan olmak üzere üç farklı şekilde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu araştırma, İngilizce test 
maddelerinde resim kullanımının öğrenci başarısına etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Veri toplama 
aracı, 2013-2017 yılları arasında yapılan 16 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavındaki toplam 
320 İngilizce dersi sorusu arasından seçilerek oluşturulmuştur. Veri toplama aracı için maddeler, 320 sorudan 
soru köküne resim eklenebilecek ve cevaba yönelten resim eklenebilecek olarak iki türde seçilmiştir. Seçilen 
maddelere resimler eklendikten sonra her grup için 10’ar soru belirlenmiştir. “A” kitapçığının çift numaralı 
maddelerinde resim soru köküne eklenirken, aynı maddeler “B” kitapçığında orijinal haliyle bulunmaktadır. 
“B” kitapçığının tek numaralı maddelerine cevaba yönelten resim eklenirken, “A” kitapçığında ise aynı 
maddeler resimsiz, sınavda kullanılan orijinal halleriyle bulunmaktadır. Her kitapçık ait olduğu kategori için 
deney grubunu oluştururken, diğer grup için de kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini 2017-
2018 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş'ta 8. sınıf düzeyinde eğitim gören 279 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 paket 
programı kullanılmıştır. Grupları betimlemek için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre soruyu orijinal haliyle çözen grubun ortalaması ile madde köküne resim eklenen soruları 
çözen grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; soruyu orijinal haliyle çözen 
grubun ortalaması ile maddeye eklenen cevaba yönelten resimli soruları çözen grubun ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve farkın cevaba yönelten resimli soruları çözen öğrencilerin lehine 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Test Maddeleri, Resmin Etkisi, Öğrenci Başarısı 

Jel Kodları  : I2, I21                         

 

 

 
  

                                                           
17 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 05337494336, niyazican@ksu.edu.tr 
18 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 05052119205, mira_yy_olacan@yahoo.com (Yazışma yapılacak yazar) 
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ÜNİVERSİTELERİN LİSANS DÜZEYİNDE DERS GEÇME PUANLARININ İNCELENMESİ: 
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ 

Öğretmen Ahmet NACAR 19 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ 20 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin lisans düzeyinde ders geçme puanlarını 
incelemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup verilerin analizinde Doküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında, üniversitelerin 2018 yılı Ekim ayı itibariyle güncel olarak kullandıkları Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri incelenmiştir. Bu bağlamda 109 devlet üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğine ulaşılmış ve “DD” altı notlara karşılık gelen puanlar ortaya çıkarılmıştır. Ardından 
içerik analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen 109 üniversitenin “DD” altı notlara 
karşılık gelen puanlarına ait verilerin frekans dağılımı yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrulusunda; sadece 
1 üniversitede geçme notunun 30 (%1), 2 üniversitede 35 (%2), 9 üniversitede 40 (%8), 5 üniversitede 42.5 (%5), 
14 üniversitede 45 (%13), 4 üniversitede 46 (%4), 51 üniversitede 50 (%46), 5 üniversitede 55 (%5) ve 18 
üniversitede de 60 (%16) olduğu görülmüştür. Bu araştırmada devlet üniversitelerinin Lisans Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmelikleri incelenmiştir. Yapılacak başka araştırmalarda vakıf üniversitelerinin Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri veya tüm kurum türlerinde ön lisans düzeyinde veya lisansüstü düzeyde ders 
geçme puanları incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Lisans Bölümleri, Ders Geçme Notu, Sınav Yönetmeliği 

Jel Kodları  : I2, I23. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 05064928181, ahmetnacarhoca@gmail.com 
20 KSÜ Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü, 05073174048, erkanatalmis@gmail.com 
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ 
AÇISIYLA MİLLİ EĞİTİM ŞURALARI: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Niyazi CAN 21 
Öğretmen Abdulvahap DERTLİ 22 

Öğretmen Ahmet NACAR 23 

Özet 

Milli Eğitim Şuraları, Türk eğitim tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığının ve 
Türk Milli Eğitim sisteminin en yüksek danışma organı olması yönüyle, eğitim sistemimizdeki politika 
yapıcılara verecekleri kararlar için çok önemli girdiler sağlamaktadır. İlki 1939 yılında ve en son yapılanı 2014 
yılında olmak üzere günümüze kadar 19 tane Milli Eğitim Şurası gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Milli 
Eğitim Müdürlüklerinde görevli eğitim yöneticilerinin bakış açılarına göre Milli Eğitim Şuralarının 
incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 
grubunu; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli 
Eğitim Yöneticileri oluştururken, katılımcılar bu yöneticiler arasından seçkisiz örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiş 15 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdüründen oluşmaktadır. Veriler, araştırmacılar 
tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş olup toplanan veriler betimsel 
analize tabi tutulmuştur. Araştırma soruları çerçevesinde üç ana tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci 
temasında Milli Eğitim Şuralarının önem ve gerekliliğine ilişkin katılımcı görüşleri; ikinci temasında Milli 
Eğitim şuralarının Türk Eğitim sistemine olumlu katkılarının olup olmadığına dair katılımcı görüşleri; üçüncü 
temasında ise 2014 yılında gerçekleştirilen 19.Milli Eğitim Şurasından sonra yapılması beklenen 20.Milli Eğitim 
Şurasında yöneticilere göre mutlaka yer alması gereken gündem maddeleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 
katılımcıların tamamı Milli Eğitim şuralarının Türk Eğitim Sistemi için gerekli ve önemli olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Bir diğer temada katılımcıların tamamına yakını Milli Eğitim Şuralarının, Türk eğitim sistemine 
olumlu yönde katkılarının olduğunu belirtmesine rağmen birkaç katılımcı, şuranın danışma kurulu niteliğinde 
olmasının, şura kararlarının en yüksek düzeyde fayda sağlamasını sekteye uğrattığını düşünmektedirler. 
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, yapılması beklenen 20.Milli Eğitim Şurasında, katılımcıların 
bulunması gerektiğini düşündükleri gündem maddeleri; öğretmen kariyer sistemi, öğretmen istihdamı ve 
ataması yapılmayan öğretmenler, eğitim fakültelerinin niteliği ve öğretim programı, mesleki ve teknik eğitim, 
dil eğitimi, okul güvenliği ve iklimi, yöneticilerinin niteliği ve seçilmesi, sınavlar, değerler eğitimi, sözleşmeli 
öğretmenlik, özel eğitim, ikili eğitim, eğitim materyalleri, öğretmen denetleme sistemi vb. şeklinde sıralanabilir. 
Bu araştırmada İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre Milli Eğitim 
Şuraları incelenmiştir. Yapılacak başka araştırmalarda öğretmen veya akademisyenlerin görüşlerine göre de 
Milli Eğitim şuraları incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Milli Eğitim Şuraları, Eğitim Yöneticisi, Eğitim Gündemi. 

Jel Kodları  : I2, I21, I28. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE ÖZ-YETERLİK İNANCINA 
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK24 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU25 

Özet 

Birey sürekli öğrenen konumunda olduğu için yaşam boyu öğrenme beşikten mezara kadar sürecek bir yaşantı 
üzerine kurulmuştur. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri konumundaki öğretmen adaylarının değişim ve 
gelişimin gerisinde kalmamaları oldukça önemlidir. Özellikle günümüz bilgi toplumlarında bireylere 
öğrenmeyi öğreten ve bilgiye ulaşma yollarını gösteren kısacası yaşam boyu öğrenme becerilerini kazandıracak 
öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte günümüz eğitim anlayışı eğitimcilerden ve öğretmen 
yetiştiren kurumlardan bilgi okuryazarı olan ve bu konudaki öz-yeterliklerini sürece taşıyan öğretmen adayları 
yetiştirmesini beklemektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve öz-yeterlik 
inancına yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın 
verileri amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle toplanmıştır. 
Amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı 
olmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabililir durum örneklemesi nitel araştırmalarda 
yaygın olarak kullanılan bir örnekleme yöntemidir. Araştırmada Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Türkçe ve Sınıf 
Öğretmenliği bölümlerininin her birinden 3’ü kadın ve 3’ü erkek olmak üzere toplam 24 öğretmen adayı 
görüşmeye  dahil edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve öz- yeterlik inancına yönelik 
görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış “Yaşam Boyu Öğrenme ve Öz- Yeterlik İnanç Görüşme Formu 
(YBÖÖYİGF)” geliştirilmiştir. YBÖÖYİGF’da öğretmen adaylarının; “öğretmen yetiştirme programı hakkında 
bilgilendirilmelerini”, “yaşam boyu öğrenme ve öz-yeterlik inancına yönelik tanımlarını”, “yaşam boyu öğrenme ve öz-
yeterlik inancının kendilerine yönelik katkılarını”, “yaşam   boyu    öğrenme   yeterlikleri   ve    öz-yeterlik  inancının 
kendilerine  kazandırılmasını”, “Eğitim Fakültesinde almış oldukları derslerin yaşam boyu öğrenme ve öz- yeterlik 
inançlarına etkisini” ve “yaşam boyu öğrenme ve öz-yeterlik inancı aktif kılmak için önerilerini” ortaya koymayı 
amaçlamayan sorular yer almaktadır.. Öğretmen adaylarına yöneltilen sekiz adet soru ve bu sorulara yönelik 
görüşleri sırasıyla frekans dağılımları şeklinde tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Öz-Yeterlik İnancı,Öğretmen Yetiştirme Programı, Yaşam Boyu 
Öğrenme. 

Jel Kodları: I 23 
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TÜRKİYE’DE BASİT USULDE VERGİLENDİRME 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN26 

Özet 

Türkiye’de ticari kazancın tespitinde götürü usulün ortaya çıkardığı sorunlar yeni bir vergilendirme yöntemi 
arayışlarına neden olmuştur. Götürü mükelleflerin belge almamaları ve aldıkları belgeleri saklamamaları belge 
düzeninin ve vergilendirmeye ilişkin usul kurallarının aksamasına yol açmıştır. Böyle olunca gerçek usulde 
mükellef faaliyetlerinin izlenememesi ve gerçek kazancın tespiti konusunda yaşanan zorluklar kayıt dışı 
ekonomiyi besler hale getirmiştir. Götürü usulün söz konusu sakıncaları nedeniyle 4369 sayılı Kanun ile vergi 
sistemimizde basit usule geçilmiştir. Türk vergi sisteminde ticaret ve sanat erbabının vergilendirilmesinde 
gerçek usul ve basit usul olmak üzere iki farklı yöntem benimsenmiş ve sağlanan koşullara göre mükellefin 
beyanda bulunması sağlanmıştır. Böylelikle yıllık hasılatları, iş hacmi ve yıllık kira ödemeleri bakımından Gelir 
Vergisi Kanunu’ndaki hadleri aşmayan ve faaliyetleri daha çok kişisel emeğe dayanan mükelleflerin 
kazançlarını basit usule göre hesaplaması ve beyan etmesi söz konusu olmuştur. Mükellefler için tabi oldukları 
vergilerin sınıflandırılması ve ödenmesi gereken tutarların tespiti zor bir işlemdir. Ödenecek verginin tespitinde 
basit usul Kanunda aranan şartları taşıyan mükellefler için pratik ve kolay bir vergilendirme olup, birçok 
vergisel avantaj sağlamaktadır. Mükelleflere sağlanan bu avantajlar sayesinde küçük esnaf ve sanatkar daha 
kolay vergilendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada basit usulde vergilendirmenin içeriğinden ve bu usule 
geçişin nedenlerinden bahsedilmiş ve sistemin işleyişi hakkında genel bir bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca basit 
usulün vergi gelirleri içindeki yeri, yöntemin etkinliği ve gerçek kazancın kavranmasına ne ölçüde hizmet ettiği 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Basit Usul, Ticari Kazanç, Kayıt Dışılık, Götürü Usul. 
JEL Kodlar: H20, H29, K34. 

Abstract 

Problems caused by lump sum basis for determining business incomes in Turkey have led to a search for a new 
taxing method. Failure of lump sum taxpayers to receive a certificate and failing to keep this certificate caused 
a halt in the certificate system and in rule of procedures. Therefore, the difficulties experienced in monitoring 
lump sum taxpayers’ activities and in determining real earnings have turned out to maintain subterranean 
economy. Small business taxation has been adopted in our tax system by Code 4369 due to the drawbacks of 
lump sum basis. Two separate methods have been adopted in Turkish tax system to tax trade and 
handicraftsmen, namely small business and real taxations, and taxpayers have been granted to file tax return 
according to the provided circumstances. Hence, small business taxation and tax return are used to estimate 
earnings of taxpayers, which do not exceed the limits specified in Income Tax Code in terms of their annual 
proceeds, business volume and annual rent payments and whose activities are based on personal endeavor. 
Categorization of taxations for taxpayers and designation of the amounts that are to be paid are difficult 
procedures. Small business taxation is practical and simple for taxpayers who conform to the conditions sought 
by the law to determine the amount of the tax to be paid and it gives many tax advantages. Small business 
owners and handicraftsmen are taxed easier owing to these advantages granted to taxpayers. In this study, the 
content of small business taxation and the reasons to adopt this basis were reviewed and general information 
on the system’s operation was presented. Moreover, the place of small business taxation among tax revenues, 
effectiveness of the method and the level of service it provides for comprehension of real revenue were 
discussed.  
Keywords: Small Business Taxation, Business Income, Subterranean, Lump Sum. 
JEL Codes: H20, H29, K34.  

                                                           
26 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
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İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE 
UYGULAMALI BİR ANALİZ 

Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ27 
Prof.Dr. Harun BAL28 

Arş. Gör. Murat ALBAYRAK29 

Özet 

Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi iktisadın var oluş tarihine kadar eskiye dayanmaktadır. 
Klasik iktisadın kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith ile başlayan bu süreç özellikle 1980’li yıllardan sonra 
küreselleşme sürecinin ivme kazanmasıyla birlikte daha da önemini artırmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan 
ihracata dayalı büyüme hipotezi literatürde kendine önemli bir çalışma alanı edinmiştir. Çalışmada gerek milli 
gelir gerekse de ihracat büyüklükleri bakımından Türkiye ile benzer yapıda olması ve ülke özelinde ihracata 
dayalı büyüme hipotezini test eden çalışmaların az olması nedeniyle Polonya ekonomisi ele alınmıştır. Bu 
doğrultuda Polonya ekonomisi için 1995Q1-2017Q1 dönemleri arasında çeyrek dönemlik ihracat ve GSYİH 
verilerini kullanarak Johansen eşbütünleşme testi yöntemi ile ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini 
test etmeyi hedeflemektedir. Elde edilen bulgular ihracat ile GSYİH arasında pozitif ilişkinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. Buna göre çeyreklik dönemler itibariyle ihracatta yaşanacak bir artış GSYİH’yı arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Dış Ticaret, Büyüme, İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi. 

Jel Kodları  : F14. 

 

EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS: AN APPLIED ANALYSIS ON THE POLISH ECONOMY 

Abstract 

The study of the relationship between foreign trade and growth is based on the past until the date of existence 
of economics. This process, which began with Adam Smith, who was considered as the founder of classical 
economics, had been increasing the more importance of the globalization process especially after the 1980s. In 
this context, the export-led growth hypothesis has gained an important field of study in literature. Both the few 
studies that tested the hypothesis of export led growth and was chosen because of similarities with Turkey in 
terms of the size of GDP and exports are two of the main reasons that why we chose Polish economy. In this 
direction, it is aimed to test the validity of export based growth hypothesis by using Johansen cointegration test 
method and quarterly export and GDP data between 1995Q1-2017Q1 period for Polish economy. The findings 
show that there was a positive relationship between exports and GDP. Accordingly, there was an increase in 
exports by quarterly increase the GDP. 

Keywords : Foreign Trade, Growth, Export - Led Growth Hypothesis. 

Jel Codes : F14 
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AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİNİN TASARIM VE UYGULAMA 
SORUNLARI 

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN30 

Özet 

Hükümetlerin Ar-Ge’yi desteklemesi için temel gerekçe olarak, Ar-Ge harcamalarına yönelik “piyasa 
başarısızlığı” ileri sürülmektedir. Bu anlamda hükümetler ortaya çıkan piyasa başarısızlığını giderebilmek için 
çeşitli araçlar kullanırlar. Bu araçların temel amacı, bir yandan eksik kalan Ar-Ge çabalarını gidermeye yönelik 
uygulamalardan, diğer yandan da özel kesimin Ar-Ge yatırımlarını etkileyecek, onları bu anlamda daha fazla 
yatırım yapmaya itecek olan teşvik uygulamalardan oluşmaktadır. Teşvikler, fayda ve maliyetleri tartışılmakla 
beraber, eski zamanlardan beri uygulanan bir politika aracıdır. İyi tasarlanmış vergi teşviklerinin, özel sektör 
açısından araştırma ve inovasyon konusunda çok iyi etkiler meydana getireceği öne sürülmektedir. Ar-Ge vergi 
teşvikleri bir sistem olarak tüm vergi sisteminden bağımsız bir biçimde ele alınamaz. Dolayısıyla vergi teşvikleri 
ne kadar cazip olursa olsun, bir sisteme oturtulmadığı takdirde istenen başarı sağlayamazlar. İyi bir teşvik 
sisteminin başarıya kavuşabilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu çalışmada Ar-Ge vergi teşvik sistemlerinin 
tasarımında karşılaşılan ve bazı özellik arz eden konular ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada, hükümetlerin 
Ar-Ge çalışmalarını neden destekledikleri, Ar-Ge vergi teşvik sistemlerinin tasarlanmasında kullanılan 
mekanizmalar, Ar-Ge vergi teşviklerinin avantaj ve dezavantajları gibi konular incelenmiştir. 

PROBLEMS REGARDING DESIGNING AND IMPLEMENTING OF R&D TAX INCENTIVES 

Abstract 

“Market failure” in R&D expenditures is always shown as a justification government to support R&D activities. 
For this reason, governments use various tools to overcome the market failure. The main purpose of these tools 
is to make implementations to complete the R&D activities on one hand and to give incentives so as to encourage 
the private sector for R&D activities and more investments in this area, on the other hand. Although the benefit 
and cost of the incentives is discussed, they have been political tool for a very long time. It is argued that well-
designed tax incentives have good impacts on private sector with regards to R&D activities and innovations. 
R&D tax incentives, as a system, should not be handled independent of the whole tax system. Therefore, no 
matter how appropriate tax incentives are, they cannot be successful if are not applied systematically. Achieving 
success in an incentive system depends on many factors. In this study, some special issues which are faced with 
in the R&D incentive systems will be handled. In this context, who governments support R&D activities, the 
mechanisms used in the design of R&D tax incentive system, and the advantages and disadvantages of R&D 
tax incentive are analysed in this study.   
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SİYASİ DENETİM OLGUSU: 24 HAZİRAN 
2018 SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Dr. Hüseyin GÜL31 

Özet 

24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin yapılması ile birlikte Türkiye’de 
uygulana gelen parlamenter sistem geleneğine son verilmiş oldu. Böylelikle yasama ve yürütme organları 
arasında var olan “yumuşak kuvvetler arası” ilişki, özü itibariyle kapsamlı bir değişime uğradı. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi olarak ifade edilen yeni bir hükümet sitemi ve bu sisteme dayanan yeni denetim olgusu ortaya 
çıktı. Dolayısıyla bu yeni sistemin karşılıklı bir denge-denetleme mekanizmaları yoluyla birbirlerini etkilemeleri 
ve bu yolla organlar arası işbirliği yapmaları farklılaştı. Yeni sistemde yasamanın, yürütme (Cumhurbaşkanı, 
Yardımcısı, Bakanlar) üzerinde çeşitli araçlarla siyasi denetim yapma yolu anayasal tasarım olarak düzenlendi. 
Anayasanın 98. maddesi uyarınca TBMM’nin doğrudan ve klasik başkanlık sistemlerinden farklı olarak genel 
görüşme, yazılı soru, meclis araştırması, meclis soruşturması yoluyla Yürütmeyi denetlemesi mümkün kılındı.  

Demokratik bir hukuk devletinde yürütmenin çeşitli yöntemlerle denetlenmesi hukuk devleti olmanın özel bir 
gereğidir. Bu denetim mekanizmaları arasında en bilineni şüphesiz yargı denetimidir. Yargı denetimi dışında, 
idari, siyasi ve kamuoyu denetimi ile de yürütmenin işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğu denetlenir. Hatta 
yargı dışı denetim yolları, yargı denetimi ile karşılaştırıldığında daha geniş, kolay ve kısa zamanda sonuç 
vermesi bakımından kapsamlıdır. Anayasa, Yasama organının denetim yollarını göstermiş, yürütmeyi hangi 
hususlarda, hangi denetim mekanizmalarını kullanarak denetleyeceğini ifade etmiştir. TBMM’nin Doğrudan 
anayasadan denetim yetkisini alması yanında, dolaylı denetim mekanizması da söz konusudur. 
Cumhurbaşkanının Bütçesini onaylaması, Kanunların Cumhurbaşkanınca geri gönderilmesi, Cumhurbaşkanı 
Kararnamelerinin Anayasa Mahkemesine götürülmesi, Olağanüstü Hallerde Meclisin onayı gibi hususlar 
bunlardan bazılarıdır. Yine, anayasa ile gerek Cumhurbaşkanına gerekse TBMM’e verilen bazı organlara seçme 
ve atama yapma usulleri ayrı denetim mekanizmaları olarak önemlidir. Tabii ki çalışmada, kuvvetler ayrılığı 
ilişkisi çerçevesinde ve seçimler sonucu oluşan yasama ile yürütme ilişkisi “siyasi denetim” boyutu etrafında 
TBMM’nin denetim yollarını işletebilmesi/işletememesi bakımından bir analize tabi tutularak irdelenecektir. 
Sonuçta yeni sistemin denetim mekanizmaları yoluyla ne kadar etkin olup/olmadığı hususuna ilişkin veriler 
ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Sistemi, Denetim, Siyasi Denetim 

 

THE CONCEPT OF POLITICAL SUPERVISION IN PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNANCE: AN 
ANALYSIS ON THE 24TH JUNE 2018 ELECTION RESULTS 

Abstract 

On June 24, 2018, by the presidential and parliamentary elections, the traditional parliamentary system in 
Turkey came to an end. Thus, the soft powers interrelationship between the legislative and executive bodies has 
undergone a comprehensive change. A new government system, which is named as the Presidential System, 
and a new supervisory phenomenon based on this system have emerged. Therefore, with this new system, the 
nature of counterbalancing through control mechanisms, and thus the cooperation between the organs has 
changed. In the new system, the means of legislative control over executive (President, Deputy, Ministers), in 
various political ways of conduct, have been redesigned constitutionally. Pursuant to Article 98 of the 
Constitution, it was made possible for the TGNA to supervise the executive body through general session, 
written question, parliamentary research, and parliamentary inquiry, as opposed to direct and classical 
presidential systems. 

Supervision of the executive by a variety of methods in a democratic state of law is a special and constitutional 
requirement of rule of law principle. Undoubtedly, judicial control is the most well-known of these control 
mechanisms. In addition to judicial control, administrative, political and public supervision sustain the 
compliance of the executive acts with the law. In fact, non-judicial means are broader in terms of providing 
results in a wider, easier and shorter time compared to judicial means of control. The Constitution showed the 
ways in which the Legislative body has audited, and which aspects of the audit would be supervised by 
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particular control mechanisms. In addition to the direct control of the TGNA as a constitutional authority, an 
indirect control mechanism is also in question. The approval of the Presidential Budget, the return of laws by 
the President, bringing of the Presidential decrees to the Constitutional Court, the approval of the General 
Assembly in extraordinary cases, are some of those mechanisms. Again, the procedures of electing and 
appointing to some organs as a right given constitutionally to the President and the Parliament are important 
as separate control mechanisms. In the study, the relation between the legislative and executive bodies which 
emerged as a result of the separation of powers and the provision of elections will be examined by subjecting 
an analysis of the ways of control of the Grand National Assembly around the “political control” dimension. As 
a result, the data analysis and discussions on the effectiveness of the new system through the control 
mechanisms will be presented. 

Keywords : Presidency, Government System, Audit, Political Audit 
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TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN YAYINLARIN PROFİLİ 

Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR32  

Dr. Öğretim Üyesi, A. Ayben ÇELİK33   

Dr. Arş. Gör.Enis YAKUT34  

Dr. Arş. Gör.Ebru SÜRÜCÜ35 

Özet 

Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak (yazılı), bilimsel ve akademik literatürün 
sayısal olarak incelenmesidir. Günümüzde sayısı gittikçe artan uluslararası işbirliği ile üretilmiş çalışmalar çok 
başarılı sonuçlar ortaya koymakla birlikte; akademisyenlerin, kurumların ve ülkelerin üzerinde de baskı 
oluşturmaktadır. Özellikle en iyi bilimsel çalışmaların uluslararası işbirliği ile üretilmiş olması; kişilerin, 
kurumların ve ulusların bilimsel zenginliklerini, fikri mülkiyet ve araştırma yeteneği olarak koruma 
imkanlarına meydan okumaktadır. Uluslararası akademik işbirliklerinin artık bir lüksten ziyade bir zorunluluk 
haline geldiği ve dünyada üretilen dört bilimsel makaleden birinin uluslararası işbirliği ile yapıldığı göz önüne 
alındığında; bu işbirliklerinin ülkemiz literatüründe nasıl bir etki bıraktığı ve gerçekten atıf sayısı ve akademik 
görünürlük anlamında kurumlarımıza katkı yapıp yapmadığının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, 
bu çalışmada Web of Science’ta indekslenen uluslararası işbirliği ile yapılan Türkiye adresli yayınların genel 
profilinin çıkarması ve bu yayınların daha fazla atıf alıp almadığının bibliyometrik analiz ile incelenmesi 
hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Uluslararası İşbirliği, Web of Science 

Abstract 

Bibliometrics is quantitative analysis of print-based scientific and academic literature using mathematical and 
statistical methods. While the increasing number of international collaborative studies have produced highly-
qualified scientific improvements, they also increase the pressure on academics, institutions and nations. Since 
best science comes from international collaboration, it is harder for all stakeholders to be able to maintain their 
scientific wealth. Considering that international academic cooperation has become a necessity rather than a 
luxury, and that one of the four scientific articles produced in the world is made through international 
cooperation; It is important to see how these collaborations have an impact the Turkish literature and whether 
they really contribute to our institutions in terms of number of citations and academic visibility. Therefore, by 
employing bibliometric analysis, this study aims to profile the Turkish publications with international 
cooperation indexed in web of science and examine whether these publications are more cited. 

Keywords: Bibliometric Analysis, International Cooperation, Web of Science 

 

  

                                                           
32 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
33 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
34 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
35 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

27 

  

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ      

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN 36 

Özet 

Bir ülkenin vergi sistemi içinde ücretlilerin vergilendirilmesi önemlidir. Çünkü ücret, emek karşılığı elde edilen 
bir gelirdir ve adil ve eşit olarak vergilendirilerek sermaye karşısında daha fazla korunması gerekmektedir. Bu 
şekilde vergilendirme gelir vergisi uygulamasının başarısı açısından da önemlidir. Emek gelirinin ücret 
olabilmesi için emek sahibinin işverene veya işyerine bağlı çalışması gerekir. İşverene tabi olup ve işverenin 
belirlediği bir işyerine hukuken bağlı olarak çalışan kişilerin elde ettikleri gelirler Gelir Vergisi Kanunumuzda 
ücret olarak tanımlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde muafiyet ve istisnalardan yararlanamayan ücret gelirleri 
vergiye tabi olacaktır. Ücretlilerin vergilendirilmesinde ise verginin hesabı ücret gelirleri için belirlenmiş tarife 
dikkate alınarak yapılmaktadır. Vergilendirme yöntemleri bakımından ücretler gerçek ücret ve diğer ücret 
olmak üzere iki esasa göre belirlenir. Gerçek usulde vergilendirmede stopaj usulü ve beyan usulü olmak üzere 
iki tane usul vardır. Ancak ücretlilerin vergilendirilmesinde büyük ölçüde stopaj usulü geçerli olup, bu usul 
çoğu durumda nihai vergilendirme olmaktadır. Yıllık beyanname vermek durumunda olan ücretlilerin 
yanında, diğer (götürü) ücretlerde karne yöntemi, sporcu ve jokeylerin vergilendirildiği özel vergilendirme 
şekilleri vardır. Bu usullere göre vergilendirmede mali güce ulaşmak gerekmektedir. Mali güce ulaşılmasında 
da ücretlinin vergi yükü ile işverenin ücretli için katlandığı maddi ve şekli vergi yükü önemlidir. Çünkü ücret 
üzerindeki vergi yükü, işveren üzerindeki ücretlinin yükü çok fazla olduğunda, mali gücü aştığında kayıt dışı 
istihdam artar. İstihdam üzerindeki mali yükün fazlalığı diğer bir deyişle vergi takozunun yüksek olması; 
çalışanı, işvereni, alacaklı vergi idaresini olumsuz etkiler. Bu çalışmada Türk vergi sisteminde ücretlilerin 
vergilendirilmesi yöntemleri ele alınmış ve vergi takozunun olumsuzluklarına değinilmiştir. Ücretlilerin 
vergilendirilme yöntemlerinden kaynaklanan adaletsizliğin ekonomik ve sosyal sonuçları irdelenerek etkin bir 
vergilendirme konusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Ücret, Ücreti Vergilendirme Yöntemleri, Vergi Takozu, Kayıt Dışı İstihdam.  

JEL Kodları  : K34, H20, E24. 
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BATIK MALİYET ETKİSİ: GEÇMİŞ KARARLARIN MAHKÛMU OLMAK 

Dr. Öğr. Üyesi Gökben BAYRAMOĞLU37 

Özet 

 Günlük hayatta insanların planlandığı birçok şey, beklendiği gibi ilerlememektedir. Bunun temel nedenleri 
arasında yetersiz planlama, değişen çevresel koşullar ya da kötü şans vb. nedenler sayılabilmektedir. Böyle bir 
durumda insanların, daha önce verdikleri kararları sorgulamaları ve orijinal planlarına devam edip 
etmeyeceklerine karar vermeleri gerekmektedir. Şartlar ve koşullar değiştiyse kararı da değiştirmek gelecekteki 
faydayı arttırabilir. Ancak insanlar genellikle önceki yaptıkları yatırımlarının, harcadıkları para ve emeklerin şu 
andaki kararlarını etkilemelerine izin vermektedir. Önceki yatırımların, gelecekteki kararları etkilemesine izin 
vermek “batık maliyet” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, geçmiş dönemde bir proje ya da karar için 
harcanan para, zaman ve emek arttığında; kişilerin genellikle önceki kararlarını değiştirme konusunda 
gönülsüz olduğu ve beklenen getirinin artık sağlanamayacağı belli bile olsa projeye ya da karara yatırım 
yapmaya devam ettikleri görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, beklenti teorisine dayanarak açıklanan “batık maliyet” etkisi olarak bilinen irrasyonel 
ekonomik davranışı açıklamaktır. Araştırma kapsamında, kamu ve özel sektörde yönetici/işletme sahibi 222 
kişiye kolayda örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Katılımcılara, kullanım ve karar gelişimine ilişkin 3 senaryo 
durumu sorulmuş ve tercihleri incelenmiştir. Analizlerde çapraz tablolar, ki-kare ve korelasyon analizlerinden 
yararlanılmıştır. Kullanım kararına ilişkin tercihlerin incelendiği Senaryo 1’de katılımcıların %64’ü rasyonel bir 
karar vererek daha çok eğleneceklerini düşündükleri Bodrum Tatilini tercih etmiştir. Karar gelişimine ilişkin 
olarak geliştirilen Senaryo 2 ve Senaryo 3’te katılımcıların batık maliyet etkisinde kaldıkları gözlemlenmiştir. 
Yüksek düzeyde yatırım yapılan durumda (Senaryo 2), katılımcıların %91,4’ü batık maliyet etkisi altında 
kalarak projeyi devam ettirirken; düşük düzeyde yatırım yapılan durumda (Senaryo 3) katılımcıların %47,7’si 
yatırımı durdurma kararı vermiştir. Çalışma sonucunda ayrıca batık maliyet etkisinin ortaya çıkmasında 
“kaynakları israf etmiş olmamak” yani savurgan görünmemek niyetinin çok etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 

SUNK COST EFFECT: BEING A PRISONER OF PAST DECISIONS 

Abstract 

In everyday life, many things where people are planning do not progress as expected. The main reasons for this 
are inadequate planning, changing environmental conditions or bad luck, and so on. In such a case, people have 
to question the decisions they made before and decide whether to continue with their original plans. If the terms 
and conditions have changed, changing the decision may increase future benefit. However, people usually 
allow the influence of current decisions from investments they made in the past. Previous investments are 
allowed to affect future decisions is described as sunk costs. In other words, the amount of money spent on a 
project or decision in the past period is increased when time and labor increase; it appears that people are 
generally reluctant to change their previous decisions and continue to invest in the project or decision, even if 
the expected return can no longer be achieved.  

The aim of this study is to explain the irrational economic behavior, which is known as the sunk cost effect 
explained by the theory of expectation. Within the scope of the research, 222 managers/business owners 
working in the public and private sectors were reached by easy sampling. Participants were asked about 3 
scenario situations related to utilization and progress decision and their preferences were examined. Cross-
tables, chi-square and correlation analyzes were used in the analyzes. In Scenario 1, where the preferences 
regarding the utilization decision are examined, 64% of the participants made a rational decision and chose a 
Bodrum Holiday in which they thought they would have more fun. In Scenario 2 and Scenario 3, which were 
developed in relation to progress decisions, the participants were observed to be affected by the sunk cost effect. 
In the case of a high level of investment (Scenario 2), 91.4% of the participants decided to   continue the project 
by sunk cost effect while in the case of low level investment (Scenario 3), 47.7% of the participants decided to 
stop the investment. As a result of the study, the intention to avoid wasting resources (is not wasteful) was 
found to be very effective in the emergence of the sunk cost effect. 
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MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN38 

Özet 

“İslami bankacılık”, “İslami finans”, “faizsiz bankacılık” ya da bizdeki adıyla “katılım bankacılığı” olarak 
adlandırılan bu sistem, kâr ve/veya zarara katılma esasına göre çalışmakta ve risk paylaşımını öngörmektedir. 
Özellikle son otuz yılda finansal sistemde giderek önemli bir yer edinen katılım bankacılığı, faizden uzak durma 
şeklindeki dini hassasiyetler nedeniyle, geleneksel bankalara yatırılmayan fonların faizsiz yöntemlerle 
toplanması ve bu fonların fon ihtiyacı olanlara yine faizsiz yöntemlerle kullandırılması amacıyla oluşturulmuş 
kurumlardır. Katılım bankalarının en önemli özelliği; bazı insanların faizden sakınması nedeniyle atıl duran ve 
mali sisteme girmeyen fonları ekonomik hayata kazandırmış olmalarıdır. Mevduat bankaları ile katılım 
bankalarının ekonomide yerine getirdikleri fonksiyonlar çok farklı olmasa da, tasarrufları toplamak ve yatırıma 
yönlendirmek görevini farklı yöntemlerle yerine getirmektedirler. İslam dini açısından faizin haram kılınması 
nedeniyle kâr ve zarara katılma esasına göre faaliyet gösteren katılım bankaları, tasarruflarını kullandırmaları 
karşılığında faiz almak istemeyen tasarruf sahiplerinin sermaye birikimini, etkin bir şekilde ekonomiye 
kazandırmaktır. Bu çalışma; tüm yönleriyle katılım bankacılığını ele almayı, katılım bankalarının ekonomiye 
sağladığı katkıları, Türkiye’deki mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri ortaya koymayı ve 
mevduat bankaları ile katılım bankalarının performanslarının karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 
çalışmada, katılım bankacılığının tanımı, önemi, dünyada ve ülkemizde ortaya çıkışı ve gelişimi ile çalışma 
ilkeleri açıklanmıştır. Katılım bankalarının finansal performansının mevduat bankaları ile karşılaştırılması 
amacıyla yoğun olarak kullanılan genel kabul görmüş oranlardan yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde katılım 
bankacılığının bankacılık sektörü içerisinde giderek artan bir paya sahip olduğu ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler : Katılım Bankacılığı, Bankacılık Sektörü, Mevduat Bankacılığı 
JEL Kodu  : G21 

 

THE COMPARISON OF FINANCIAL PERFOMANCES OF PARTICIPATION BANKS AND DEPOSIT 
BANKS: TURKEY SAMPLE 

Abstract 
The participation banking, so called “Islamic banking", "Islamic finance" or "interest-free banking"  works in 
principle of joining both the profit and loss and sharing the risk. Participation banking has quickly become a 
growing and developing part of financial sector and the banking system for the past thirty years. Participation 
banks are considered to be an alternative way to implicate the idle funds not being included in the banking 
system especially due to the susceptibility of interest and in attracting foreign resources with the similar nature 
to the country. Notwithstanding, participation banks do not have very important differences from deposit banks 
functionally, they fulfill their duty of collecting savings and lead to the investments in different methods. The 
participation banks carrying on business in terms of the profit and loss participation basis, meet both the 
economic and social function in the society. The aim of this study is to analyse the participation banks on the 
basis of operating principles, their contribution to the economy, the current situation in Turkey and future 
expectations; and to compare the participation banks and the deposit banks. In the study, the definition of 
participation banking, its importance, its emergence in the world and our country, its development and working 
principles are explained. In order to compare the financial performance of the participation banks with the 
deposit banks, generally accepted rates are used. The result of this study has revealed that participation banking 
is of growing importance and share in the banking sector. 
Key Words : Participation Banking, Banking Sector, Deposit Banking. 

JEL Kod : G21  
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KURUMSAL YÖNETİMİN ENTELEKTÜEL SERMAYE BAĞLAMINDA ETKİNLİĞİ 

Bilim Uzm. Gökhan Berk ÖZBEK39 
Öğr. Gör. Taner ÖZBEK40 
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN41 

Özet 

Kurumsal yönetim, işletmelerin şeffaf, adil, güvenilir ve sorumluluk sahibi olmasını içeren; yalnızca 
paydaşlarının çıkarlarını gÖzetmeyip tüm menfaat gruplarının çıkarlarını göz önünde bulundurmasını 
gerektiren, işletmenin sürekliliğini sağlamada büyük önem teşkil eden bir unsurdur. Entelektüel sermaye ise; 
işletmelerin mali tablolarında yer almamasına karşın onlara değer yaratıcı bir unsur olarak katkı sağlayan, 
rekabet üstünlüğü kazandıran işletmenin görünmeyen varlıklarının bütünüdür. Bu bakımdan, kurumsal 
yönetim anlayışını ve ilkelerini benimseyen şirketlerin, entelektüel sermayelerini daha etkin kullanabileceği 
yönünde bir varsayım geliştirilebilir. Özellikle menfaat sahiplerinin çıkarlarının gÖzetilmesine yönelik şirket 
politikaları entelektüel sermayenin unsurlarından olan insan sermayesi ve müşteri sermayesi ile yakından 
ilişkilidir. Bu çalışma kapsamında, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin entelektüel 
sermayeleri ile endeks kapsamında yer almayan şirketlerin entelektüel sermayeleri mukayese edilmiştir. 
Entelektüel sermayenin ölçümü konusunda Ante Pulic’in geliştirmiş olduğu Entelektüel Katma Değer Katsayısı 
(VAIC) yönteminden faydalanılmıştır. Pulic’in yöntemi dahilinde personel giderleri maliyet unsuru değil de 
değer yaratan bir girdi şeklinde ele alındığından dolayı hesaplanmasında güçlük yaşanılan Katma Değer (VA) 
yerine Ekonomik Katma Değer (EVA) kullanılmıştır. İki veri seti arasında anlamlı farklılıkların olup, olmadığı 
ise t testi yardımıyla sınanmıştır.  
Anahtar Kelimeler : Kurumsal Yönetim, Entelektüel Sermaye, Entelektüel Katma Değer Katsayısı 
Jel Kodları  : L21, M14, M41 

EFFICIENCY OF CORPORATE GOVERNANCE IN TERMS OF INTELLECTUAL CAPITAL 

Abstract 

Corporate governance is a system that ensures transparency, fairness, reliability and responsibility in 
businesses; that necessitates not only the beneficiaries but all interest groups are to be taken into consideration; 
that serves a significant function in securing the sustainability of the business. Intellectual capital is the entirety 
of the company's intangible assets that acts as value drivers and providers of competitive advantage; despite 
not being included in the financial statements of the company. In this respect, it could be argued that the 
companies which adopt the mindset and the principles of corporate governance, might be able to use their 
intellectual capital more efficiently. Especially the company policies which favor the interests of beneficiaries 
are closely related to human capital and customer capital: constituents of intellectual capital. In this study, the 
intellectual capitals of the companies that are inside the scope of BIST Corporate Governance Index were 
compared to the ones that are outside the index. For the purpose of gauging the intellectual capital, the method 
of Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), developed by Ante Pulic, was utilised. Because the personnel 
expenses are approached as value driving data and not cost elements in Pulic's  method; instead of the infeasible 
calculation of the Value Added (VA), Economic Value Added (EVA) was used. Whether there are significant 
differences between the two sets of data was determined by The t-test. 
Key Words  : Corporate Governance, Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient 
Jel Codes  : L21, M14, M41  
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SOSYAL SORUMLULUK REKLAMLARINDA KAHRAMANLIK İMGESİ: 
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ 

Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ42 

Özet 

Sosyal sorumluluk projeleri, bireyleri gönüllülere dönüştürerek duyarlı bir toplum oluşturmayı 
hedeflemektedir. Çevre sorunları, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık sorunları gibi toplumu olumsuz 
etkileyen etmenlere çare aramak, kültürü ve etik kuralları muhafaza etmek gibi işlevleri olan sosyal sorumluluk 
projelerindeki en önemli amaç toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak toplumsal faydayı 
sağlamaktır. 

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oluşturulan reklamların daha etkin ve akılda kalıcı olabilmesi için bazı 
imgelerden faydalanılmaktadır. Bu imgelerden biri de kahramanlık imgesidir. Sosyal sorumluluk projelerinde 
gönüllü olmanın kişiye verdiği empati kurma, sorumluluk alma, hayırseverlik ve fedakarlık gibi kişisel 
özellikler tasarımlarda kahramanlık imgesiyle karşılık bulabilmektedir. Kahramanlık imgesi sayesinde 
bireylere “gönüllü olarak siz de kahraman olabilirsiniz” alt mesajı verilmekte, sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almanın kişide yarattığı manevi duygulara gönderme yapılmaktadır.  

Bu çalışmada kahramanlık imgesi içeren örnek sosyal sorumluluk reklamları göstergebilimsel analiz 
yöntemiyle incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Sosyal Sorumluluk, Reklamcılık, Göstergebilimsel Analiz.  

Jel Kodları  : M3, M14, M37 

HEROIC IMAGE IN SOCIAL RESPONSIBILITY ADVERTISEMENTS: SEMIOTIC ANALYSIS 

Abstract 

Social responsibility projects have an aim to create a responsive community by transforming individuals into 
volunteers. The main goal of the social responsibility projects, which function as a tool to find solutions for 
environmental, social, economic and healthcare problems and to preserve culture and ethics, is to provide social 
benefit regarding the social requirements.   

Within the scope of social responsibility projects, there are some factors used to take advantage of 
advertisements being more ascendant and catchy. For those advertisements which were created in scope of 
social responsibility to be more effective and catchy, some images are being used. One of these images is heroic 
image. The personal features associated with volunteers who participate in social responsibility projects, such 
as empathy, taking responsibility, philanthropy and devotion, might be corresponded by heroic image in 
designs. By the virtues of heroic image, the message of “you can become a hero by becoming a volunteer” is 
being given, thus the idea of gaining  sentimental values by taking part in social responsibility projects is 
stimulated. 

In this study, some examples of social responsibility advertisements which contains heroic image are examined 
by semiotic analysis. 

Key Words : Social Responsibility, Advertising, Semiotic Analysis. 

JEL Codes : M3, M14, M37 
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KOBİ FİNANSMANINDA FARKLI BİR ALTERNATİF: KREDİ GARANTİ FONU 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN43 

Özet 

Bir ekonominin lokomotifi konumunda bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) en önemli 
sorunu, banka kredilerini kolaylıkla temin edememektedir. KOBİ’lerin bir yandan yeni yatırım yapabilmeleri, 
diğer yandan yoğun rekabette ayakta kalabilmeleri için fon temin edilmesi hayati bir öneme sahiptir. KOBİ’lerin 
fon ihtiyacını karşılamak amacıyla bankalardan kredi kullanmalarında ise bankalar tarafından talep edilen 
yüksek teminatlar ciddi bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. İşte Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF), KOBİ’lere 
verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmelerini sağlamaktadır. KGF, 
bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBİ niteliğindeki 
firmalara, bankalara karşı kredinin belirli bir oranında kefalet vererek krediye erişimlerinde destek olan bir 
kuruluştur. KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle işletmelere destek vermekte, 
yatırımlarının finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
ortaklık yapısı ve faaliyetleri başta olmak üzere KGF’nin fonksiyonlarının, ekonomiye etkilerinin araştırılması 
ve bu sistem üzerine geliştirici önerilerin sunulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler : Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ, KGF Kefaleti 

Jel Kodları  : G23, G28, H3  

A DIFFERENT ALTERNATIVE FOR SME FINANCE: CREDIT GUARANTEE INSTITUTION (CGI) 

Abstract 

Most important problem of small and medium-sized enterprises (SME’s), locomotives of an economy, is not 
easily providing bank loans. Providing funds is vital for SME’s in terms of both new investments and surviving 
in competition. Banks’ requesting high collaterals from SME’s for loans is a serious obstacle. Thus, Credit 
Guarantee Institution provides them with bank credits by going bail and taking the risk. Credit Guarantee 
Institution is an organization that supports SME’s which are proper for loans but lack of collaterals by going 
bail for their using funds. Credit Guarantee Institution gives support to small and medium-sized businesses 
that provide bail for businesses and it makes it possible for them to use bank credits in financing their 
investments. The aim of this study is to research the effect of Credıt Guarantee Institution’s functions, 
particularly the structure of partnership and activities, on economy and putting forward proposals for the 
development of system. 

Key Words :Credit Guarantee Institution (CGI), SME, Credit Guarantee Institution’s Guarantor 

JEL Codes :G23, G28, H3 
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ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMA VE LOGO İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE LOGOLARININ 
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ44 
Arş. Gör. Dr. Handan GÜLER İPLİKÇİ 45 

Özet 

Sosyal sorumluluk projeleri, bireyleri gönüllülere dönüştürerek duyarlı bir toplum oluşturmayı 
hedeflemektedir. Çevre sorunları, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık sorunları gibi toplumu olumsuz 
etkileyen etmenlere çare aramak, kültürü ve etik kuralları muhafaza etmek gibi işlevleri olan sosyal sorumluluk 
projelerindeki en önemli amaç toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak toplumsal faydayı 
sağlamaktır. 

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oluşturulan reklamların daha etkin ve akılda kalıcı olabilmesi için bazı 
imgelerden faydalanılmaktadır. Bu imgelerden biri de kahramanlık imgesidir. Sosyal sorumluluk projelerinde 
gönüllü olmanın kişiye verdiği empati kurma, sorumluluk alma, hayırseverlik ve fedakarlık gibi kişisel 
özellikler tasarımlarda kahramanlık imgesiyle karşılık bulabilmektedir. Kahramanlık imgesi sayesinde 
bireylere “gönüllü olarak siz de kahraman olabilirsiniz” alt mesajı verilmekte, sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almanın kişide yarattığı manevi duygulara gönderme yapılmaktadır.  

Bu çalışmada kahramanlık imgesi içeren örnek sosyal sorumluluk reklamları göstergebilimsel analiz 
yöntemiyle incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Sosyal Sorumluluk, Reklamcılık, Göstergebilimsel Analiz.  

Jel Kodları  : M3, M14, M37 

HEROIC IMAGE IN SOCIAL RESPONSIBILITY ADVERTISEMENTS: SEMIOTIC ANALYSIS 

Abstract 

Social responsibility projects have an aim to create a responsive community by transforming individuals into 
volunteers. The main goal of the social responsibility projects, which function as a tool to find solutions for 
environmental, social, economic and healthcare problems and to preserve culture and ethics, is to provide social 
benefit regarding the social requirements.   

Within the scope of social responsibility projects, there are some factors used to take advantage of 
advertisements being more ascendant and catchy. For those advertisements which were created in scope of 
social responsibility to be more effective and catchy, some images are being used. One of these images is heroic 
image. The personal features associated with volunteers who participate in social responsibility projects, such 
as empathy, taking responsibility, philanthropy and devotion, might be corresponded by heroic image in 
designs. By the virtues of heroic image, the message of “you can become a hero by becoming a volunteer” is 
being given, thus the idea of gaining  sentimental values by taking part in social responsibility projects is 
stimulated. 

In this study, some examples of social responsibility advertisements which contains heroic image are examined 
by semiotic analysis. 

Key Words : Social Responsibility, Advertising, Semiotic Analysis. 

JEL Codes : M3, M14, M37 
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EĞİTİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINAN EĞİTİMLERİN 
OKUL YÖNETİCİLİĞİNE KATKISI 

Dr. Öğr. Üyesi Akif KÖSE46 
Abdulvahap DERTLİ 47 

Özet 
Bu çalışmanın amacı eğitim yönetimi yüksek lisans programı kapsamında alınan eğitimlerin okul yöneticiliğine 
katkısının bu programı tamamlamış okul yöneticilerinin görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma nitel bir 
çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ve Onikişubat Merkez İlçelerinde bulunan okullarda idareci olarak görev 
yapmakta olan ve eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış okul yöneticileri oluştururken çalışma 
grubunu bu yöneticiler arasından seçkisiz yöntemle seçilmiş 8 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veriler, 
araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş, toplanan veriler 
betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma soruları çerçevesinde üç tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci 
temasında eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmanın eğitim yönetimi becerilerine katkısına ilişkin 
katılımcı görüşleri; ikinci temasında eğitim yönetimi yüksek lisans programında edinilen bilgilerin okul 
yönetimine uygulanabilme durumu ve uygulama alanları hakkında katılımcı görüşleri; üçüncü temasında ise 
okul yöneticilerinin eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmalarının gerekliliğine ilişkin katılımcı görüşleri 
incelenmiştir.  
Araştırma sonucunda katılımcıların tamamının eğitim yönetimi yüksek lisans programının okul yöneticiliğine 
katkı sağladığı görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Yöneticiler, aldıkları yüksek lisans eğitiminin kendilerine 
mesleki ve bireysel açıdan katkı sunduğunu belirtmişlerdir. Yüksek lisans eğitiminin eğitim yöneticilerine 
sunduğu mesleki katkılar; eğitim politikalarını, stratejik plan ve toplam kalite yönetimi gibi postmodern 
yönetim yaklaşımlarını uygulamada daha bilinçli olma, okulu gelişime adapte etme, eğitim yönetiminin teorik 
temellerini öğrenme ve bunları pratiğe aktarabilme, eğitim yönetimi alanında güncel çalışmaları takip edebilme 
ve yöneticilere kuramsal bir bakış açısı kazandırma şeklinde katkılar iken; bu eğitimin bireysel manada 
yönetişim ve zaman yönetimi becerileri kazandırma, yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirme ve çözüm 
odaklı olmalarını sağlama gibi katkılar sunduğu belirlenmiştir. Katılımcıların aldıkları yüksek lisans 
eğitiminden elde ettikleri bilgileri uygulama alanını çoğunlukla bulabildikleri, uygulanamayan durumların da 
söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim yönetimi programında edinilen bilgilerin çoğunlukla kurumlarda 
yönetişimi sağlama, yönetsel güç kaynaklarından doğru olanı seçme, örgütsel sorunlara önlemsel yaklaşım 
sergileme, okulun iklimini iyileştirme, okulun finansmanını etkili bir biçimde kullanabilme, etkili bir personel 
ve insan kaynakları yönetimi ile etkili iletişim, karar verme ve planlama gibi yönetsel süreçlerin sağlıklı bir 
biçimde yürütülmesi gibi alanlarda uygulama fırsatı buldukları belirlenmiştir. Alınan eğitimlerin 
uygulanamamasının sebepleri olarak da aşırı merkeziyetçi ve bürokratik yapı ve okul yöneticilerinin 
yetkilerinin kısıtlı olması buna karşın sorumluluklarının fazla olması sebepleri belirlenmiştir.  
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak okul yönetimi işinin profesyonel bir süreç olmasından dolayı tüm okul 
yöneticilerinin eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmaları gerektiği yönünde bir ortak görüş ortaya 
çıkmıştır. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapılmasının gerekliliği ise alınacak bu eğitimin yaşam boyu 
eğitim uygulaması olarak okul yöneticileri tarafından benimsenmesi ve yöneticiliğin bir okulunun olması 
gerekçelerine dayandırılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmanın okul 
yönetimine getireceği katkılarının Milli Eğitim Bakanlığınca dikkate alınarak bakanlık tarafından yapılacak bir 
düzenlemeyle yöneticilere yüksek lisans eğitiminin zorunlu tutulabileceği; il milli eğitim müdürlükleri ile 
üniversitelerin eğitim bilimleri bölümlerinin eğitim yönetimi yüksek lisans programdan daha çok sayıda 
yöneticinin istifade edebilmesi adına daha fazla işbirliği yapabilecekleri; bakanlıkça eğitim yönetimi alanında 
alınan bu eğitimin yönetici seçme, yerleştirme ve yer değiştirme süreçlerinde aday yöneticilere/yöneticilere 
pozitif katkı sunan bir kriter haline getirilebileceği  önerileri sunulmuştur. Bu araştırmada eğitim yönetimi 
alanında yüksek lisans yapmış okul müdürleri ve müdür yardımcılarının görüşleri incelenmiştir. Yapılacak 
farklı araştırmalarda bu eğitimi veren akademisyenlerin ve bu eğitimi almış yöneticiler tarafından yönetilen 
öğretmenlerin görüşleri incelenebilir. 
Anahtar Kelimeler : Yönetim, Eğitim yönetimi, Okul yönetimi 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLE İLETİŞİMDE KULLANDIKLARI ALTERNATİF 
İLETİŞİM YOLLARIN İNCELENMESİ 

Dilşad PAKSOY48 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin veli ile iletişimde kullandıkları alternatif iletişim yollarının 
incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde bulunan ilkokullarda görevli 238 sınıf 
öğretmeni oluştururken çalışma grubunu ise bu öğretmenler arasından seçkisiz yöntemle seçilmiş 11 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme 
formundaki açık uçlu 4 soru aracılığıyla elde edilmiş, toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. 
Araştırma soruları çerçevesinde dört ana tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci temasında veli ile kurulacak 
iletişimin önemi hakkında katılımcı görüşleri; ikinci temasında veli ile kurulacak iletişimde veli toplantılarının 
yeterliliği hakkında katılımcı görüşleri; üçüncü temasında veli ile iletişimde veli toplantıları dışında kullanılan 
alternatif yollarının neler olduğu hakkında katılımcı görüşleri; dördüncü temasında ise veli ile iletişimde 
kullanılabilecek alternatif iletişim yolların katkıları hakkında katılımcı görüşleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda katılımcıların tamamı eğitim öğretim açısından veli ile kurulacak iletişimin önemli 
olduğu ortak görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Velilerle kurulacak sağlıklı bir iletişimin öğrenci açısından 
ve veli açısından eğitim öğretim sürecine katkı sunduğu belirlenmiştir. Velilerle kurulacak sağlıklı iletişimin 
öğrenci açısından getireceği katkıları; öğrencinin eğitsel başarısını olumlu yönde etkilemek, öğrencinin 
gelişimini takip edebilmek, öğrencilerin ev yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmak; veli açısından getireceği 
katkıları ise; eğitim öğretim sürecinin içerisine veliyi katabilmek, veli ile iş birliği yapabilmek, bu iletişimle 
birlikte velinin de gelişimine katkıda bulunabilmek olduğu görülmüştür.  

Araştırma sonucunda veli ile iletişim kurmada veli toplantılarının yeterli olmadığı yönünde katılımcıların ortak 
bir görüş içerisinde bulundukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu yetersizliğin sebebini, veli toplantılarının ev 
ziyaretleri veya sosyal aktiviteler kadar geniş bir iletişim yolu olmadığından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bir başka sonucuna göre katılımcıların veli ile iletişimde kullandıkları alternatif yolların daha çok 
ev ziyaretlerinin yapılması, telefon yoluyla iletişim kurma ve belirli zamanlarda veli ile yüz yüze iletişim kurma 
şeklinde iken bunun yanı sıra sosyal etkinlikler yoluyla, WhatsApp grupları aracılığıyla, velilerle yemek 
etkinliklerinde bir araya gelerek, öğrenciyle birlikte eve not göndererek ve mesajla iletişim şeklinde de olabildiği 
görülmüştür.  

Veli ile iletişimde kullanılabilecek alternatif iletişim yollarının veli açısından ve öğrenci açısından birtakım 
katkılarının olduğu ortaya çıkmıştır.  Alternatif iletişim yollarının kullanılmasının öğrenci açısından katkıları; 
öğrenci hakkında daha fazla bilgi sahibi olma imkânı elde etme ve öğrencileri sürekli takip edebilme imkânı 
elde etme olarak ortaya çıkarken veli açısından katkılar ise; velilerin öğretmeni daha fazla benimsemelerini 
sağlaması ve veli ile öğretmen arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sunması şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda uygulayıcılara dönük olarak; velilerle kurulacak iletişimin eğitim öğretim açısından 
önemli olduğu sonucundan hareketle öğretmenlerin velileri ile iletişimlerini arttırabilmeleri için sık sık ev 
ziyaretleri yapabilecekleri, iletişimin hızını arttıracak telefonla görüşme, whatsapp grupları aracılığıyla iletişim 
kurma ve mesajla iletişim gibi alternatif yolların kullanımının yaygınlaştırılabileceği, veli ile kurulacak alternatif 
iletişim yollarından mesaj, whatsapp gibi elektronik iletişim kanallarının karşılıklı olarak kullanımına 
başlanmadan önce taraflarca kullanım kurallarının belirlenebileceği, ilgisiz olan ve veli toplantılarına dahi 
katılmak istemeyen velilerle okul yöneticilerinin iletişime geçebileceği, okul rehberlik servisleri/rehberlik ve 
araştırma merkezleri marifetiyle velilere, öğrencilere ve öğretmenlere dönük okul içi/aile içi iletişim 
konularında eğitim etkinlikleri düzenlenebileceği önerileri getirilmiştir. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin 
görüşleri incelenmiştir. Yapılacak farklı çalışmalarda araştırma konusu ile ilgili olarak okul idarecilerinin, 
velilerin, öğrencilerin ve farklı branşlardaki öğretmenlerin görüşleri incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci, Öğretmen, Veli, İletişim 
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İLKOKUL MÜDÜRLERİ OKULLARDAKİ NÖBET UYGULAMASI HAKKINDA NE 
DÜŞÜNÜYOR? 

Seçkin ÇELİKER49 
Dr. Öğr. Üyesi Akif KÖSE50 

Özet 

Bu araştırmanın amacı ilkokul müdürlerinin okullardaki nöbet uygulaması hakkındaki görüşlerinin 
incelenmesidir. Çalışma nitel yaklaşımla ve olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yılında Kahramanmaraş İli Türkoğlu ilçesinde bulunan 47 ilkokulda görev yapan 45 
ilkokul müdüründen oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise araştırma evreni içerisinden maksimum 
çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 8 ilkokul müdürü oluşturmaktadır. Veriler görüşme yöntemiyle 
elde edilmiş olup verilerin toplanması araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 
formundaki sorular aracılığıyla sağlanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma soruları çerçevesinde dört ana tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci temasında 
okul müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin nöbet tutmalarının eğitim öğretim açısından gerekliliğine ilişkin 
katılımcı görüşleri; ikinci temasında nöbet uygulamalarında okul yöneticisi olarak karşılaşılan problemlere 
ilişkin katılımcı görüşleri; üçüncü temasında okul nöbet uygulamalarında okul müdür yardımcılarının ve 
öğretmenlerin karşılaştıkları problemler hakkında katılımcı görüşleri; dördüncü temasında ise nöbet 
uygulamalarındaki problemlerin giderilmesine yönelik katılımcı önerileri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda ilkokul müdürlerinin, okullarda görevli okul müdür yardımcılarının nöbet tutmaları 
gerektiği yönünde ortak bir görüşe sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar bu gerekliliği müdür 
yardımcılarının, nöbet uygulamasının düzenli bir şekilde işlemesini sağladıkları gerekçesine dayandırmışlardır. 
Görüşlerine başvurulan bütün okul müdürleri öğretmenlerin nöbet tutmasının gerekli olduğunu ifade etmiş ve 
bu gerekliliği de okulda düzenin ve güvenliğin sağlanması gerekçesine dayandırmışlardır.  Öğretmenlerin 
nöbet tutmalarının, öğrencileri ders dışında tanıma fırsatı vermesinden dolayı akademik başarıya katkı 
sunduğu da belirtilmiştir.  

Araştırma sonucunda okul müdürlerinin nöbet uygulamasında birtakım fiziki problemler ve personel kaynaklı 
problemler yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Okul müdürlerinin nöbet uygulamasıyla ilgili karşılaştıkları fiziki 
problemler; daha çok güvenlik için gerekli olan donanımların eksikliği ve kurumların uygun olmayan fiziki 
yapılarından kaynaklanan güvenlik problemleridir. Okul müdürlerinin yaşadığı personel kaynaklı problemler 
ise;  kimi öğretmenlerin nöbet göreviyle ilgili sorumluluklarını yerine getirememe/getirmeme durumları ile 
ilgili yaşadıkları problemlerdir.  

Okul müdür yardımcıları ve öğretmenler nöbet sürecinde fiziksel mekân kaynaklı, veli kaynaklı ve görev 
kaynaklı problemler yaşamaktadırlar. Okul müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin nöbet uygulamalarında 
karşılaştıkları fiziksel mekân kaynaklı problem; okulun fiziki yapısının güvenlik sorunlarını doğuracak, 
kazalara ve yararlanmalara sebep olacak özelliklerinden dolayı nöbet görevini zorlaştırması problemidir. 
Velilerin okula giriş çıkış zamanına dikkat etmemeleri, velilerin diğer öğrencilere sataşma durumları, nöbetçi 
görevliler olarak velilerle yaşanan iletişim problemleri veli kaynaklı problemler olarak ortaya çıkmıştır. Okul 
müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin nöbet sürecinde karşılaştıkları görev kaynaklı problemler ise müdür 
yardımcılarının ve öğretmenlerin nöbet süresince stres ve kaygı yaşamaları, normal eğitim yapan okullarda öğle 
arası nöbetçi öğretmenlerin okulda bulunma zorunlulukları, taşımalı okullarda görev yapan nöbetçi 
öğretmenlerin taşıma ve yemekle ilgili sorumluluklarından dolayı yaşadıkları sıkıntılar,  personel sayısının 
yetersiz olduğu okullarda müdür yardımcıları ve öğretmenlerin haftada birden fazla nöbet tutmak zorunda 
kalmaları şeklindeki problemlerdir.  

Okul müdürleri nöbet uygulamasında karşılaşılan problemlerin giderilmesine yönelik olarak; haftada birden 
fazla gün nöbet tutan öğretmenlere nöbet tuttukları bu günler için de ücret verilmesi, nöbet süreçlerinde olası 
problemlerin azaltılması için güvenlik kameraları takılı olmayan okul binalarına güvenlik kameralarının 
takılması ve okulların kazaya neden olabilecek fiziki durumlarının giderilmesi için okullara ödenek verilmesi, 
okullarda yeteri sayıda güvenlik personeli istihdam edilmesi,  taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda taşıma 
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araçlar ve yemek ile ilgili işlerdeki nöbetçi öğretmenin sorumluluğunun kaldırılması şeklinde öneriler 
getirmişlerdir. 

Araştırma sonunda uygulayıcılara dönük olarak; okullarda okul müdür yarımcıları ve öğretmenlerin nöbet 
tutmalarının gerek kurum gerekse eğitim öğretim açısından birçok katkısının olduğu göz önünde 
bulundurulduğundan dolayı okullarda müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından nöbet tutulması 
uygulamasına devam edilebileceği; okullarda nöbetle ilgili fiziki problem olarak görülen, birçok kazaya, 
yaralanmalara sebep olabilecek fiziki yetersizliklerin okul idarelerince tespit edilebileceği, mahallinde 
giderilebilecek nitelikte olanların okul idarelerince mahallinde giderilemeyecek olanların ise ilçe/il milli eğitim 
müdürlüklerinin imkânlarıyla giderilebileceği; Milli Eğitim Bakanlığınca her okula okul güvenliği adı altında 
ödenek ayrılabileceği; okulların güvenliklerini sağlayabilmek için gerekli olan güvenlik donanımlarının 
(kamera, alarm vb.) karşılanması için okul idarelerinin ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince desteklenebileceği; 
nöbetle ilgili personel kaynaklı problemlerin giderilebilmesi için nöbet konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi için idareci ve öğretmen farkındalıklarının arttırılması gerektiği; nöbet sürecinde veli kaynaklı 
ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak velilerin okula giriş çıkış saatleri konusunda, diğer öğrencilere karşı 
sergiledikleri olumsuz tutum ve davranışların sonuçları konusunda farkındalıklarının arttırılması gerektiği; 
haftada birden fazla nöbet tutmak zorunda kalan idareci ve öğretmenler için fazla nöbet görevlerine karşılık 
olarak belli bir oranda ücret ödemesi yapılabileceği; taşımalı okullarda taşıma araçları ve bu okullardaki yemek 
işleriyle ilgili olarak nöbetçi öğretmene getirilen sorumluluğu paylaşabilecek (taşımalı araçların denetimini 
yapma gibi riskli durumlarda birlikte hareket edebilecek) o bölgedeki güvenlik güçlerinden faydalanabilmeyi 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılabileceği böylelikle idareci ve öğretmenlerin bu konudaki sıkıntılarının 
azaltılabileceği/giderilebileceği şeklinde öneriler getirilmiştir. Araştırmacılara dönük olarak da farklı eğitim 
kademelerinde görev yapan öğretmenlerin ve okul idarecilerinin araştırma konusu ile ilgili görüşlerinin 
incelenebileceği önerisi getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Nöbet, Okul idaresi, Öğretmen 
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GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE 
ENTEGRASYONUNDA YAŞANAN PROBLEMLER: ÖĞRETMENLER NE DÜŞÜNÜYOR? 

Dr. Öğr. Üyesi Akif KÖSE51 
Übeydullah UÇAR52 

Özet 

Bu çalışmanın amacı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrencilerin (GKKSÖ) Türk eğitim sistemine 
entegrasyonunda yaşanan problemlere ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma 
olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 
Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerinde bulunan okullarda görev yapmakta olan ve 
sınıflarında geçici koruma kapsamında öğretim gören Suriyeli öğrencilerin bulunduğu öğretmenler 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu ise bu evren içerisinden maksimum çeşitlilik yöntemiyle seçilen 10 öğretmen 
oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formundaki 
görüşme soruları kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda öğretmenlere açık uçlu 5 
soru yöneltilmiştir.  Toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.  

Araştırma sorularına dayalı olarak araştırma temaları belirlenmiştir. Veriler bu temalar altında 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın birinci temasında GKKSÖ yaşadıkları problemlere ilişkin öğretmen görüşleri; 
ikinci temasında GKKS öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin yaşadıkları problemlere ilişkin öğretmen 
görüşleri; üçüncü temasında GKKS öğrencilerle birlikte eğitim gören Türk öğrencilerin yaşadıkları problemlere 
ilişkin öğretmen görüşleri; dördüncü temasında GKKSÖ  velilerinin yaşadığı problemlere ilişkin öğretmen 
görüşleri; beşinci temasında ise GKKS öğrencilerinin Türk eğitim sistemine entegrasyonu sürecinin daha iyi 
yürütülebilmesine ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda GKKS öğrencilerinin ağırlıklı olarak kişisel/sosyal problemler ve akademik problemler 
yaşadıkları görülmüştür. Bu öğrencilerin yaşadıkları kişisel/sosyal problemler; uyum sağlama ve 
sosyalleşmede yaşanılan problemler, okul ve sınıf kurallarına uymada, okul eşyalarını korumada, çevreyle 
iletişim kurmada yaşanan problemler ve devamlı kişisel güvenlik endişesi duyma problemleridir. Bu 
öğrencilerin yaşadıkları akademik problemler ise; bu öğrencilerin eğitime ilgisiz olmaları, dil problemi 
sebebiyle dersleri takip edememeleri, devamsızlık yapmaları, verilen ödevleri yapmamaları, kişisel kaygılarının 
eğitimin sürecini bozması ve ders araç gereçlerini korumamaları şeklinde problemler olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın diğer bir sonucunda sınıfında GKKSÖ bulunduğu öğretmenlerin de sınıf yönetimi kaynaklı ve 
öğrenci kaynaklı sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yaşadıkları sınıf yönetimi kaynaklı 
problemler; öğretmenlerin bu öğrencilerle iletişim kuramaması/kurmada zorluk çekmesi ve bundan dolayı da 
sınıf yönetiminin zorlaşması, sınıfların birleştirilmiş sınıf hissi yaşatması, farklı dil becerilerine sahip öğrencilere 
aynı anda eğitim yapılmasının dersleri yavaşlatması, öğretmenlerin ders sürecinde aşırı düzeyde 
yorulması/yıpranması, iki öğrenci grubuna da faydalı olamama durumunun ortaya çıkması şeklinde 
problemlerdir. Öğrenci kaynaklı problemler ise farklı bir dil kullanılmasından dolayı yaşanan iletişimsizlik, 
derslerin Türkçe işlenmesinden dolayı bu öğrencilerin dersleri anlayamamaları ya da sınırlı düzeyde 
anlayabilmeleri, bu öğrencilerde devamsızlık durumunun fazla olması sebebiyle derslerin yeteri kadar 
verilememesi, bu öğrenciler için her gün yaşanan araç-gereç sağlama uğraşı olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın başka bir sonucu ise sınıflarında GKKS öğrenci bulunan sınıflarda öğrenim gören Türk 
öğrencilerin de birtakım akademik problemler ve iletişim problemleri yaşadıklarıdır. Türk öğrencilerin 
yaşadıkları akademik problemler; öğretim programları açısından geride kalmaları bundan dolayı da GKKS 
öğrenci bulunmayan sınıflara göre dezavantajlı durumda olmaları, okula yeni başlayan Türk öğrencilerin okula 
uyum sürecinde sınıflarında Suriyeli öğrenci olduğu düşüncelerinden dolayı yüksek kaygı ile okula başlamaları 
problemleridir. Türk öğrencilerin yaşadıkları iletişim problemleri ise dil probleminden dolayı sınıf içi iletişimin 
ve arkadaşlığın istendik düzeyde olmamasıdır.  

GKKSÖ velilerinin okul ve öğretmen ile sağlıklı bir iletişim kuramadığı bu sebeple de veli-okul-öğretmen iş 
birliğinin sağlanamadığı araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Suriyeli velilerin akademik ilgi 
bağlamında da okula gelmeme, eğitim öğretim konusunda sorumluluk duymama/almama, öğrencinin araç-
gereç ihtiyacını karşılayamama gibi problemlere kaynaklık ettikleri de belirlenmiştir. 
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GKKSÖ Türk eğitim sistemine entegrasyonu sürecinin daha iyi yürütülebilmesine ilişkin olarak öğretmenlerin 
birtakım önerilerinin olduğu görülmüştür. Öğretmenler, bu öğrencilerin ayrı ortamlarda dil ve uyum dersleri 
almaları gerektiği, bu öğrencilerin ilkokulu dil öğretme yeteneği olan bir sınıf öğretmeniyle ayrı ortamda 
bitirmesi gerektiği, bir yıl Türkçe ağırlıklı hazırlık sınıfının olması gerektiği, bu öğrencilerin Türkçe dil becerisi 
seviyelerine göre entegrasyonlarının sağlanması gerektiği önerilerini getirmişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak uygulayıcılara dönük getirilen öneriler; GKKSÖ Türk eğitim sistemine 
entegrasyonundan önce okullarda/halk eğitim kurslarında bu öğrencilere Türkçe dil becerisi 
kazandırılabileceği; öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitim  programlarıyla bu sürece ilişkin farkındalığın 
arttırılabileceği ve bu süreçte yaşanacak olası problemler konusunda öğretmenlerin bilgilendirilebileceği 
böylelikle yaşanacak problemlerin  çözümünün sağlanabileceği; Türk öğrencilere milli eğitim müdürlükleri ve 
yerel yönetimler aracılığıyla bu süreçle ilgili farkındalık eğitimleri verilebileceği; Sosyal etkinlikler aracılığıyla 
farklı iki kültüre sahip öğrencilerin kaynaşmasının sağlanabileceği; Suriyeli velilerin okullar ve halk eğitim 
kursları vasıtası ile Türkçe kurslarına alınabilecekleri; GKKSÖ Türk eğitim sistemine entegrasyon sürecindeki 
ihtiyaç ve problemlerin göz önüne alınarak gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılabileceği, uygulamaya 
getirilecek olumlu yeniliklerle yaşanan sorunların çözümüne katkı sunulabileceği şeklinde öneriler getirilmiştir. 
Araştırmacılara dönük olarak da yapılacak farklı araştırmalarda okulunda GKAS öğrencilerinin bulunduğu 
okul idarecilerinin, rehber öğretmenlerin ve ayrıca bu kapsamda bulunan Suriyeli öğrencilerin görüşlerinin 
incelenebileceği önerisi getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenci, Türk eğitim sistemi, Entegrasyon 
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REHBER ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasin Celil ÇETİN53 

Dr. Öğr. Üyesi Akif KÖSE54 

Özet 

Bu çalışmada rehber öğretmenlerin bakış açılarıyla, son değişiklikleriyle Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik 
Hizmetleri Yönetmeliğinin değerlendirilmesine yönelik rehber öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde bulunan okullarda görevli rehber 
öğretmenler oluştururken araştırmanın çalışma grubunu ise araştırma evreni içerisinden seçkisiz yöntemle 
belirlenmiş 10 rehber öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular aracılığıyla elde edilmiş, toplanan veriler betimsel analiz 
yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma soruları çerçevesinde dört tema belirlenmiştir. Araştırmanın birinci 
temasında Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde unvan olarak “Rehberlik Öğretmeni” 
ifadesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yerine getiren kişiyi tam olarak karşılama durumu; 
ikinci temasında Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte rehber öğretmenlere 
zorunlu hale getirilen nöbet görevinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yerine getirilmesi 
açısından sakıncalık durumu; üçüncü temasında 17.04.2001 tarihli ve 24376 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan 
“Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, 
büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev 
verilemez.” hükmünün yeni yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer 
almamasının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından sakıncalılık durumu; 
dördüncü temasında ise Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili rehber öğretmenlerin 
görüş ve önerileri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda katılımcıların tamamının Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
unvan olarak “rehberlik öğretmeni” ifadesinin geçmesinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yerine 
getiren kişiyi tam olarak karşılamadığı görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ile ilgili olarak da 
rehberlik öğretmenlerinin okullarda psikolojik danışma hizmetlerini de yerine getirdikleri ve bu hizmetlerin 
rehberlik öğretmenlerinin görevlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu, rehberlik öğretmenlerinin aldıkları 
lisans eğitimlerinin ağırlıklı olarak psikolojik danışma hizmetlerini kapsadığı, rehberlik öğretmenlerinin 
üniversiteye girişte bölüm tercihi yaparken rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü olarak tercih yaptıkları 
ayrıca rehberlik alanının bir ders olarak öğretilemeyeceğinden sadece öğretmenlik unvanının yeterli olmayacağı 
ifade edilmiştir.  

Araştırmanın bir başka sonucuna göre katılımcıların tamamının Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri 
Yönetmeliği ile gelen nöbet görevinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından 
sakınca oluşturduğu görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sakıncaların; öğrencilerin görüşmek için daha 
çok teneffüslerde rehberlik servisine gelmelerinden dolayı nöbet görevinin öğrencilerle yapılacak görüşmeleri 
engellediği, nöbet görevinin öğrencinin rehber öğretmen ile arasında var olan ilişkiyi zedeleyebildiği, nöbetçi 
olarak rehber öğretmenin otorite konumuna geldiği bundan dolayı da öğrencinin danışma sürecinde kendini 
rehberlik öğretmenine açma sıkıntısı çekebildiği, öğrencilerin rehberlik servisine olumsuz bakış açısı 
geliştirebileceği, psikolojik danışmanın ilkelerinden olan güven duygusunu zedeleme, iş verimini düşürme, 
danışmanlık faaliyetlerindeki terapötik koşullara aykırılık şeklinde sakıncalar olduğu ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre katılımcıların tamamının “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 
psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik 
ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez.” ifadesinin mevcut Milli Eğitim 
Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer almamasının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
yerine getirilmesi açısından sakınca oluşturduğu görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak; 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ayrılan zamanın azalması, rehberlik ve psikolojik danışmanların 
her işte kullanılabileceği algısının oluşması, öğrencilerin psikolojik danışmanı otoriteyi temsil eden biri olarak 
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görmeleri böylelikle öğrencinin rehberlik servisine bakış açısının değişmesine neden olması, rehberlik ve 
psikolojik danışma bölümünün meslek olarak özelliklerini yansıtamaması, görev tanımı bakımından 
belirsizliğin oluşabilmesi, rehberlik servisinin değerinin azalmasının söz konusu olabilmesi, rehberlik ve 
psikolojik danışman ile öğretmenler arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olması, öğrenci ile okul psikolojik 
danışmanı arasındaki terapötik ilişkiye zarar verebilme şeklinde sakıncalar oluşturabileceği belirlenmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin yukarıda ortaya konulan durumlar açısından 
yeniden ele alınması gerektiği şeklinde ortak bir ortak önerinin görüşlerine başvurulan katılımcılar tarafından 
ifade edildiği görülmüştür. Rehberlik öğretmenleri, yönetmelikte “rehberlik öğretmeni” ifadesinin “okul 
psikolojik danışmanı” olarak değiştirilmesi gerektiği, rehberlik öğretmenlerinin psikolojik danışman yönünü 
de vurgulayan düzenlemenin yapılmasının daha doğru olacağı, rehberlik servisleri için oda ve donanım 
sağlama konusunda okul idarelerini bağlayıcı hükümlerin yönetmeliğe eklenmesi gerektiği, öğretmenlerle 
psikolojik danışmanlar arasında işbirliğini arttırıcı yönde bağlayıcı hükümlerin de yönetmelikte yer alması 
gerektiği önerilerini ifade etmişlerdir. 

Araştırma sonunda uygulayıcılara dönük olarak; okullarda görevli rehberlik öğretmenlerinin görev 
unvanlarının “rehberlik ve psikolojik danışman” olarak yeniden düzenlenebileceği,  rehberlik öğretmenlerinin 
sınavlarda görev alabilme, belleticilik yapma ve nöbet tutma durumlarının doğuracağı sakıncalar göz önünde 
bulundurularak bu görevlerin rehberlik öğretmenlerinin üzerinden alınması noktasında ilgili yönetmelik 
hükümlerinin karar vericiler tarafından yeniden değerlendirilebileceği; yönetmelikte yapılacak düzenleme ile 
rehberlik hizmetlerinin yanında rehberlik öğretmenlerinin aldıkları lisans eğitiminin önemli bir kısmını 
oluşturan psikolojik danışma hizmetlerine de yeterince ağırlık verilebileceği; okullarda rehberlik servisleri için 
gerekli olan uygun mekân ve donanımın sağlanması noktasında okul idarelerini bağlayıcı hükümlere yer 
verilebileceği önerileri getirilmiştir. Araştırmacılara dönük olarak da; yapılacak farklı araştırmalarda farklı 
branşlardan öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve alan akademisyenlerinin görüşlerinin incelenebileceği 
önerileri getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Rehberlik öğretmeni, Rehberlik, Psikolojik danışma hizmetleri 
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TEKNOLOJİ KABUL MODELİ PERSFEKTİFİNDEN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNDE 
KULLANICI MEMNUNİYETİ KAVRAMININ ANALİZİ 

Prof. Dr. Burak BIRGÖREN55 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan AKTEPE56 

Arş. Gör. Rahmi BAKİ57 

Özet 

Teknoloji Kabul Modeli (TKM), bilgi teknolojilerinde kullanıcı davranışını açıklamayı amaçlayan basit, teorik 
ve ampirik olarak doğrulanmış bir modeldir. Uzaktan eğitim sistemlerinde kullanıcı kabulünü açıklamayı 
amaçlayan birçok çalışmada kullanılmıştır. Orijinal TKM, bilgi sistemleri başarısında en yaygın kriter olan 
memnuniyet kavramını içermese de, bazı araştırmacılar test ettikleri modellere ilgili değişkeni dahil etmiştir. 
Yapılan çalışmada 2006-2018 yılları arasında TKM aracılığıyla Uzaktan Eğitim Sistemlerinde kullanıcı davranışı 
ve memnuniyetini açıklamayı amaçlayan 20 çalışma incelenmiştir. Memnuniyet üzerinde etkisi en çok 
onaylanan değişkenler; Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Hizmet Kalitesi, Sistem Kalitesi, Bilgi 
Kalitesi, Doğrulama, Eğitim Kalitesi, Bilişsel Absorpsiyon, İçerik Kalitesi, Tasarım Özellikleri, Keyif, Öğrenme-
Öğretme Etkileşimi ve Öğrenme Performansı olarak sıralanır. Memnuniyetten etkilenen değişkenler ise Niyet, 
Kullanım, Öğrenme Desteği, Kullanıcıyı Elde Tutma ve Eğitim Transferidir. Yapılan çalışmada kullanıcı 
memnuniyetini etkileyen faktörler incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Memnuniyeti, Teknoloji Kabul Modeli, Uzaktan Eğitim Sistemleri, E-Öğrenme 

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF USER SATISFACTION IN DISTANCE EDUCATION SYSTEMS 
FROM THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL PERSPECTIVE 

Abstract 

Technology Acceptance Model (TAM) is a simple, theoretically and empirically verified model that aims at 
explaining user behavior in information technologies. It has been greatly helpful in many studies which aim to 
explain the user acceptance of distance education systems. Although the original TAM does not include the 
concept of satisfaction, which is the most common criterion for the success of information systems, some 
researchers have included relevant variables in the models they test. This study investigated 20 studies which 
were conducted between 2006 and 2018 aiming to explain the user behavior and satisfaction of the Distance 
Education Systems through TAM. Variables which have an approved effect on satisfaction are listed as; 
Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Service Quality, System Quality, Information Quality, 
Confirmation, Educational Quality, Cognitive Absorption, Content Quality, Design Features, Enjoyment, 
Learning-Teacher Interaction  and Learning Performance. Variables that are affected by satisfaction are 
Intention, Use, Learning Assistance, Retention and Transfer of Training. The study puts forward and compares 
the factors affecting user satisfaction. 

Key Words: User Satisfaction, Technology Acceptance Model, Distance Education Systems, E-learning 
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BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYININ MATEMATİKSEL MODELLEME ETKİNLİĞİ 
UYGULAMASINA İLİŞKİN DENEYİMLERİ  

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ 58 
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL 59 

Özet 

Bu çalışmada bir matematik öğretmeni adayının gerçekleştirdiği matematiksel modelleme etkinliği 
uygulamasına ilişkin deneyimleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Çalışmada matematiksel modelleme ve 
öğretime entegrasyonu ile ilgili bir ders almış modellemeye ilişkin teorik bilgiye sahip bir matematik öğretmeni 
adayı (Engin) katılımcı olarak belirlenmiştir. Veri toplama süreci Engin’in, Öğretmenlik Uygulaması dersi 
kapsamında 11.sınıfta gerçekleştirdiği “Feribot Problemi” adlı modelleme etkinliği uygulaması boyunca 
gerçekleştirilen görüşmelerin ve günlüklerin derlenmesini içermiştir. Görüşmeler Engin’in modelleme 
etkinliğinin iki ders saatlik uygulaması için yaptığı planlamanın sonrasında ve modelleme etkinliği öğretim 
uygulamasından sonra olmak üzere iki kez yapılmıştır. Günlükler ise hazırlık süreci boyunca, uygulama 
süresinde ve uygulama sonrasında Engin tarafından yazılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ile 
gerçekleştirilmiş, görüşmeler ve günlükler öğretmen adayının deneyimleri açısından kodlanmıştır. Analiz 
süreci boyunca araştırmacılar birbirinden bağımsız gerçekleştirdikleri bireysel analizleri karşılaştırmak için bir 
araya gelmişler ve kodlamalar üzerine karşılaştırmalar yapmışlardır. Verilerin analizi planlama süreci boyunca 
öğretmen adayının etkinlik seçimi, süre dağılımı, hazır bulunuşluk, sınıf düzenini sağlama, öğrenci çalışma 
gruplarını oluşturma ve öğrenci görevlerini deneyimlerinde yoğunlaştığını göstermiştir. Uygulama boyunca 
ortaya çıkan kodlar öğretmen rolü, öğrenci çözümleriyle ilgilenme, öğrenci çözümlerine ilişkin sunumlar, 
öğrenci çözümlerini değerlendirme, öğrenci ve öğretmen adayı temelli güçlükler ve sınıf yönetimidir. 
Uygulama sonrası ortaya çıkan deneyimlerin kalabalık sınıflar, eğitim sistemine uygunluk, modelleme süreci, 
doğru tek sonuç arayışı, anlık geri bildirim, ilişkilendirme, sınıf yönetimi ve öğrenci alışkanlık ve ön yargıları 
kodları çerçevesinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada odağa alınan öğretmen adayının ağırlıklı olarak 
modelleme etkinliklerinin matematik derslerinde uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan güçlükleri ve okullarda 
uygulanmasındaki sıkıntıları yansıttığı görülmüştür. Öğrencilerin bilişsel eylemleri ise sadece ilişkilendirme, 
modelleme süreci ve tek çözüm arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayının uygulama sonrasında 
öğrencilerin modelleme etkinlikleri uygulamalarına alışkın olmamaları ve uygulamaya ilişkin ön yargılı 
olmaları nedenlerine değinerek derslerde kullanımının uygun olmadığı öncelikle öğrencilerin bu gibi 
uygulamalara hazırlanmalarının sağlanması gerektiği görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarına dayalı olarak farklı öğretmen adayları, farklı okul türleri ve aynı sınıfa gerçekleştirilecek farklı 
modelleme uygulamaları açısından incelemelerin yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, Matematiksel modelleme etkinliği, matematik öğretmen adayı. 

Jel Kodları: I230 Higher Education. 
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SOSYAL BİLGİLER ALANINDA KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMİ MERKEZE ALAN 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Burak DOĞAN60 
Dr. Öğr. Üyesi Metin AŞÇI 61 

Özet 

Küreselleşen dünya olgusu içerisinde hukuk sistemi, toplumsal yapı, ekonomik yapı ve uygulanmakta olan 
eğitim sistemi gibi konularda birbirlerini takip etmekte ve örnek almaktadırlar. Örnek alınan veya incelenen 
sistem eğitim alanında olunca karşımıza çıkacak olan kavramlardan biri de karşılaştırmalı eğitimdir. 
Karşılaştırmalı eğitim çeşitli eğitim programlarının, ders kitaplarının, ders içeriklerinin tümünü veya belirlenen 
bir bölümünün ortak veya farklı yönlerinin karşılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da 
sosyal bilgiler alanında karşılaştırmalı eğitimi merkeze alan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Araştırma 
kapsamında sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitapları alanında yapılan karşılaştırmalı eğitim 
lisansüstü tez çalışmaları üniversite, yıl, enstitü, çalışma grubu, model-yöntem, veri toplama aracı, veri analizi 
ve tez düzeyine göre analiz edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi arama butonuna “Sosyal 
Bilgiler” anahtar kelimesi girilerek elde edilen sonuçlardan karşılaştırmalı eğitimi merkeze alan çalışmalar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır 
ve içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile 
oluşturulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu tez tarama merkezinde yapılan araştırmalar sonucunda 34 adet 
lisansüstü tez çalışmasına ulaşılmış, yayınlanma izni bulunan 21 adet yüksek lisans tezi ve 6 adet doktora tezi 
olmak üzere 27 adet tez incelenmiştir.  Çalışmaları incelemek adına araştırmacılar tarafından “Tez İnceleme 
Formu” oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında 2002-2018 yılları arasında erişime izni olan lisansüstü tez 
çalışmalarına ait bulgular incelendiğinde çalışmalarının en çok 2007 yılında olduğu görülmektedir. Araştırma 
kapsamında incelenen lisansüstü tez çalışmalarının 8 çalışma ile en çok Marmara Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildiği; çalışmaların enstitülere göre dağılımı incelendiğinde 16 adet çalışmanın eğitim bilimleri 
enstitüsünde yapıldığı; karşılaştırılan ve incelenen konu başlıkları incelendiğinde ders kitabı ve öğretim 
programının ağırlıklı olduğu; çalışmaların büyük çoğunluğunun nitel çalışmalar olduğu; program dağılımları 
incelendiğinde ağırlıklı olarak sosyal bilgiler eğitimi alanında yapıldığı; veri toplama aracı olarak ağırlıklı olarak 
doküman inceleme tercih edildiği; veri analizi olarak en çok içerik analizinin tercih edildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Karşılaştırmalı Eğitim, Öğretim Programı, Ders Kitabı 

Jel Kodları  : I 23. 
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLİŞKİLENDİRİLEN KAVRAMLARI İÇEREN TEZLERİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK62 
Yunus Emre KELEŞ63 

Gamze GEDİK64 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezleri 
incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi 
yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez 
tarama merkezinde yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren 30 tane lisansüstü teze 
ulaşılmıştır. Belirlenen sınırlılıklarda erişilen 30 tane lisansüstü tezin 5 tanesi doktora ve 25 tanesi de yüksek 
lisans tezidir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez 
İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Bu bağlamda 2007-2018 yılları arasında yazılan ve yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tezler bağlı bulundukları enstitülere, yıllara, yapıldığı 
üniversitelere, ilişkilendirilen kavramlara, hedef kitlelerine, kullandıkları veri toplama araçlarına, araştırma 
yöntemlerine, tez türlerine, yazım dillerine, sayfa sayılarına ve anahtar kelimelerine göre incelenmiştir. Bulgular 
önce frekans (f) ve yüzdeleriyle (%) tablolaştırılmış ardından grafikler üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre en fazla tez 2017 (11) yılında tamamlanmıştır. Bartın Üniversitesi (7) yaşam boyu öğrenme ile 
ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tez sayılarıyla Türkiye üniversiteleri içinde ilk sırada yer 
almaktadır. Yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilen kavramları içeren lisansüstü tez konularının her tezde 
farklılık gösterdiği saptanmıştır. Tezlerde çoğunlukla nicel araştırma yöntemleri (22) kullanılmıştır. Nicel 
çalışmaları karma yöntemin kullanıldığı araştırmalar (6) takip etmektedir. Ayrıca veri toplama aracı olarak en 
çok ölçek (17) kullanılırken anket (8) ve doküman incelmesi (5) de tercih edilmiştir. Lisansüstü tezlerin sayfa 
aralığı genellikle 80-160 (22) arasındadır. Araştırmalarda çalışma grubu olarak akademisyen-öğretmen (8) ilk 
sırada yer almaktadır. Tezlerde yazım dili olarak en çok Türkçe (29) kullanılmıştır. Tamamlanan tez sayılarıyla 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (20) ilk sırada yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Yaşam Boyu Öğrenme, Lisansüstü Tezler, Kavramlar. 

Jel Kodları  : I 23 
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ORTAOKUL MATEMATI ̇K ÖG ̆RETMENİ ADAYLARI KAVRAMSAL ANLAMAYI NASIL ELE 
ALIYORLAR?  

Arş. Gör. Dr. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK 65 
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ66 
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL67 

Özet 

Bu c ̧alışmanın amacı ortaokul matematik o ̈ğretmeni adaylarının kavramsal anlamayı nasıl ele aldıklarını ortaya 
c ̧ıkarmaktır. Durum c ̧alıs ̧ması desenine dayanan c ̧alışma, ilko ̈ğretim matematik dersi eg ̆itim programı dersine 
devam etmekte olan yirmi bir ortaokul matematik o ̈ğretmeni adayı ile c ̧alışılmıştır. Veri toplama su ̈recinde 
ög ̆retmen adaylarına, “Kavramsal anlama nedir? Ac ̧ıklayınız.” ve “Matematikte bir konu sec ̧erek, kavramsal ve 
is ̧lemsel bilgi ac ̧ısından o ̈rnekleyiniz.” soruları ev o ̈devi olarak verilmiş ve bu soruları yazılı olarak yanıtlamaları 
istenmis ̧tir. O ̈g ̆retmen adaylarının yazılı yanıtları c ̧alışmanın verilerini olus ̧turmus ̧tur. Verilerin analizi ic ̧erik 
analizi ile gerc ̧ekles ̧tirilmis ̧, öğretmen adaylarının yanıtları iki soru kapsamında kavramsal anlamayı nasıl ele 
aldıkları açısından kodlanmıs ̧tır. Yapılan analizlere dayalı olarak, öğretmen adaylarının tamamının kavramsal 
anlamanın kavramı ön bilgilerle ilişkilendirmeyi gerektirdiğini ifade ettikleri görülmüştür. Buna karşın, 
öğretmen adayları bu ilişkilendirmeleri genel olarak is ̧lemler u ̈zerinden yapmışlardır. Öğretmen adaylarından 
sadece üçü kavramsal anlamayı zihinsel eylemlere dayandırarak açıklamıştır. Elde edilen sonuc ̧lar öğretmen 
adaylarının matematik o ̈g ̆retme bilgilerinin dar kapsamlı oldug ̆unu ve bu ̈yu ̈k kısmının sadece is ̧lemsel bilgiye 
odaklı ac ̧ıklamalar yaptıg ̆ını go ̈stermis ̧tir. Tespit edilen eksikliklerin o ̈zel ög ̆retim yo ̈ntemleri gibi alan o ̈g ̆retimi 
derslerinin yapılandırılmasına yol go ̈sterici olacag ̆ı du ̈şu ̈nülmektedir. Bu dog ̆rultuda her bir kavram ic ̧in ayrı 
ayrı gerekli olan zihinsel eylemler ve bu zihinsel eylemlere dayalı olarak ilis ̧kilendirmenin nasıl 
gerc ̧ekles ̧tirileceg ̆i u ̈zerine tartışmalar yapılması o ̈nerilmektedir. Ortaokul matematik o ̈g ̆retmeni adaylarının 
zihinsel eylemleri ic ̧eren farklı o ̈ğrenme ve o ̈ğretme perspektiflerini anlamlandırmalarını sag ̆layacak mesleki 
gelis ̧im su ̈rec ̧lerine dahil edilmeleri o ̈nerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Kavramsal anlama, Ortaokul matematik öğretmeni adayı, Zihinsel eylem. 
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BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN METAFORİK AGILARI 

Hamza OLÇUN 68 
Yunus Emre KELEŞ69 

Özet 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ülkeler, vatandaşlarının fen ve teknoloji okuryazarı olarak 
yetiştirilmesi sürecinde fen bilimleri dersinin  de önemli  rol oynadığının  bilincindedir (MEB, 2005). Fen 
bilimleri dersi  kapsamında öğrencilerin yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri, 
araştırma, olaylar arasında bağ kurma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca fen bilimleri dersi 
öğrencilerin fiziksel dünyaya açılan penceresi olma özelliği ile en önemli derslerden biridir. Bu dersle birlikte 
öğrenci, sadece fiziksel çevreyi değil kendisinin fiziksel çevre ile olan ilişkisini de çözümlemeye 
odaklanmaktadır. Bunu gerçekleştirirken sadece bilgi kazanımı değil bir düşünce sistemini de geliştirmeye 
çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik metaforik algılarını 
incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre tasarlanan çalışmada, verilerin 
analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Veriler, Manisa İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet 
okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerinden “Fen Bilimleri dersi”  ……gibidir. Çünkü ……” ifadelerini 
tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik 
üretmiş oldukları toplam 230 tane metafor  frekans ve yüzdeleriyle tablolaştırılarak yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Fen Bilimleri Dersi, Metafor, Ortaokul Öğrencileri. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DEĞERLERİ VE EĞİTİM İNANÇLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK70 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül PALTA 71 

Güldeniz ÇELİK72 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki değerleri ve eğitim inançlarını incelemektir. Bu araştırma, örgütün 
etkililiği, verimliliği ve başarısını etkileyen bu iki değişkenin (öğretmenlerin mesleki değerleri ve eğitim 
inançları) birbirlerini yordamaları ve çeşitli değişkenlere göre bu iki değişkenin eğitim kurumları açısından 
incelemesi, söz konusu değişkenlerin girdi ve çıktılarını kuramsal olarak ve araştırmalara dayalı şekilde 
betimsel araştırma yöntemi ile ortaya koyması, bu doğrultuda okul yöneticilerine ve öğretmenlere kurumlarının 
etkililiği, başarısı ve verimliliğini artırma konusunda ışık tutacak olması bakımından önemlidir. Araştırma, ilk 
ve ortaokullarda çalışan öğretmenlerin mesleki değerleri ve eğitim inançları incelenmeye yönelik olan hem 
ilişkisel hem de tarama modelinde bir çalışma olacaktır. Araştırmanın evrenini, Manisa ilinde bulunan ilk ve 
ortaokul düzeyindeki resmi okullarda 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler 
oluşturacaktır. Araştırmanın örneklemi, basit yansız örnekleme yöntemi ile belirlenecektir. Araştırmada veri 
toplama araçları olarak; eğitim inançlarını ölçmek için Yılmaz ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen “ Eğitim 
İnançları Ölçeği” ve  mesleki değerleri ölçmek için ise Tunca ve Sağlam (2013) Tarafından geliştirilen "Öğretmen 
Mesleki Değerler Ölçeği" kullanılacaktır. Verilerin analizinde SPSS 17.00 programı kullanılacaktır. Verilerin 
analizi tamamlandığında elde edilen bulgulara göre sonuçlar yazılarak önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler : Eğitim İnancı, Mesleki Değer, Öğretmen. 
Jel Kodları  : A1. 

EXAMINATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL VALUES AND EDUCATION BELIEFS 

Abstract 

The aim of this study is to examine teachers' professional values and educational beliefs. This research is 
important that examining these two variables (teachers' professional values and educational beliefs) according 
to various variables that affect the effectiveness, efficiency and success of the organization in terms of 
educational institutions and revealing the inputs and outputs of these variables in a theoretical and research 
based on descriptive research method, in this respect, guiding school administrators and teachers about the 
effectiveness, success and efficiency of their institutions. The study will be a study of both correlational and 
survey models aimed at examining the professional values and educational beliefs of teachers. The population 
of the study will consist of teachers in Manisa province in the 2018-2019 academic year. The sample of the study 
will be determined by convenience sampling method. Educational Beliefs Scale developed by Yılmaz et al. 
(2011) and Teacher Professional Values Scale developed by Tunca and Sağlam (2013) will be used. SPSS 17.00 
program will be used in the analysis of the data. When the analysis of the data is completed, the results will be 
written according to the findings and suggestions will be made. 

Key Words : Belief in Education, Professional Value, Teacher, 
Jel Kodları : A1. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Doç. Dr. İzzet YÜKSEK73 

Özet 

Türkiye 1999 yılında iki önemli yıkıcı deprem yaşamıştır. Bu depremlerde önemli can kayıpları yaşanmış, 
yıkılan ve hasar gören yapılar, mevcut binaların deprem dayanıklılığının yeterli olmadığını ortaya koymuştur. 
Özellikle deprem bölgesinde bulunan binaların yenilenmesi ihtiyacı kentsel dönüşüm olarak karşımıza 
çıkmıştır. Ülkemizde farklı bölgelerde farklı uygulama şekilleri ile karşılaştığımız kentsel dönüşüm, dünyada 
da farklı coğrafyalarda farklı amaçlarla uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada süreç içerisinde ortaya çıkan “sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kavramının içeriği, özellikleri, 
uygulama alanları tartışılmış, sürdürülebilir kentsel dönüşüm uygulamaları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentsel dönüşüm 

Jel Kodları  : L740. 
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AVRUPA'YA SON DÖNEM GÖÇ VE TARTIŞMALARI 

Eren TOZAK74 
Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU75 

ÖZET 

Tarihsel düzlemde ele alındığında göç oldukça inişli çıkışlı bir sürecin içinde yer almıştır. Avrupa’da ise 
yaşanan savaşlar sonrasında savaşın izlerini silmek ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı isteyen Avrupa ülkeleri 
yabancı işçilere misafir işçi statüsü ile kapılarını açmıştır. 1960’lı yıllarda göç yasalarını düzenleyerek 
göçmenlerin gelmelerine yönelik kolaylıklar sağlamışlardır. İleriki dönemlerde baş gösteren petrol krizinin 
etkisi ile yavaşlayan göç eğilimi daha ileriki yıllarda başlayan küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış 
göstermiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile birlik içinde serbest dolaşımın yaygınlaşması ve demir perdenin 
yıkılarak Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya göçün yoğunlaşması göç tarihi bakımından önemli gelişmeler 
arasında yerini almıştır. Gelecekte ise Batılı ülkelerdeki nüfus açığı ve küresel ekonominin eksen olarak doğuya 
kayması gibi değişkenlere bağlı olarak göçün şeklinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu çalışmada 
Avrupa’nın göç politikaları ve Avrupa’ya yapılan göçlerin klasifikasyonu, Avrupa’ya göç etme sebepleri ve 
Avrupa’nın göç alma sebepleri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Göç, Avrupa’ya Göç 

Jel Kodları  : F22, F50 

ABSTRACT 

When considered in the historical plane, immigration took place in a highly upheaval process. In Europe, after 
the wars that followed, European countries, which want to remove the traces of war and provide economic 
development, have opened doors to foreign workers with the status of guest workers. In the 1960’s, immigration 
laws were laid down, giving immigrants convenience. The slowing migration trend with the impact of the oil 
crisis, which started in the following periods, has increased due to the global economic growth that began in 
later years. The widespread free movement in the unity of the European Union and the intensification of 
immigration from Eastern Europe to Western Europe, with the iron curtain falling over, are among the 
important developments in the history of migration. In the future it is foreseen to change the shape of the 
immigration depending on variables such as the population gap in the Western countries and the global 
economy as an axis. This study will focus on the migration policies of Europe and the classification of migration 
to Europe, the reasons for migration to Europe and the reasons for the migration of Europe. 

Keywords : Immigration, Immigration to Europe 

Jel Codes : F22, F50 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEMT PAZARLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. İzzet YÜKSEK76 

ÖZET 

İnsanların tüm ihtiyaçları gibi ticari faaliyetler de bir mekâna ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılığı olarak 
ortaya çıkan pazar yerleri tarihsel süreç içerisinde birbirinden farklı formlarda görülmüştür. Pazaryerleri 
günümüzde pek çok alternatif alışveriş mekânları bulunmasına rağmen fonksiyonlarını sürdürmektedir.   

Semt pazarları özellikle üreticinin kendi ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturmasını sağlamaktadır. Böylece 
yöre halkı birinci elden ürüne ulaşmakta, üretici de elde ettiği kazanç ile bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle semt pazar yeri kavramı ve tarihsel gelişim süreci incelenecek ve semt pazar yerlerinde 
karşılaşılan problemler ortaya konulacaktır. Devamında ülkemizden ve yurt dışından semt pazarları örnekler 
üzerinden incelenerek, yeni pazar yerlerinin tasarımında dikkat edilecek hususlar vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Semt pazarları, ticari yapılar 

Jel Kodları  : L740. 
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ULUSAL KALKINMA PLANLARINDA KENTSEL ALTYAPIYA İLİŞKİN POLİTİKALARIN 
KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZİ 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 77 
Doç. Dr. Ahmet UÇAR 78 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN 79 

ÖZET   

Planlama kavramının genel tanımına bakıldığında şunu söylemek mümkündür; plan, bir işi gerçekleştirmek, 
bir sonuca ulaşmak için yapılan her türlü çaba faaliyet olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte planlama, 
yönetimin en önemli işlevlerinden de biridir. Kalkınma planlaması ise uzun dönemli kalkınma politikasının 
belli kurallara göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla kalkınma planlaması, bir ülkenin 
ekonomik, sosyal ve siyasal durumunun, belirli bir dönemde toplumun ulaşmak istediği amaçlara ve hedeflere 
en uygun bir biçimde varması için, kaynakların yöneticiler tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını ifade 
etmektedir. Türkiye’deki planlama sürecine bakıldığında akla ilk gelen beş yıllık kalkınma planlarıdır. 
Kalkınma planları 1960 anayasası ile Türk kamu yönetimine giren Devlet Planlama Teşkilatı’nca (2011’den 
bugüne Kalkınma Bakanlığı)  hazırlanmakta ve TBMM tarafından onaylanmaktadır. Kalkınma planlarındaki 
temel amacın, ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişip ilerlemesini sağlamak olduğu görülmektedir. Kentlerin 
gelişmesini ve sorunlarından kurtulmasını sağlamak elbette ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine 
büyük katkı sağlayacaktır. Bu sebeple kalkınma planlarında, ülkenin gelişmesine katkı sağlayan kentsel altyapı 
ile ilgili düzenlemeler yer almakta, bu düzenlemeler ile kentsel altyapı politikalarına kalkınma planlarında yer 
verilmektedir. Türkiye’de sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla günümüze kadar 1963- 2018 
yılları aralığını kapsayan toplam on tane ulusal kalkınma planı oluşturulmuştur. Bu çalışmada on tane ulusal 
kalkınma planları incelenmiş ve bu planlarda kentsel altyapı politikalarına ne derece önem verildiği ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Bakanlığı, Planlama, Kalkınma Planları, Kentsel Altyapı Politikaları. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS ABOUT NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON URBAN 
INFRASTRUCTURE POLICIES 

ABSTRACT 

It is possible to say planning can be described every effort and activity to do a work or achieve a result when 
concept of plan is looked in general. Furthermore, planning is one of the most important functions of 
administration. Development plan is organization of long run development policy to certain rules. In broad 
meaning of development plan means that a country’s social, political and economic situation and its sources are 
used effectively by administrative in certain times in order to achieve society’s aim and targets. When Turkey’s 
planning process is looked, it is first to come up in mind is five-year development plans. Development plans 
are prepared by State Planning Organization (Ministry of Development by the time 2011) which entered to 
Turkey’s public administration with 1960 Constitution and are confirmed by Grand National Assembly of 
Turkey. The main purpose of development plans is seen to provide progress socially and economically of the 
country. Providing cities’ progress and getting rid of problems contribute to social and economic progress of 
the country. Because of that, regulations about urban infrastructures which enable the development of the 
country contributes to the countries progress and with this regulations policies about urban infrastructures is 
included in development planning. There are 10 national development policies that comprises up 1963 to today 
in order to provide social and economic progress in Turkey. In this study, 10 national development plans were 
examined and tried to reveal how urban infrastructure policies are given importance in this plans. 

Keywords: Ministry of Development, planning, development plans, urban infrastructure policies. 
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7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEME:  DAVA ŞARTI 
OLARAK ARABULUCULUK 

Öğr. Gör. Hilal CURA80 

ÖZET 

Hukuki uyuşmazlıkların devlet eliyle çözümünün hem uzun zaman alması hem de maddi kayıplara yol açması 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarafları alternatif çözüm yollarını aramaya sevk etmiştir. Bu çözüm 
yollarından biri de arabuluculuktur. Hukuki uyuşmazlıkların taraflarının, dava açmadan tarafsız bir üçüncü 
kişi aracılığı ile bu uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla bir araya getirilerek anlaşmalarının sağlanması ve 
uyuşmazlığın ortadan kaldırılması yöntemine arabuluculuk denmektedir. Başta ABD, İngiltere, Almanya gibi 
gelişmiş ülkelerde hatta uzak doğu ülkelerinde dahi uygulama alanı bulan alternatif uyuşmazlık çözümü 
arabuluculuk, ülkemizde 07.06.2012 tarihli 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 
uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu kanunun 1. Maddesi, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak 
üzere, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde arabuluculuğun uygulanabileceğini söylemektedir. Mahkeme temelli arabuluculuk 
konusunda ülkemizde atılan en somut adım ise 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 
atılmıştır. Bu kanun ile daha önce var olan tarafların arabulucuya başvurmadaki irade serbestisinin yerini bazı 
iş mahkemesi davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğu almıştır. İşçi ve işveren 
arasında doğan uyuşmazlıkların dostane şekilde çözümünü sağlayacak bu sistem 7036 sayılı kanunun 3, 11 ve 
12. Maddelerinin yürürlüğe girmesiyle 01.01.2018’de hayata geçmiştir. Buna göre bireysel veya toplu iş 
sözleşmesine dayalı işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarının açılmasından önce 
arabulucuya başvurmak bir dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuk, zorunluluk unsuru 
içermeyen, gönüllülük esasına dayanan bir sistem olsa da, 7036 sayılı kanunla aksi yönde bir düzenleme 
yapılmıştır. Böylece, bir iş hukuku ilkesi olan işçinin lehine yorum yapma ilkesi düşünüldüğünde böyle bir 
zorunluluğun işçi açısında hak kaybına uğramaya sebebiyet verebileceği, güçsüz tarafın korunmasının ortadan 
kalkacağı, mevzuatın emredici hükümlerine aykırılık teşkil edebileceği gibi sorular ortaya çıkmaktadır.  Bu 
çalışmada “zorunlu arabuluculuk” da diyebileceğimiz bu düzenleme incelenerek, iş hukukunda güçsüz taraf 
olarak kabul edilen işçi açısından düzenlemenin neler getireceği ve sonuçları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Arabuluculuk, Hukuki uyuşmazlık, İş hukuku, Dava şartı, İşçi 
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HİZMETTE YERELLİK İLKESİ VE TÜRKİYE 

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK81 
Eren TOZAK82 

ÖZET 

Yerellik ilkesi diğer bir deyişle subsidiarite ilkesi, son yıllarda gittikçe daha çok tartışılan konulardan biri haline 
gelmektedir. Bireylere daha çok insiyatif verilmesini istemek hem federal hem de üniter devletlerde arzu edilen 
bir durum olarak algılanmaktadır. Hizmette yerellik ilkesi, temel anlamda “bir hizmeti en yakın olan birim 
yürütsün” anlayışına dayanmaktadır. İlkenin altında yatan asıl düşünce alt idari birimlerin kendi girişimleri ve 
olanakları sayesinde uygulayabilecekleri yetkilerin, kural olarak onlardan alınıp üst gruplara veya üst idari 
birimlere verilmemesini ifade etmektedir. Yerelleşme ve yerellik ilkesi dünyanın birçok ülkesi tarafından 
benimsenmiş kavramlardır. İnsanlara daha hızlı ve istikrarlı hizmet sunmak amacıyla hizmette yerellik ilkesi 
gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. Yerellik ilkesi ile katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik 
hedeflenmekte olup, Avrupa Birliği’nin en önemli yerel yönetim politikalarından biri haline gelmiştir. Bu 
çalışmada öncelikle hizmette yerellik prensibinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ardından Avrupa Birliği’nde 
“subsidiarite” ilkesinin nasıl algılandığı ve uygulandığı ile Türkiye’de bu ilkenin uygulanabilirliği 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yerel Yönetimler, Yerelleşme, Subsidiarite 

Jel Kodları  : H10, Z18 

ABSTRACT 

The principle of locality, in other words, the principle of subsidiarity, has become one of the more and more 
debated issues in recent years. It is perceived as desirable in both federal and unitary states to demand more 
initiative for individuals. The principle of locality in the service is based on the understanding that “a unit that 
most closely follows a service“. The main idea that underlies the principle is that the powers which the  sub-
administrative units can implement through their own initiatives and facilities, as a rule, are not taken from 
them and are not given to the upper groups or the upper administrative units. The principle of decentralization 
and locality has been adopted by many countries of the world. In order to provide faster and more stable service 
to the people, the principle of locality is becoming more and more important. The principle of locality is aimed 
at participation, efficiency, efficiency and economy and has become one of the most important local government 
policies of the European Union. In this study, firstly, the meaning of the principle of locality in service is 
emphasized. Then in the European Union "subsidiarity" principle with the perception and the applicability of 
this principle is applied in Turkey were evaluated. 

Keywords : Local Governments, Indigenization, Subsidiarity 

Jel Codes : H10, Z18 
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REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNUN SEKTÖREL ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Taner ÖZBEK83 
Bilim Uzm. Gökhan Berk ÖZBEK84 
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN85 

ÖZET 

Bir ülkenin para biriminin değerinin o ülkedeki reel ekonomi üzerindeki belirleyiciliği oldukça fazladır. Döviz 
kurlarında meydana gelen değişimlerin ithalat ve ihracat dengesi üzerinde doğrudan ve önemli etkileri 
bulunmaktadır. Bu mesele özellikle Türkiye kapsamında ele alındığında, ihracatın ithalata bağımlı bir yapı arz 
ediyor oluşu, sektörlerin döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden yüksek oranda etkilenmesine sebep 
olmaktadır. İhracat konusunda uluslararası rekabetçiliği arttıran döviz kurlarındaki yükseliş eğilimleri, döviz 
cinsinden borçlanmış işletmeleri ise güç durumlara sokabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Lirasının yabancı 
para birimleri karşısında aldığı değerler iç talebi de doğrudan olarak etkilemektedir. Tüm bu faktörler şirket 
performanslarına ve dolayısıyla şirketlerin piyasa değerlerine yansımaktadır. Bu çalışma kapsamında reel 
efektif döviz kurunun sektörel bazda etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun, 
BİST’de faaliyet gösteren işletmelere ait sektör endekslerine etkisi basit doğrusal regresyon analizi yardımıyla 
incelenmiştir. Çalışmada sektörel endeksler bağımlı değişkeni, reel efektif döviz kuru ise bağımsız değişkeni 
oluşturmak üzere her bir sektör için farklı modeller kurulmuştur. Regresyon analizi gerçekleştirebilmek için 
zaman serilerinin durağan olması gerekmektedir. Serilerin durağanlığını saptamak amacıyla ise Genişletilmiş 
Dickey-Fuller (ADF) Testi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler  : Reel efektif döviz kuru, sektörel endeks, regresyon analizi 

Jel Kodları   : F31, G10, G15, G32 

 

THE SECTORAL İMPACT OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE 

ABSTRACT  

The value of a country's currency is a significant deciding factor on the real economy of the said country. 
Fluctuations in exchange rates have direct and considerable impacts on the balance of import and export. 
Regarding Turkey, the fact that export depends on import causes sectors to be considerably impacted by the 
fluctuations in exchange rates. While the upward trend of exchange rates increases international 
competitiveness in the area of export, it could also put businesses indebited in foreign currency in a difficult 
situation. Additionally, home demand is directly impacted by the changes in the value of Turkish Lira against 
foreign currencies. All these factors impact the performances of companies and, by extension, their market 
values. This study intends to gauge the effect of real effective exchange rate (REER) on sectoral basis. The impact 
of CPI based REER on the sector indexes of BIST based businesses is examined using simple linear regression 
analysis. In the study, models specific to every sector were established, with sectoral indexes equating to 
dependent variable and REER equating to independent variable. The time series must be stationary for 
regression analysis. Augmented Dickey Fuller Test (ADF) was used to determine the stationarity in time series. 

Key Words  : Real effective exchange rate, sectoral index, regression analysis 

Jel Codes  : F31, G10, G15, G32 
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MEZOPOTAMYA MİTOSLARINDA TUFANDAN SONRA YAŞAMIN TEKRAR 
BAŞLAMASINA DAİR ANLATIMLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment YILDIRIM86 

ÖZET 

İnsanlık tarihinin en çok bilinen öykülemesi olan Tufan Mitosu çivi yazılı metinlerde yer aldıktan sonra Berossos 
gibi MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan Babil bilginlerinin eserlerinde bir anlatı olarak devam etmiş Hellenistik dönem 
yazarları tarafından da alıntılanmıştır. Kutsal kitaplarda da yer alan Tufan anlatımı, genellikle olayın baş 
kahramanının felaketten kurtulması ve insanlığa yeniden hayat vermesi ile sonlanmasına rağmen Sümer 
dilinde yazılmış, tek örneği olan bir çivi yazılı belgede Tufan’dan sonra yaşamın tekrar başlamasına dair 
anlatımlar bulunmuştur. Bu anlatım Lagaş kentini merkeze almış, Tufan’dan sonraki yaşamın Lagaş kentinde 
başladığına dair anlatımlara yer vermiş ve Lagaş krallarının listesi de metnin sonuna eklenmiştir. Bu anlatımın 
giriş kısmında, “Tufan her şeyi önüne katıp götürdüğünde ve yeryüzünü yıkıma sürüklediğinde (insanlık) yine de 
güvendeydi. İnsanların devamı, soyları korunmuştu, Karakafalar yeniden çıkabilirlerdi ortaya killerinden.”  denilerek 
Tufan olayının oldukça kısa bir anlatımı verilmiş ve Sumer toplumu için kullanılan Karakafalar tanımlaması 
tüm insanlık için kullanılmıştır. Metnin devamında Tufan’dan sonraki insanların yüz yılı aşan ömürlerinin 
olduğu fakat sayılarının gittikçe azaldığından bahsedilmiştir. İnsanların sayılarının azalmasının nedeninin ise 
tarımın ortadan kalkmasıyla gerçekleştiği metinde belirtilmiştir. “İşte o zaman, Lagaş’ta su kıtlığı çekildi. Girsu’da 
kıtlık baş gösterdi. Çünkü ne kanal kazılıyor ne sulama arkları açılıyor; ne de sulanıyordu kuyulardan su çekilip. Uçsuz 
bucaksız kırlıklar, bol olsa da su kullanılmıyordu tarla ve çayır sulamada. (…) Tek bir yarık açılmamıştı toprakta, meyvesi 
de çıkmamıştı. Hiçbir toprak işlenmemişti.” Metnin bu bölümü toprakların işlenmemesi ve suların tarlaları 
sulamada kullanmaması ile insanların karşılaştığı zorlukların anlatılmasına ayrılmıştır. Metnin son kısmı ise 
tarımsız bir yaşantının olmayacağı vurgusuyla işlenmiş, tarımın ortaya çıkması ve insanlığın tekrar gelişimine 
başladığının anlatımı ile sonlanmıştır. Bu çalışma, Sümer dili ile yazılmış olan Tufan Mitosu sonrasını anlatan 
çivi yazılı bir metinden hareketle Mezopotamya toplumlarında tarımın insan yaşantısı için vazgeçilmez olduğu 
vurgulanmasını dönemin tarihsel bakış açısı ile vermeyi amaçlamaktadır.  
Anahtar Kelimeler : Mezopotamya, Tufan, Berossos, Tanrı Enlil.  

 
EXPRESSIONS ABOUT STARTING LIFE AGAIN AFETR TUFAN IN THE MESOPOTAMY MYTHS 

ABSTRACT  
The Flood Mythos, the most well-known narrative of human history, continued as a narrative in the works of 
Babylonian scholars who lived in the 3rd century BC, like Berossos, and quoted by Hellenistic authors after 
taking part in cuneiform texts. Despite the fact that the narrative of the Flood, which is found in the sacred 
books, usually ends with the resurgence of the main protagonist of the event from the disaster and the 
resurrection of mankind, there is a narration about the resumption of life after the documentary Flood written 
in Sumerian language which has an only in a cuneiform text. This narration is centered on the city of Lagash, 
gave expressions about the next life after Flood begins in Lagash, and the list of the Lagash Kingdoms is added 
to the end of the text in the introduction to this narration, "The flood was still safe when it brought everything in front 
of it and dragged the earth to destruction (humanity). The continuation of the people, the syllables were preserved, the 
Blackhead could come out again." The description of the flood event was given a rather short description and the 
definition of Blackhead used for Sumerian society was used for all humanity. It is mentioned in the text that 
after Tufan the people had more than a hundred years of life but their number is getting smaller. The decrease 
in the number of people is due to the removal of agriculture from the medium is stated in the text.  "Then there 
was water shortage in Lagash. The famine began in Girsu. Because no channel is being excavated and no kind of irrigation 
opens; nor water from the wells. The vast expanses of the countryside were abundant, although water was not used in fields 
and meadows in the water. (...) A single slit did not open, and the soil did not come out. No soil was processed." This part 
of the text it is mentioned about the difficulties people face because of the land is not processed and that the 
waters do not use the fields in aqua. The last part of the text is concluded with the emphasis that there will be 
no life without agriculture, the emergence of agriculture and the beginning of the development of mankind 
again. This study aims to give a historical perspective to emphasize that agriculture is indispensable for human 
life in Mesopotamian societies, starting with the written text of the nineteenth century describing the Flood 
Mythos written in the Sumerian language. 
Key Words : Mesopotamia, Flood, Berossos, God Enlil. 
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XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TIRHALA SANCAĞINDA GÜVENLİK VE ASAYİŞ 

Ferdi ÇİFTÇİOĞLU 

ÖZET 

Tarihsel süreçte devletlerin temel meselelerinin başında iç güvenliğin tesisi gelmektedir. Bunun sürekliliği ise 
devletin içinde bulunduğu koşullara bağlıdır. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda içinde bulunduğu koşullar 
nedeniyle hâkimiyeti altındaki yerlerin güvenlik ve asayişini sağlama noktasında sıkıntılar yaşamıştır. Bu 
doğrultuda özellikle merkeze uzak yerlerdeki halkın güvenliği ve bölgenin asayişinin tesisi devletin temel 
meseleleri arasında yer almıştır. 

XIV. yüzyılın sonunda Yunanistan’ın Teselya bölgesinde kurulan Tırhala Sancağı, XIX. yüzyılın ilk çeyreğine 
kadar Osmanlı Devleti’nin Rumeli Eyaletine bağlı bir sancak olarak sükûnet içinde varlığını devam ettirmiştir. 
1821 yılına gelindiğinde ise Yunan bağımsızlık hareketleri, uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde sükûnet içinde 
varlığını devam ettiren sancağın asayişini bozmuştur. Özellikle Yunanistan’ın bağımsızlığından sonra Avrupalı 
devletlerin himayesinde kendine bahşedilen toprakları az bulması ve Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne 
yönelik yayılmacı ve istilacı bir politika izlemesi, burada yaşayan Türklerin güvenliğini tehdit etmiştir. Yunan 
hükümetine bağlı birimlerde planlanarak kurulan ve devlet tarafından desteklenen çeteler, eşkıyalık 
hareketlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu güvensiz ortam buradaki Türkler için 1881 yılında 
sancağın Yunanistan’a terkedilişine kadar yaklaşık yarım asır devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Tırhala Sancağı, Güvenlik, Eşkıyalık. 

  

SECURITY AND PUBLIC ORDER IN TRIKALA SANJAK IN THE MID-XIX CENTURY 

ABSTRACT 

In the historical process, establishment of the internal security is the main issue of the states. The continuity of 
this depends on the conditions of the state. In the XIX century, the Ottoman Empire experienced troubles in 
ensuring of security of the places under its domination. In this respect, the security of the people especially in 
the places far away from the center of the state was among the basic issues of the state. 

Trikala Sanjak, founded in the region of Thessaly in Greece at the end of the XIV century remained in serenity 
as a sanjak of Rumelia province until the first quarter of the XIX century. In 1821, the Greek independence 
movements deteriorated the security of the sanjak that continued its existence in tranquility in the Ottoman 
sovereignty for many years. The fact that Greece considered the lands which was left to itself under the 
protection of European states were little and followed an expansionist and invasive policy towards the Ottoman 
Empire threatened the security of the Turks living here. The gangs, which were established and supported by 
the units connected to Greek government, carried out banditry movements intensively. This unsafe 
environment for the Turks continued for about half a century until the abandonment of the sanjak to Greece in 
1881. 

Keywords : Sanjak of Trikala, Security, Banditry.  
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SİCİLL-İ AHVAL KAYITLARINA GÖRE OSMANLI BÜROKRASİSİNDE BUHARA 
DOĞUMLU MEMURLAR 

Ferdi ÇİFTÇİOĞLU 

ÖZET 

Sicill-i Ahvâl kayıtları, Osmanlı devlet teşkilâtında görevli memurların görev değişim ve gelişimlerini izlemek 
amacıyla tutulmaya başlanmıştır. 1879 yılında tutulmaya başlanan bu kayıtlar, Dâhiliye Nezareti’ne bağlı olarak 
kurulan Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun faaliyetleri sonucu oluşturulmuşlardır. Sicill-i Ahvâl kayıtları, kişinin 
tercüme-i hâl varakası, ismi, mahlası veya künyesi, doğum tarihi, baba adı, babası memur ise rütbesi, tahsil 
durumu, yaptığı görevler, gayrimüslim veya göçmen ise milliyeti, liyakat ve ehliyet derecesi, eserleri, rütbe ve 
madalyaları, azil ve tayinlerine dair bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bağlamda memurların toplumsal statüleri, 
eğitim durumları ve mesleki durumları hakkında bilgiler içeren bu kayıtlardan, sadece memurların 
hayatlarından bilgilere değil, memurların yaşadığı şehir hakkındaki bilgilere ve detaylı incelendiğinde devletin 
mali ve idari politikaları hakkındaki bilgilere de ulaşılabilmesi yönüyle, araştırmacılar için bu kayıtlar kaynak 
niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan Sicill-i Ahval Defterlerinde kaydı 
bulunan Buhara doğumlu memurlar ele alınmıştır. Buhara doğumlu memurların göreve başlama tarihleri, ne 
kadar maaş aldıkları, haklarında cezai işlem uygulanıp-uygulanmadığı vb. bilgiler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Sicill-i Ahval, Buhara, Memur.  

 

THE CIVIL SERVANTS WHO WAS BORN IN BUKHARA IN THE OTTOMAN BUREAUCRACY 
ACCORDING TO THE SICILL-I AHVAL ARCHIVES 

ABSTRACT 

The archives of Sicill-i Ahval were kept in order to monitor the changes and developments of the civil servants 
in the Ottoman state organization. These documents, which were started to be kept in 1879, were formed as a 
result of the activities of the Sicill-i Ahval Commission established under the Ministry of Internal Affairs. Sicill-
i Ahval documents contain information about the person's status document, name, tag, date of birth, name 
father’s name, father’s rank if he is a civil servant, educational status, jobs, nationality if the person is non-
Muslim or immigrant, level of merit, rank, medals, dismissal and designation.  In this context, not only 
information about the lives of civil servants, but also information about the city where the civil servants live, 
and the detailed information about the government's financial and administrative policies can be found in these 
documents which contain information on the social status of the civil servants, their educational status and their 
professional status. So, these documents are sources for researchers. In this study, the Bukhara-born civil 
servants who were registered in the Sicill-i Ahval archives in the Ottoman Archives of the Prime Ministry were 
discussed. It was tried to put forward information such as the commencement date of job of the civil servants 
born in Bukhara, the amount of their salary, whether or not criminal proceedings were applied to them. 

Keywords : Sicill-i Ahval, Bukhara, Civil Servant. 
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XVI. YÜZYILDA GÖRDÜS KAZASINDA İSKÂN 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ87 

ÖZET 

Saruhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğini gördüğümüz Gördüs ve çevresinde, eski çağlardan itibaren farklı 
medeniyetlerin yaşadığı anlaşılmaktadır. I. Mehmet döneminde Osmanlı Devletinin hakimiyetine giren bölge, 
aynı devlet tarafından oluşturulan Saruhan sancağının bir kazası haline getirilmiştir. Biz bu çalışmamızda XVI. 
yüzyılda Gördüs kazası dâhilindeki şehir, köy ve mezraları arşiv vesikaları ışığında irdelemeye çalıştık. 
Araştırmamızda özellikle Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan 165 ve 398 numaralı tahrir defterleri 
ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivindeki 115 ve 544 numaralı tahrir defterlerinden 
yararlanılmıştır. Kazanın merkezi olan Gördüs şehrinde yüzyılın ilk yarısında dört mahallede yaklaşık 979, 
ikinci yarısında ise yedi mahallede yaklaşık olarak 1066 kişinin yaşadığı tespit edilmektedir. Kazanın kırsalında 
yüzyılın ilk yarısında toplam 61 köyde, 1643 hane, 77 muaf ve 558 mücerred ve vakıf zümresinden mürekkep 
yaklaşık 9488 kişinin yaşadığı, ikinci yarıda ise köy sayısının 59 adede gerilemesine rağmen 1594 hane, 189 muaf 
ve 1498 mücerred ve vakıf zümresinden oluşan yaklaşık 10889 kişilik nüfus olduğu görülmektedir. Kaza 
genelinde ise 1531’de yaklaşık 10467 kişi yaşarken, 1575 yılında bu rakamın yaklaşık olarak 11955’e yükseldiği 
anlaşılmaktadır. Kazada yüzyılın ilk ve ikinci yarısında sekiz adet mezra bulunduğu tespit edilmektedir. 
Gördüs’ün kaza dâhilindeki nüfus bakımından Saruhan sancağında orta sıralarda olduğu anlaşılmaktadır. 
İslam devresinde Türk egemenliğindeki birçok bölgede gördüğümüz vakıf eserlerin, Gördüs kazasının çeşitli 
yerleşim birimlerine yayıldığını da görmekteyiz. Gördüs kazası iskân yerlerinde Osmanlı Devletinin genel 
yapısına uygun olarak tarım ve hayvancılığın bölgede ekonominin temelini oluşturduğu da tahrir 
defterlerinden anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler :Gördüs, İskân, Kaza, Osmanlı, Saruhan  

Jel Kodları  :A1. 
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OSMANLI DEVLETİNDE TOPLUM VE VAKIF İLİŞKİSİ  

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Adamaz 88 

ÖZET 

İnsanların ve hatta hayvanların hayrına olacak bir iş için hayırseverler tarafından nakit parasının, malının bir 
kısmının veya tamamının ebediyen ayrılması anlamına gelen vakıf, diğer birçok Türk-İslam toplumda olduğu 
gibi Osmanlı toplumunda da yeme-içme ihtiyaçlarından, eğitim yardımlarına, sağlık hizmetlerinden, temizlik, 
barınma, güvenlik ve din hizmetlerine kadar birçok faydaya vesile olmuştur. Günümüzde devlet eliyle 
yürütülen şehirlerin güzelleştirilmesi, su ihtiyaçlarının giderilmesi, cami, okul, hastane gibi yapıların ortaya 
konulması ve daha birçok hizmetin vakıflarca yürütülmesi devletin yükünü hafifletmiştir. Günümüzde sadece 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet üzerindeki yük düşünüldüğünde durum daha iyi anlaşılacaktır. Vakıflar 
ile varlıklı insanların, ihtiyacı olanları düşünmesi, ihtiyaçları giderilen insanların da bu varlıklı kesime sevgiyle 
bakması yanında, sevgi ve saygının oluştuğu, dayanışmanın geliştiği toplumsal bir yapı ortaya çıkmaya 
başlamış, hırsızlık gibi kanunsuz olayların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Vakıf eserler, Türk kültürünün 
Anadolu’ya yerleşmesine, aynı zamanda Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada 
vakıflar ile ilgili olarak yapılmış araştırma eserleri de inceleyerek, Osmanlı Devleti’nde özellikle Saruhan 
Sancağında görülen vakıf-toplum bağlantısını arşiv vesikaları ışığında ele aldık. Saruhan Sancağında vakıfların 
şehirlerden kırsal bölgelere, köylere kadar yayılma alanı bulduğu, hatta başka sancaklarda yer alan bazı vakıf 
kuruluşlarının maddi ihtiyaçlarının Saruhan Sancağı dâhilinden karşılandığı görülmektedir. Bir anlamda 
vakıflar bulundukları yer dışında, başka bölgedeki insanlara da katkı sunmuştur. Bununla birlikte 
Anadolu’daki tapu senetlerimiz diyebileceğimiz bazı vakıf eserlerimizin zaman içinde acımasızca yok 
edildiğine de üzülerek şahit olduk. Vakıflarla ilgili olarak yapılan çalışmalar ile kaybolmaya yüz tutan 
eserlerimizin kayıt altına alınması yanında, günümüz insanına da olumlu mesajlar verilebileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler :Vakıf, Kültür, Osmanlı, 

Jel Kodları  :A1. 
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RÜYA TABİRNÂMESİ GELENEĞİNE DAİR BİR ESER ÜZERİNE 

 Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR89 

ÖZET 

Rüya, insana dair bir olgu olup ne’liğine dair yapılan tartışmalar ve araştırmalar günümüzde de devam 
etmektedir. İnsanın rüyalar üzerinden bazı çıkarımlar yapması, geleceğe dair yorumlar rüyalara olan ilgiyi 
arttırmıştır. Rüyada görülen varlıkların işaret ettiklerini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme alınmıştır. Bu 
eserler, edebiyatta bir tür olarak tabirnâme, falnâme, segirnâme, rüyanâme, vâkıanâme, hâbnâme, düşnâme 
adlarıyla anılmışlardır. Rüya tabirnâmeleri mensur veya manzum ya da karşık şekilde yazılmış eserler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tabirnameler, Türk edebiyatına XIV. Yüzyıldan itibaren Arapça ve Farsça’dan 
tercümeler yoluyla girmiştir. Tabirnâme olarak tercüme edilmiş eserlerden önce bu geleneğe dair Türkçe 
yazılmış müstakil bir eser bilinmemektedir. Bu tercüme tabirnamelere kadar elimizde düş tabiriyle ilgili 
herhangi bir Türkçe eser mevcut değildir. Bu çalışmada Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi 45 Hk 1509 
numarada kayıtlı olan Tabirnâme tanıtılarak irdelemesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Rüya, Tabirnâme, Düş. 

Jel Kodları : Y8 
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ŞEDDÂD BİN AD’IN HİKAYESİNE DAİR 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 1 

ÖZET 

Ad kavmi, yirmi üç kabîleden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, Hazret-i 
Nûh’un torunlarından olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Hazret-i Nûh’tan yaklaşık sekiz yüz sene sonar 
yaşadıkları düşünülmektedir. Yok oluşları bütün insanlığa ibret olan Ad kavminin yaşadığı Ahkâf diyârı, 
Yemen, Aden ve Ummân arasındadır. Ad kavmi, Arabistan yarımadasına ilk yerleşen kavimlerdendir. Ad, Hûd 
Peygamber zamanında yaşamış olup, Yemen'deki Ad kavminin hükümdarıdır. Birçok görkemli yapılar 
yaptırmış, sonra bunlardan gururlanarak tanrılık iddiasına kalkışmıştır. Bu sebepten kendisiyle beraber kavmi 
de helak olmuştur. Şeddâd’ın peygamberlerin haber verdiği ilâhi cenneti taklit için yaptırdığı Bağ-ı İrem ve ya 
Cennet-i İrem sonradan bilhassa divan şairleri tarafından üstün güzellikleri benzetmek ve ifade etmek için 
kullanmışlardır. Çalışmamızda Kâdî Asker Şerîf Mehmed Mollâ Efendî’nin yazdığı Ankara Millî Kütüphane 
Yazma Eserlerinde 8096/2 numarada kayıtlı olan “Hikâyet-i Cercîs Peygamber” adlı eserde aktarılan Şeddâd 
bin Ad hikayesi irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Şeddâd, İrem Şehri, Ad 

Jel Kodları : Y8 
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İHBARI VE İHBAR İKRAMİYESİ 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY90 

ÖZET 

Devlet anlayışında meydana gelen değişimle birlikte kamu giderleri de artmış bununla birlikte kamu 
gelirlerindeki artış çoğu zaman aynı oranda gerçekleşmemiştir. Ülkemizde kamu gelirleri içindeki en büyük 
payı vergi gelirleri almaktadır. Günümüzde kayıt dışı ekonomi ve bununla mücadele, vergi idaresinin çözüm 
üretmeye çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bu mücadelede idarece yürütülen çalışmalara vatandaşların 
da katılması önem arz eder. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması 
bakımından kullanılan araçlardan birisi de vergi ihbarı ve ihbar ikramiyesi müessesesidir. Sözlük anlamıyla 
ihbar kavramı “bildirme, bildirim, haber verme, suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama 
gizlice bildirme, ele verme” anlamına gelmektedir. Vergi ihbarı ve ihbar ikramiyesi kavramları ise 31.12.1931 
tarihinde 1990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa 
Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun ile vergi 
hukukundaki yerini almış ve halen önemini koruyan bir müessese olmuştur. vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili 
olarak verilen ihbar dilekçelerinin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından incelenmesi sonucunda bulunan 
matrah ve matrah farkı üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve buna bağlı cezalar üzerinden muhbirlerin 
talebi üzerine Kanunda belirtilen oranda ikramiye verilmektedir. Bu çalışmada vergi ihbarı ve ihbar ikramiyesi 
hakkında kavramsal ve kanuni düzenlemeler açıklandıktan sonra sürecin işleyişine yer verilmiştir. Oldukça 
uzun bir süreden beri yürürlükte olan müessesenin işlevinin etkin hale getirilmesi ve vergi gelirlerinin 
artırılmasında daha aktif rol üstlenmesi konusunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Vergi, Vergi İhbarı, İhbar İkramiyesi, Kayıt Dışı Ekonomi.  

JEL Kodları  : K34, K29, E26. 

 

DENOUNCEMENT AND DENOUNCEMENT PRIZE IN TURKISH TAX LAW 

ABSTRACT 

Public expenditures have climbed in parallel to the change occurred in state cognizance but, an increase has not 
occurred in public revenues in the same rate. In Turkey, tax revenues have the largest share among public 
revenues. Today, unrecorded economy and struggling with it are the primary issues for which the tax 
administration has been attempting to find solutions. It is important that citizen join the studies conducted by 
the administration. One of the tools applied to reduce tax losses and tax evasions in struggle with unrecorded 
economy is the establishment of denouncement and denouncement prize. The lexical meaning of the term of 
reporting is “declaring, declaration, informing, reporting of someone who is regarded as criminal or an event 
which is regarded as a crime to competent authorities secretly”. The terms of denouncement and denouncement 
prize have been included in the tax law and has been an establishment still preserving its significance with Code 
1905 on the denouncement prize to be given to the persons who report movable and immovable properties and 
their usufruct rights and concealed permanent taxes, announced in Official Gazette numbered 1990 on 
31.12.1931 (Payment of Rewards to the ones who Reports the Legal Usufruct and Constant Tax Esoteric of 
Movable and Immovable Assets). Denouncement prize is given upon the requests of the informants in the rate 
specified in the Code based on the taxes levied and accrued on the assessment and tax assessment difference 
estimated as a result of the assessment of report letter submitted about the tax loss and evasion by the persons 
authorized for tax assessment and based on the penalties issued for these. In this study, following the discussion 
of conceptual and legal regulations on denouncement and denouncement prize, the operation of the process 
was included. Suggestions were presented on the issue of making the functioning of the establishment more 
efficient which has been in effect for considerably long time and making it to play a more active role to increase 
tax revenues.  

Keywords: Tax, Denouncement, Denouncement Prize, Unrecorded Economy. 

JEL Classification Codes: K34, K29, E26. 
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VERGİLENDİRMEDE KANUNİLİK İLKESİNİN TÜRK VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ VE 

ÖNEMİ 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY91 

ÖZET 

Günümüz modern devletlerinde vergilendirme yetkisi sınırsız değildir. Vergilendirme yetkisi de devletin diğer 
tüm yetkileri gibi millet adına ve anayasal sınırlar dahilinde kullanılmaktadır. Devlet; gelirden, servetten veya 
tüketimden vergi almak suretiyle mükelleflerin gelirlerini azaltmakla kalmayıp maddi ve manevi yaşam 
düzeylerine doğrudan müdahalede bulunmaktadır. Bu nedenle yapacağı düzenlemeler hak ve hukuka uygun 
olmalı kişilerin de hakkını gÖzetmelidir. Mükellef haklarına ilişkin temeller, esas olarak ülke anayasalarında 
yer almaktadır. Çünkü anayasalarda yer alan vergilemeye ilişkin ilkeler, idareye karşı mükellef haklarını 
koruyan ve idari birimlerin mükellefe karşı keyfi eylemlerini engelleyen garantiler durumundadır. Vergi 
sistemleri, vergileme ilkelerine uygunluk gösterdikleri oranda kabul görürler. Yine sistemin etkinliği ve başarısı 
da buna bağlıdır. Vergilendirme işlemleri; vergi idaresine izleyeceği yolu göstermek, alacağını güvence altına 
almak ve bunlar karşısında kişilere güvence sağlamak bakımından yazılı kurallara bağlanmak durumundadır. 
Ülkemizde 1982 Anayasa’sının 73’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmüne yer verilmek suretiyle verginin 
kanuniliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke kanun hükümlerinin geçmişe yürütülerek mükelleflerin mali 
yüklerinin arttırılmasına izin vermez. Başka bir ifadeyle vergiyi doğuran olayın meydan geldiği tarihte 
yürürlükte olmayan bir kanuna dayanılarak vergi alınamaz. Başka bir ifadeyle bir yandan verginin alacaklısı 
durumundaki kamu makamlarına vergilendirme yetkisinin kullanımında eylem ve işlem özgürlüğü yönünden 
bağlayıcı bir sınır çizilirken diğer taraftan sınırın ihlali halinde mükelleflerin ekonomik ve sosyal bazı hak ve 
özgürlükleri korunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada vergilendirmeye ilişkin düzenlemelerin gerek şekli gerekse 
de maddi anlamda kanunla yapılmasını sağlayarak keyfiliği engelleyen vergilendirmede kanunilik ilkesinin 
gerek hukuk devleti olma gerekse de vergi hukuku açısından önemi açıklanarak, sorunlara ilişkin öneriler 
getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Anayasa, Vergilendirmede Kanunilik İlkesi, Vergi Hukuku, Hukuk Devleti. 

JEL Kodları  : K10, H20, K34.  

 

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN TAXATION IN TURKISH 
TAX LAW 

ABSTRACT 

Tax-raising power is not limitless in today’s modern states. Tax-raising power is exerted on behalf of the nation 
and within constitutional limits as similar to the other powers of the state. The state not only reduces taxpayers’ 
earnings by collecting taxes from their revenues, wealth or consumptions but also intervenes directly with their 
material and nonmaterial living levels. Therefore, the regulations to be made should be justifiable and legal and 
look after the people’s rights. Fundaments of taxpayer rights are covered in countries’ constitutions principally 
since the taxation principles included in constitutions are guarantees, protecting taxpayers’ rights against the 
administration and hindering arbitrary treatments of the administrative departments towards taxpayers. Tax 
systems are accepted in the degree of their compliance to the taxation principles. The effectiveness and success 
of the system depend on this as well. Written rules have to be established for taxation procedures in terms of 
leading the way to the tax administration, securing its receivables and providing assurance to persons against 
these. The principle of legality in taxation is organized in Turkey by including the clause of “taxes, fees, charges 
and similar financial liabilities are laid, amended or annulled by statues” in subparagraph 3 of Article 73 of 1982 
Constitution. This principle does not allow increasing financial burdens of taxpayers by retroactivity of 
provisions of law. In other words, taxes cannot be collected based on a code that was not effective on the date a 
taxable event occurred. In other saying, a binding-limit has been set for public authorities, who are the tax 
claimants, to exert their taxation power in terms of the liberty of act and procedure, and on the other hand, some 
economic and social rights and liberties of taxpayers have been protected in case of the violation of this limit. In 
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this study, the significance of the principle of legality in taxation, which assures making arrangements on 
taxation by obeying law in terms of both form and material and prevents arbitrariness, was discussed by 
considering being a constitutional state and tax law, and suggestions were developed about the problems.                

Keywords   : Constitution, the Principle of Legality in Taxation, Tax Law, Constitutional 
State.  

JEL Classification Codes : K10, H20, K34. 
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TÜRK VERGİ YARGISINDA SON GELİŞMELER: İSTİNAF MAHKEMELERİNE GEÇİŞ 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN92 
Nagihan ERDAL93 

ÖZET 

Türk Vergi Yargısında son gelişmeler olarak İstinaf Mahkemelerinin kurulması vergi yargısında önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir. 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi yargısının üç mercili iki dereceli yapısı üç mercili üç dereceli hale 
dönüştürülmüştür.  

Bu kapsamda yapılan değişikliklerin temel gerekçesi ise; ilk derece mahkemelerince verilen kararların büyük 
bir çoğunluğunun Danıştay tarafından temyiz kanun yoluna tabi tutularak Danıştay’a gelen dosyaların iş 
yükünü artırması nedeniyle Danıştay’ın içtihat mahkemesi olma işlevini yerine getirememesidir.  

Vergi yargısında 6545 sayılı kanun çerçevesinde idari yargı alanında yapılan değişiklikler ile olağan kanun yolu 
itiraz kaldırılarak istinaf kanun yolu getirilmiştir. Temyiz ise, kanunda sayılan sınırlı hallerde başvurulabilen 
bir kanun yolu haline gelmiştir. Böylelikle, ilk derece mahkemesi olan Vergi Mahkemesi kararlarına karşı 
doğrudan temyiz yolu ile Danıştay’a başvurma imkanı kalmamıştır. 

Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mercii konumuna getirilerek; ilk derece mahkemesi olan Vergi Mahkemesi ile 
temyiz mercii olan Danıştay arasındaki ikinci derece denetim aşaması olarak etkin hale getirilmiştir. Bu 
durumun sonucu olaraktan iş yükünün Bölge İdare Mahkemelerinde yoğunlaşması sağlanmış, davaların karara 
bağlanma süreci hızlandırılmış ve 6545 sayılı kanun gerekçesinde yer alan temel amaç olan Danıştay’ın iş 
yükünün azaltılarak Danıştay’ı içtihat mahkemesi niteliğine dönüştürülmesi istenmiştir. 

Bu çalışmayla, İstinaf Mahkemelerinin kurulmasının vergi yargısında ortaya çıkardığı değişiklikler ve bu 
değişikliklerin vergi yargısı alanına etkilerini ortaya koyarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.  
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KAMU SATIN ALMA YÖNTEMLERİNDEN DOĞRUDAN TEMİN USULÜNÜN İHALE 
İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN94 

Özet 

Kamusal mal ve hizmetlerin satın alımına ait esas ve usuller 4734 sayılı kanun da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Kanunda asıl satın alma yöntemi olarak açık ihale ile belirli istekliler arasında ihale ana yöntem olarak 
belirlenmiştir. Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü belirli koşullar altında başvurulabilecek kamu alım 
yöntemlerindendir. Söz konusu alım yöntemlerinin hangisi seçilirse seçilsin, satın alma işlemini 
gerçekleştirenlerin Anayasa ve Kanunda belirtilen şeffaflık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kamu kontrolü, 
ekonomi ve yasallık ilkelerine uymak zorundadır. Ancak uygulamada kamu ihale usulü olan doğrudan temin 
usulü ile yapılan alımlarda, kanunda belirtilen temel ilkelerin ne ölçüde takip edildiği konusunda şüphe 
bulunmaktadır. Özellikle, doğrudan temin usulünün bir ihale yöntemi olmadığı için rekabet ve eşit muamele 
ilkelerine uyulmadığına dair bir algı vardır. Bu çalışmada, kamu alım yöntemlerinin ve ihale kanununun temel 
ilkeleri incelenecektir. Ayrıca yıllara göre yapılan doğrudan temin alımı istatistiklerinden yararlanılarak, 
kanunda belirtilen ihale ilkeleri ışığında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Doğrudan Temin Usulü, Kamu Harcamaları, İhale Yöntemleri 

Jel Kodları  : H50 

 

INVESTIGATION OF THE PROCUREMENT OF DIRECT PROVIDING PROCESS OF PUBLIC 
PURCHASING PROCESSES FOR THE PRINCIPLES OF PROCUREMENT 

Abstract 

The principles and procedures regarding the procurement of the public goods and services requirements of the 
Public Procurement Law No. 4734 are regulated in detail. The tender method is the main method among the 
open tender and certain tenderers as purchasing method in the law. The Bargaining Procedure and the Direct 
Procurement Procedure were adopted in the law under certain conditions. The principles of transparency, 
competition, equal treatment, confidentiality, public control, economics and legality shall be complied with the 
provisions of the Constitution and the relevant articles of the Law. However, in the procurements made with 
the direct procurement procedure, which is a public procurement method, there were doubts about the extent 
to which the basic principles stated in the law were followed. In particular, there is a perception that the 
principles of competition and equal treatment are not adhered to because the direct procurement procedure is 
not a procurement method. In this study, the basic principles of public procurement methods and procurement 
law will be examined. In addition, in the light of the statistical data of the procurement made with the direct 
procurement procedure, it will be evaluated in terms of basic principles. 

Keywords : Direct Procurement Procedure, Public Expenditures, Procurement Methods 

Jel Codes : H50 
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TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ TARİHSEL SÜRECİ 

Esra HANBAY KAHRİMAN95 

ÖZET 
Vergiler, devlet faaliyetlerinin temel amaçlarının gerçekleşmesinde aracıdır. Vergilerin; varlığı, kaynağı, 
dağılımı, uygulanış biçimi gibi konular tartışmaya açık olmakla birlikte günümüz mali sistemlerinin en önemli 
boyutunu oluşturmaktadır. Haliyle bu durum etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulmasını önemli 
kılmaktadır. Etkin ve verimli bir vergi sisteminin tesis edilmesi ve bunun korunmasında ise denetim, şüphesiz 
önemli bir yere sahiptir. Denetimlere işlerlik kazandıran -vergisel yükümlülüklere yönelik bir suç ortaya 
çıktığında- uygulanacak cezalardır. Özellikle uygulanacak cezaların caydırıcılığa sahip olması başlı başına bir 
öz denetim sağlamaktadır. 
Mali olaylar; ekonomik, sosyal, siyasal değişimlere paralel olarak tarihsel süreç içerisinde gelişme 
göstermektedir. Çalışmada, günümüzde Türkiye’de uygulanan vergi suç ve cezalarının tarihsel süreci ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı Devletinde günümüzdeki anlamıyla ayrı ayrı vergi suç tanımlamaları 
olmamakla birlikte, hazinenin alacaklarına karşı hapis ve zorlama ile işlem yapıldığı görülmektedir. Hapis 
cezası ise hâkimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Bu durum ekonomik-ticari ilişkilerin günümüzdeki kadar 
karmaşık olmaması, devlet teşkilatlanmasında federatif bir yapının olması, vergi ve hukuk sisteminde bir 
bütünlüğün olmaması ile açıklanabilir. Cumhuriyetin ilanından sonra da bu dağınık yapının Türkiye’de kısmen 
devam ettiği görülmektedir. 1949 Tarihli 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu yürürlüğe girene kadar vergi suç ve 
cezalarına ilişkin düzenlemeler parçalı bir yapıya sahip olmuştur. Şekli bir vergi hukukunun oluşturulması 
sürecinde, 1949 yılından günümüze kadar vergi suçları ve öngörülen cezalar defalarca değişikliğe uğramıştır. 
Süreç bir bütün olarak değerlendirildiğinde, suçların tanımlaması ve tasnifine ilişkin daha sade, net ve anlaşılır 
hale getirilme eğilimi olduğu görülmektedir. Cezaların ise kısmen ağırlaştığı değerlendirmesi yapabilir.  

 
THE HISTORICAL BACKGROUND OF TAX CRIMES AND PUNISHMENTS IN TURKEY 

ABSTRACT 
Taxes are essential tools used by governments in reaching their primary goals through their activities. Taxes are 
regarded as the most crucial aspect of the fiscal systems adopted and implemented at the present day, although 
their existence, sources, distribution and manner of application remain debatable. Consequently, this fact makes 
establishment of an efficient and productive system of taxation eminent. And establishing and then maintaining 
an efficient and productive system of taxation requires emplacement of audits in the core. What literally renders 
audits functional is merely the set of punishments applied, when a crime occurs, in connection with tax 
obligations. Especially the inherent quality of the punishment sanctioned to be aversive provides self-control, 
in its own right. 
Financial events follow a progressive stance through time, in parallelism with economic, social and political 
changes. This study intends to analyse and expose the historical background of tax crimes and punishments 
specific to Turkey. Although there is not a sign of any precise classification or denomination of tax crimes during 
the Ottoman Era in the modern sense, the Government of the time is known to have sanctioned imprisonment 
and used brute force for recovery of debts owed to state treasury. The penalty of imprisonment was left to the 
discretionary power of the judge. This practice is justifiable with the not so complicated nature of economic-
commercial relations compared to the present day, and the federative structure adopted in government 
organisation, as well as, with the lack of integrity in the fiduciary and judicial systems of the time. After 
proclamation of the republic, this decentralised structure appears to have partly been preserved, in modern 
Turkey. For instance, arrangements brought in relation to tax crimes and their punishments have always had a 
fragmented structure, until the enactment of the Tax Procedures Act in 1949, with enactment number 5432. Yet, 
this law text has been subjected to substantive amendments and alterations, especially with respect to its 
provisions that describe tax crimes and methods for their punishment, from 1949 till the present. A holistic 
overview of the acts and events reveals the tendency towards adoption of a more simplified, clear and 
comprehensible language in definition and categorisation of crimes. However, one may rightfully argue that 
the punishment has partly been aggravated in the running course of time. 
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TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN VERGİ UYUŞMALIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK 
YARGI YOLU DIŞINDAKİ ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 

Ramazan ARMAĞAN  

Ayşe ARMAĞAN  

Abdullah KAPLAN  

ÖZET 

Gerek geleneksel gerekse modern maliye anlayışının ortak görüşü gereğince vergiler, kamu finansmanı 
açısından en önemli gelir kaynağıdır. Günümüzde vergilerin konulması veya bu yetkinin kullanılmasında söz 
konusu zorlamanın dayanağını anayasal düzenlemeler oluşturmaktadır. Anayasamızın; Temel Haklar ve 
Ödevlerin düzenlendiği ikinci kısmının, Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili 4. Bölümünün “Vergi Ödevi” başlığını 
altındaki 73. maddesinde; vergilemeye ilişkin “mali güç”, “vergi yükü dağılımı”, “vergilerin kanuniliği” ile 
“vergilendirme yetkisinin devri” gibi ilkeler vurgulanmıştır. Verginin tarafları vergisel işlemleri hukuk düzeni 
içinde yerine getirmekle yükümlü olmakla birlikte çeşitli nedenlerle vergi uyuşmazlığı haline 
dönüşebilmektedir. Söz konusu bu uyuşmazlıklar Türk Vergi Yargı Sistemi’nde idari çözüm ve yargısal çözüm 
olmak üzere iki şekilde çözümlenmektedir. Genellikle barışçıl çözüm olarak bilinen idari çözüm yolu daha çok 
tercih edilmekle birlikte bazen taraflarca yargısal çözüm yoluna da doğrudan başvurulduğu görülmektedir. 
Ancak vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yargı organlarına başvurulması belli bir süre için devleti vergi 
alacağından mahrum bırakmakla birlikte yargılama maliyetleri ve yargı organlarının iş yükünü artırması 
bakımından devlet için çok da tercih edilen bir yol olmamaktadır. Kamu alacağı olan vergileri bir an önce tahsil 
etme amacıyla daha az maliyetli çözüm yollarının bulunması günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde 
idari ve yargısal çözüm yollarına destek niteliğinde yeni arayışlarla uyuşmazlıkların etkin, hızlı ve daha düşük 
maliyetle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Alternative Dispute 
Resolution, ADR), olarak adlandırılan bu uygulamalar, mahkeme dışı çözüm yollarıyla düşünülen çözüm 
yollarına verilen genel addır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (ADR), mahkeme yargılamasına bir alternatif 
değil, makul bir seçenek ve tamamlayıcıdır. Bugün için gelişmiş birçok ülkede kullanılan bu yöntemler arasında 
ombudsmanlık, müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakıaların tespiti, kısa duruşma, arabuluculuk, uzlaşma 
ve temyiz ofisidir yer almaktadır. Bu çalışmada, literatür taraması yöntemi ile yargı yolu dışındaki alternatif 
çözüm yolları hakkında ülkemizde uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Vergi, Vergi uyuşmazlığı 
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OECD ÜLKELERİNDE YAŞLANAN NÜFUSUN EMEKLİLİK SİSTEMİNE ETKİSİ 

Ergün METİN96 
Bahadır Bilge AYCAN97 

ÖZET 

Yaşlanma her insanın hayatının bir döneminde karşı karşıya kalacağı biyolojik ve sosyal bir risktir. Yaşlanmayla 
ortaya çıkan en önemli sosyal risklerden biri kişinin gelirindeki azalmadır. Bu çalışmada, kişinin gelirinde 
meydana gelen azalmayı telafi etmek için kurulmuş emeklilik sitemi üzerinde durulacaktır. Bu çalışmanın 
amacı, OECD ülkelerinde yaşlanan nüfusunun emeklilik sistemi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. 

Bu amaç çerçevesinde, birinci ve ikinci bölümlerde yaşlanma ve emeklilik kavramları kısaca açıklandıktan 
sonra, OECD ülkelerinde yaşam beklentileri ve emeklilik yaşları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. 
Üçüncü bölümde yaşlanan nüfusun emeklilik sistemleri üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise; 
yaşlanan nüfus ve emeklilik sistemleri hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Yaşlılık, Emeklilik, Nüfusun Yaşlanması, Emeklilik Yaşı, Emeklilikte Geçen Süre 

Jel Kodlar  : G23, G29, J2, J32 

 

THE EFFECTS OF AGING POPULATION ON PENSION SYSTEM IN OECD COUNTRIES 

ABSTRACT 

Aging is a biological and social risk that every human being will face at some point in his life. One of the most 
important social risks that arise with aging is the decrease in the income of the person. In this study, the pension 
system established to compensate for the decline in the income of the person will be emphasized. The aim of 
this study is demonstrating the impact of the aging population on pension system in the OECD countries. 

Within the frame work of this aim, after briefly explaining the concepts of aging and retirement in the first and 
second sections, an assessment will be made of life expectancies and retirement ages in OECD countries. In the 
third part, the effect of aging population on pension systems will be discussed. In the conclusion part; a general 
assessment will be made of the aging population and pension systems. 

Key Words: Old age, Retirement, Aging Population, Retirement Age, Expected Years in Retirement7 

Jel Codes: G23, G29, J2, J32 

 
  

                                                           
96Öğr. Gör. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO Sosyal Güvenlik Bölümü, ergunmetin35@yahoo.com. 
97 Öğr.Gör.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes MYO, bahadir.aycan@cbu.edu.tr  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

78 

  

KURUMSAL HAYATTA İLETİŞİM BECERİLERİ: GÖRDES BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI 
ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet ÖZTÜRK98 
Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN 99 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN100 

ÖZET 

İnsanların yapı itibariyle sosyal bir varlık olması her an iletişime duyulan ihtiyacı artırmaktadır. İnsanlar gerek 
iş yaşamlarında, gerekse de günlük yaşamlarında mutlaka iletişim kurmak zorundadırlar. Bu nedenle insan 
yaşamında etkin iletişim kurabilmek çok önemlidir. Modern medyanın gücü ve iletişim teknolojilerinin hayatın 
her yerinde olması kuvvetli iletişim becerileri öğretmeyi daha da önemli hale getirmektedir. İş hayatında etkin 
iletişim ne kadar düzgün ve etkin olursa o kurumun başarısı o kadar fazla olur. Özellikle çalışanlar iletişimi 
etkin kuramadığı zaman işletmeye hem maddi hem de manevi açıdan büyük zarar verirler. İletilmek istenen 
mesajın alıcıya doğru şekilde ulaşmaması maddi kaybın yanında işletmenin imajına da zarar verir. Bunun 
yanında zaman kaybına da neden olur. Bilindiği gibi bir işletmede zaman yönetimi çok önemlidir. Etkin iletişim 
kurabilen kurumlar zamandan da tasarruf ederler. Kısaca, insan yaşamı için bu kadar önemli olan iletişim, özen 
gösterilmesi gereken bir konudur. Bu noktadan hareketle, iletişim becerileri vatandaşlarla ve çalışma 
arkadaşlarıyla ilişkilerin hayati önem taşıdığı belediye hizmetleri için özellikle önemlidir. Bu çalışmanın amacı 
da belediye çalışanlarına yönelik etkin iletişim eğitimi verilerek iletişim becerilerini arttırmaktır. Böylelikle 
belediye çalışanları, vatandaşla ve iş arkadaşları ile doğru iletişim kurarak belediye hizmetlerindeki kaliteyi 
artırabileceklerdir.  

Anahtar Kelimeler : Etkin İletişim, İletişim Becerileri, İş Yaşamı 

Jel Kodları  : M39. 
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LİDERLİK YAKLAŞIMLARI KAPSAMINDA DOUGLAS MCGREGOR’UN X VE Y TEORİSİ: 
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 101 

Doç. Dr. Şaban ESEN102 

Tuğba SARAMAN103 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Bartın Üniversitesi’nde çalışan idari personellerin Douglas McGregor’un geliştirdiği X ve 
Y Teorisine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesidir. İfade edilen bu amaç doğrultusunda, idari personellerin X ve 
Y Teorisi algılaması ortaya konacak ve bu algılamanın cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, unvan, 
hizmet süresi ve gelir düzeyi değişkenleri bağlamında farklılık oluşturup oluşturmadığı ortaya koymaktır. 
Çalışmada, verilerin elde edilmesi noktasında anket yöntemine başvurulmuştur. Anketlerin uygulanmasında 
ise, yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketlerin cevaplanması esnasında çalışanların isim ve soyadı 
bilgileri talep edilmemiş, böylece gizlilik esasından hareketle ankette yer alan sorulara objektif yanıtlar verilmesi 
desteklenmiştir. Gönüllülük esasına göre cevaplandırılan anketler, dağıtıldıktan yaklaşık bir hafta sonra 
toplanmış ve böylece veri toplama aşaması tamamlanmıştır. Kurulan hipotezler sonucunda; yaş, medeni 
durum, eğitim düzeyi ve cinsiyetin X ve Y teorisine ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
Bunların yanında sorulan diğer demografik sorular unvan, hizmet süresi, gelir düzeyi arasında ise X ve Y 
teorilerine ilişkin anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın geneline bakıldığında ise, Bartın 
Üniversitesi idari personeli üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda çalışanların çalıştıkları birimler göz önüne 
alınarak X teorisine daha yatkın oldukları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Dougles McGregor, X yaklaşımı, Y Yaklaşımı, Liderlik teorileri. 

Jel Kodları  : J2, M5,  

 

DOUGLAS MCGREGOR'S X AND Y THEORY ON THE LEADERSHIP APPROACHES: A STUDY ON 
THE BARTIN UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the views of administrative staff working in Bartin University on the X 
and Y Theory developed by Douglas McGregor. For this purpose, the perception of X and Y Theory of the 
administrative staff will be revealed and whether this perception is different in terms of gender, age, marital 
status, education level, title, service duration and income level variables. In the study, the survey method was 
used to obtain data. In the application of the questionnaires, face to face survey technique was used. During the 
answering of the questionnaires, the names and surnames of the employees were not requested. Therefore, it 
was supported to give objective answers to the questions in the questionnaire. The questionnaires answered on 
a voluntary basis were collected approximately one week after they were distributed and the data collection 
phase was completed. As a result of established hypotheses; No significant difference was found in the views 
of age, marital status, education level and gender on X and Y theory. In addition to these, other demographic 
questions were found to have significant differences between titles, terms of service, and income levels in terms 
of X and Y theories. As a result of this study conducted on the administrative staff of Bartin University, it is seen 
that the employees are more prone to the theory of X considering the units they work. 

Key Words : Dougles McGregor, X approach, Y Approach, Leadership theories. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ ORTA GELİR TUZAĞI’NDAN ÇIKMAK İÇİN NELER YAPMALI 

Doç.Dr. Erdem HEPAKTAN104 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARACI105 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN 106 

ÖZET 

Belli bir Kişi Başına Düşen Gelir düzeyine ulaşan bir ekonominin uzun süreli olarak bu gelir düzeyine çok yakın 
değerlerde sıkışıp kalması, “Orta Gelir Tuzağı” olarak tanımlanmaktadır. Orta Gelir Tuzağı’nda sıkışıp kalınan 
gelir düzeyinin, ne kadarlık bir geliri ifade ettiği önem kazanmaktadır. Türkiye, Dünya Bankası'nın yapmış 
olduğu sınıflandırmaya göre,  1960 - 2005 yılları arasında, düşük orta gelir grubunda yer alırken, 2006 yılından 
itibaren yüksek orta gelir grubuna geçmiştir. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında yaşlı-bağımlı oranının yüksek 
olması, yatırımların sermayenin marjinal getirisinin düşük olduğu sektörlerde yoğunluk göstermesi ve yerel 
paranın reel değerinin düşük olması, söz konusu ülkenin orta gelir tuzağından kurtulma olasılığını 
düşürmektedir. Yüksek orta gelir grubundan, yüksek gelir grubuna yükselerek Orta Gelir Tuzağı’ndan 
kurtulan ülkeler arasında, Güney Kore, Japonya ve İrlanda sayılabilir. ABD, gelişmiş Avrupa ülkeleri, Japonya, 
G.Kore ve Çin gibi sayılı ülke, yüksek gelir grubunda yer alan sayılı ülke arasındadır.  Orta Gelir Tuzağı’ndan 
çıkışta eğitim büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla nitelikli işgücü ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle 
gelişmekte olan ülkelerde toplam nüfus içerisinde üniversitelerin temel bilimler ve uygulamalı mühendislik 
alanlarından mezun olanların oranı arttırılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, nitelikli işgücü arttırılmakla 
birlikte, AR-GE harcamalarının GSYİH içerisindeki payları arttırılmalı, teknolojiye dayalı ürünlerin üretimi ve 
ihracatı arttırılmalı, kaliteli ve tüketici tercihlerini karşılayan katma değeri yüksek ürünler üretilmeli ve bu 
ürünlere dünya pazarında geniş bir talep oluşturulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler : Milli Gelir, Orta Gelir Tuzağı, Gelişme 

Jel Kodlar  : P24, P29, F49 

 

WHAT SHOULD THE TURKISH ECONOMY DO TO GET OUT OF THE MDDDLE INCOME TRAP 

ABSTRACT 

The fact that an economy that reaches a certain per capita income level is stuck in a value that is very close to 
this level of income for a long time is defined as the Middle Income Trap. It is important how much income is 
trapped in the Middle Income Trap. Turkey, according to the classification made by the World Bank, between 
1960 and 2005, while in the lower middle income group, have passed into higher middle income group since 
2006. The fact that the elderly-dependent ratio is high in the social security system, the investments, the 
concentration of the capital in the sectors with low marginal returns and the low real value of the local currency, 
reduce the probability of the country getting rid of the middle income trap. Among the countries that have risen 
from the high middle-income group to the high-income group and have been freed from the Middle Income 
Trap, South Korea, Japan and Ireland can be counted. The United States, developed European countries, Japan, 
South Korea and China are among the few countries in the high income group. Education is of paramount 
importance when leaving the Middle Income Trap. Therefore, qualified labor force comes to the fore. Therefore, 
the proportion of graduates in basic sciences and applied engineering fields of universities should be increased 
in total population in developing countries. In developing countries, while increasing the skilled labor, the share 
of R & D expenditures in GDP should be increased, the production and export of technology based products 
should be increased, high value added products that meet the quality and consumer preferences should be 
produced and a wide demand should be created in the world market. 

Keywords   : National Income, Middle Income Trap, Development 

JEL Classification Codes : P24, P29, F49 
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2001-2008-2018 DÖNEMLERİNİN EKONOMİK OLAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Hakan ARACI107 
Uğur BILGEN108 

Bahadır Bilge AYCAN109 

ÖZET 

90’lı yıllardan 2001 yılına kadar geçen süreç; ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları ile mücadele ettiği 
dönemdir. Bu dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar çok zaman kaybetmeden ardından ekonomik krizleri 
getirmiştir. Özellikle 2000-2001 krizleri sonrasında ülkemizde yüz binlerce kişinin işsiz kalmasına binlerce iş 
yerinin de kapanmasına neden olmuştur.  

2001 yılı sonrası uygulanan sıkı para politikaları etkilerini göstermiş, makro ekonomik göstergelerde çok hızlı 
şekilde gelişmelerin olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmamızda 2001 dönemi ve sonrası kur ve enflasyon 
rakamlarının 2008 ve 2018 yılları için karşılaştırmalarına yer verilecektir. Önemli olan bu üç dönüm noktasından 
2001 ulusal kriz, 2008 küresel kriz ve son önemlerde ABD ile yaşanan sorunların, kur ve enflasyon rakamlarına 
yansımaları değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler : Kur, Enflasyon, Kriz 

Jel Kodlar  : F31, P24, E3 

 

COMPARING ECONOMIC EVENTS OF THE PERIODS OF 2001-2008-2018 

ABSTRACT 

The process from the 90s to 2001; it is the period when our country struggles with the political and economic 
instability. The political instability experienced in this period brought economic crises without losing much 
time. Especially after 2000-2001 crises, hundreds of thousands of people in our country have left thousands of 
workplaces shut down. . 

The tight monetary policies implemented after 2001 showed the effects and there were rapid developments in 
macroeconomic indicators. In our study, the comparison of exchange rate and inflation figures after 2001 period 
for 2008 and 2018 will be included. What is important is the reflection of these three milestones on the national 
crisis of 2001, the global crisis in 2008 and the problems with the US on the recent importance on the exchange 
rate and inflation figures. 

Key Words  :  Exchange Rate, Inflation, Crisis  

JEL Classification : F31, P24, E3 
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İKİNCİ GÜN/SECOND DAY 
09.11.2018 Cuma/Friday 

Davetli Konuşmacı Oturumu/ Invited Speaker Session 
Tarih/Date 09.11.2018 

13. Oturum/Session Saat/Time 10.00-11.30 

SALON TERRAZA 

Moderatör Prof. Dr. Fadıl HOCA 

ISRC 006 

Prof. Dr. Nail YILDIRIM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

KURAMI UYGULAMAYA TAŞIYABİLEN OKURYAZAR 
LİDER ÖĞRETMEN MODELİ 

ISRC108 

Prof. Dr. Syrgak KYDYRALİEV 

American University of Central Asia 

Bilim Uzmanı Kanaiym 
KYDYRALIEVA 

American University of Central Asia 

Prof. Dr.Anarkul URDALETOVA 

Kyrgyz-Turkish Manas University SİHİRLİ KARELER VE YAPILARININ PRENSİPLERİ 
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SİHİRLİ KARELER VE YAPILARININ PRENSİPLERİ 

Syrgak KYDYRALİEV110 
Anarkul URDALETOVA 111 
Kanaiym KYDYRALİEVA112 

ÖZET 

Bu makalede sihirli kareler inşa etmek için bazı genel yöntemlerden bahsediliyor. Sihirli kare, her satırdaki, her 
sütundeki ve her iki ana köşegende bulunan sayıların toplamının aynı olduğu bir kare tablodur. Sihirli bir 
kareye dayanıp, sonsuz sayıda başka sihirli kareler oluşturabilecek genel prensiplerinden bahsediliyor. 
Istediğimiz tek olçülü ve 4n çift olçülü sihirli karelerinin inşa edilecek algoritmaları gösteriliyor. Sonsuz sayıda 
sihirli kareler inşa etmek için aritmetik dizilerdin üyelerinen oluşan birkaç kareye dayanmanın yeterli olduğu 
ispat ediliyor. 

Anahtar Kelimeler : sihirli kareler, aritmetik ilerleme 

Jel Kodları  : C6 

 

MAGIC SQUARES AND PRINCIPLES OF THEIR CONSTRUCTION 

ABSTRACT 

In this paper, we describe several general methods for constructing magic squares. A magic square is 
a square table where the sum of the numbers in each column, in each row and on both main diagonals 
is the same. We consider the general principles by which, having a magic square, one can construct 
an infinite number of other magic squares. We present algorithms for constructing magic squares of 
any odd order, as well as even orders of the 4n order. We show that to build an infinite number of 
magic squares, it is enough to rely on several squares filled with members of an arithmetic 
progression. 

Key words : magic squares, arithmetic progression 

Jel Codes : C6 
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Tarih/Date 09.11.2018 

14. Oturum/Session Saat/Time 10.00-11.30 

SALON LA BRAZZA 

Moderatör Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN 

ISRC010 

Prof. Dr. Chen SHENG 

South China Normal University, 
Guangzhou, China 

CHINA’S FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND 
NATIONAL 

DEVELOPMENT 

ISRC011 

Assoc. Prof. Florina Oana 
VIRLANUTA 

Daniela Ludmila Manea, Mihaela 
Carmen Muntean, Costel Nistor 

Dunarea de Jos University of 
Galati/Romania 

THE IMPACT OF THE UNDERGROUND ECONOMY IN 
ROMANIA 

ISRC012 

Assoc. Prof. Emese TOKARCIKOVA 

University of Zilina, Slovakia 
RESPONSIBLE COMPANIES AND THEIR STRATEGIC 

MANAGEMENT 

ISRC250 

Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi WAYS TO REDUCE TAX EVASION BEHAVIOR FINDINGS 

ISRC100 Doç. Dr. Mustafa KOÇER 
Erciyes Üniversitesi 

Doç. Dr. Ebru AYKAN 
Kayseri Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN 
Erciyes Üniversitesi 

Öğr. Gör. Gül KARAKUŞ 

Kayseri Üniversitesi 

STRATEGIC CONTROLLING IN HIGHER EDUCATION:  

ERCIYES UNIVERSITY CASE 

ISRC186 

Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Dr. Emine GÜVEN 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY 
CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 

AFTER 1980 
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CHINA’S FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND NATIONAL DEVELOPMENT  

Prof. Dr. Chen SHENG113 

China’s Foreign Language Education and National Development Sheng CHEN School of English Language and 
Culture, South China Business College, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, China Abstract: 
Language is a tool for human communication, and foreign languages are a bridge to connect different countries 
and different peoples. Any country, especially a great country, cannot neglect foreign language education, for 
it is closely related to every aspect of national development, including foreign affairs, military affairs, literature, 
art, economy, finance, management, industry, agriculture, science and technology, etc. Looking back on the 
history of China’s foreign language education, we can learn from experience and lessons. Currently, the 
following relationships are expected to be focused on: input-output ratio, educational objective and social needs, 
general English (GE) and English for Specific Purposes (ESP), lingua franca languages and non-lingua-franca 
languages, foreign language education and native culture, China’s foreign language education and Teaching 
Chinese as a Foreign Language, etc. so that the cultural security is ensured, the economic prosperity promoted, 
social progress made and the national development realized. 
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THE IMPACT OF THE UNDERGROUND ECONOMY IN ROMANIA 

Doç.Dr. Florina Oana VIRLANUTA114 
Daniela Ludmila MANEA115 

Mihaela Carmen MUNTEAN116 
Costel NISTOR117 

Abstract  

Tax evasion has become a ubiquitous phenomenon at the  economic and social level. The magnitude that took 
the tax evasion is worrisome, because in the absence of control measures in the future may encroach the stability 
of the national economy. The factors that have led to the development of this type of explosive economy in 
Romania are bonded by legislative uncertainties accompanied the economic mutations, the emergence of small 
businesses with speculative purpose, decentralization and distribution responsibilities, thus increasing the 
number of corruptible, tolerance and attitude of the authorities towards this phenomenon. For this reason, we 
intend to achieve in this article a review of Romania's underground economy, the economic impact of it, 
identifying the share in gross domestic product (GDP) of tax evasion through the use of several methodologies, 
and underline the social impact of this phenomenon. 

 
 

  

                                                           
114 Dunarea de Jos University of Galati, Romania 
115 Dunarea de Jos University of Galati, Romania 
116 Dunarea de Jos University of Galati, Romania 
117 Dunarea de Jos University of Galati, Romania 
 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

87 

  

RESPONSIBLE COMPANIES AND THEIR STRATEGIC MANAGEMENT 

Emese TOKARČÍKOVÁ118 

Eva MALİCHOVÁ119 

ABSTRACT 

Corporate social responsibility of companies is a widely discussed concept that has many forms. It tries to 
contribute to sustainable development through providing environmental, social and economic advantages for 
every stakeholder. This article proposes a key findings and suggestions to help managers achieve their 
sustainability goals also based results of an empirical survey from the Slovakia business environment. Despite 
numerous efforts of researchers the measuring and evaluating of impact of responsible company’s activities is 
still not unambiguous, so every discussion and proposal for further research are required.  

Key words: sustainability, strategic management, reporting 

JEL classification: Q01 Sustainable Development, M14 Social responsibility 
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WAYS TO REDUCE TAX EVASİON TENDENCY: EMPİRİCAL FİNDİNGS 

Doç.Dr. İhsan Cemil DEMIR120 

Abstract 

Tax evasion refers to behaviors that are considered as crime in tax laws and they are also as old as tax. Generally, 
tax evasion is defined as shadow economy. Behavioral or psychological economics literature shows us there are 
many economic, social and cultural factors which cause these behaviors. From the earliest times, all the countries 
of the world have searched for ways to reduce tax evasion and have developed control mechanisms. The 
attitudes and behaviors of every society against taxes are not the same. Thus, to understand the behavior of tax 
evasion, we need to analyze the economic, social and cultural structure of society. For this purpose, I conducted 
a survey to investigate what factors is effecting tax evasion behaviors. The surveys were implemented 
throughout the Turkey by considering the statistical quantities as a face to face manner with active income 
taxpayers. To find the effective factors on tax evasion behavior, ordered probit regression models were formed 
with the findings of the surveys by me. According to empirical results gender difference, marital status, public 
expenditures, tax morale, tax equity, tax burden, tax penalties, tax rates and behaviors of other taxpayers affect 
individual tax evasion tendency. 

Keywords: Tax evasion, tax compliance, behavioral economics. 

JEL Codes: H26, H21, E26, K34 
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YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK KONTROL: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Mustafa KOÇER121 

Doç. Dr. Ebru AYKAN122 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN123 

Öğr. Gör. Gül KARAKUŞ124 

 

ÖZET 

Stratejik yönetim sadece ticari kurumlar için değil aynı zamanda eğitim kurumları için de hayati bir yönetim 
aracıdır. Türkiye oldukça büyük bir genç nüfusa sahiptir ve yüksek öğretimin önemi de her geçen gün 
artmaktadır. Ülkemiz yükseköğretim kurumları yalnızca ülke içindeki değil yurtdışındaki üniversitelerle aynı 
rekabet çevresini paylaşmaktadır. Bu nedenle üniversite idareleri gittikçe daha rekabetçi hal alan bir dünyada 
başarılı olmak için stratejik yönetime gereken önemi vermelidir. Özellikle stratejik yönetim sürecinin son adımı 
olan stratejik kontrol işlevi üniversitelerde doğru bir şekilde anlaşılmaktan ve uygulanmaktan oldukça uzaktır. 
Bu çalışmada bir devlet üniversitesi örneği olarak Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen stratejik kontrol 
uygulamaları konusunda bir örnek olay incelemesi yapılmıştır. 40’ı üniversitedeki çeşitli yönetim 
pozisyonlarında görev alan 200 katılımcıyla 6 aylık bir süre boyunca yapılan çalışmalar kalitatif bir yöntemle 
ele alınmış ve elde edilen sonuçlara göre politika yapıcılara ve uygulayıcılara birtakım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Stratejik Yönetim; Stratejik Kontrol; Yüksek Öğretim. 

Jel Kodları  : M100. 

 

STRATEGIC CONTROLLING IN HIGHER EDUCATION: ERCIYES UNIVERSITY CASE 

ABSTRACT 

Strategic management is a vital managerial tool not only for business corporations but also for educational 
organizations. Turkey has a large young population and higher education is getting more importance day by 
day. Higher education organizations in Turkey share the same competitive environment with not only their 
local rivals, but also the universities in different countries all over the world. Thus, university administrations 
should pay enough attention to strategic management in order them to succeed in a more competitive world. 
As the final step of strategic management cycle, strategic controlling function is far away from being accurately 
understood and correctly implemented, specifically at universities. In this paper, we investigated a case study 
of strategic controlling implementation at Erciyes University. The study took almost six months and was held 
with over 200 correspondents, 40 of whom have administrative positions at University. The study has a 
qualitative approach and consequences provide some implications both for policy makers and practitioners. 

 

Keywords : Strategic Management; Strategic Controlling; Higher Education. 

Jel Code : M100. 
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1980'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Öğr. Gör. Dr. Emine Türkan AYVAZ GÜVEN125 
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN126 

ÖZET 

Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte üretim ve tüketim faaliyetlerinde enerji kullanımı giderek artmaktadır. Bu 
nedenle enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi ve ilişkinin yönü uygulanacak 
enerji politikaları açısından önemlidir. Konuya ilişkin yaygın bir ampirik literatür olmasına rağmen, elde edilen 
sonuçlar oldukça farklıdır. Bu çalışmada, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 
Türkiye’nin 1980-2018 dönemi yıllık verileri ile incelenmektedir. Yapılan uygulama sonucunda; enerji 
tüketiminden, ekonomik büyümeye doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  Sonuç olarak 
bu çalışmada yapılan analizler, Türkiye'de ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi ve enerji 
politikalarının birbiriyle uyumlu olmasının ve enerji arzını artırmaya yönelik politikalar uygulanmasının 
gerekli olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Eştümleşme Analizi, Granger Nedensellik. 
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YENİDOĞANIN CİLT BAKIMI 

Doç.Dr. Sevda Arslan 127 
Emine Özpelit128 

ÖZET 

Yeni doğanın, birçok organ ve sistemi gibi derisi de intra uterin ortamdan ekstra uterin ortama uyum sağlamaya 
çalışır. Çok önemli fizyolojik değişimlerin olduğu bu dönemde cilt bakımı kanıta dayalı ve bilimsel 
yöntemlerden daha çok geleneksel ve kültüre dayalı uygulamalara dayanır. Oysa ki bu dönemde yeni doğanın 
derisinin bariyer fonksiyonu tam olarak gelişmediği için cilt enfeksiyonlara, toksik etkilere ve travmalara karşı 
çok hassastır ve zarar görebilir.  Yenidoğan da cilt bakımı bu bağlamda hayati derecede önemlidir. Yenidoğanın 
cildinin kurumaması, normal florasının korunması, yenidoğan cildi için toksik olabilecek kimyasallardan uzak 
tutulması gerekir. Son yıllarda yenidoğanın cildinin en iyi nasıl korunacağına ilişkin kanıta dayalı çalışmalar 
artmakta ve yeni öneriler doğrultusunda cilt bakımı ile ilgili protokoller de geliştirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Yenidoğan, Cilt, Bakım. 

Jel Kodları  : I1. 

 

NEWBORN SKIN CARE 

SUMMARY 

Its skin, like many organs and systems, tries to adapt to the extra uterine environment from the intrauterine 
environment. During this period of very important physiological changes, skin care is based on evidence-based 
and more traditional and culture-based practices than scientific methods. However, the skin function of the 
newborn skin is not fully developed during this period and the skin is very sensitive to infections, toxic effects 
and trauma and can be damaged. Newborn skin care is also important in this context. The skin of the newborn 
should not dry out, the normal flora should be protected, and the newborn skin should be kept away from 
chemicals that may be toxic. In recent years, evidence-based studies on how best to protect the skin of the 
newborn are increasing and in line with the new recommendations, protocols related to skin care are being 
developed. 

Key Words: Newborn, Skin, Care. 

 
  

                                                           
  
 
 
128 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Tel:0380 542 11 41 emineozpelit@hotmail.com 
128 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Tel:0380 542 11 41 sevdaarslan@duzce.edu.tr 
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YENİDOĞAN SARILIKLARI VE FOTOTERAPİ 

Özge SEVER129 
Doç.Dr. SEVDA ARSLAN130 

ÖZET 

Sarılık yenidoğan döneminde bilirubinin toksik etkileri olması nedeniyle sağlık çalışanlarını endişelendiren bir 
sorundur. Yenidoğan hiperbiluribinemisinin çeşitli etiyolojileri olmakla birlikte acil müdahale de 
gerektirebilmektedir. Bilirubinin metabolizmasında konjuge bilirubinin oluşumundaki aksaklık sonucunda 
bilirubin, yenidoğanın vücudunda birikmeye başlar. Son yıllarda yenidoğan sarılığı tedavisinde yeni yöntemler 
araştırılmakta ve tedavinin etkisine göre kalıcı hasar olma olasılığını veya mortalite oranını en aza indirmek 
istenmektedir. Yenidoğan sarılığı kaçınılmaz ve geri dönüşümsüz beyin hasarına neden olduğu için tedavi ile 
ilgili yeni yaklaşımların değerlendirilmesi önemlidir. Fototerapi, şiddetli sarılılığın tedavisinde ve 
önlenmesinde en sık kullanılan müdahaledir. Kan transfüzyonu riskini azaltır. Hiperbiluribinemi etiyolojisine 
bakılmaksızın bilirubin seviyesinin yükselişini engellemektedir. Yenidoğanlara fototerapi verilme seçenekleri 
arasında konvansiyonel flüoresan lambaları (Bankalar), halojen spot ışıkları (Spotlar), fiberoptik battaniyeler 
(Battaniyeler) ve mavi ışık yayan diyot (LED) ışıkları bulunmaktadır.  Konvansiyonel elektrikli fototerapi 
güvenli olarak kabul edilse de, son yıllarda fototerapi sonrası görülen yan etkilere dair çalışmalar artmaktadır 
ve fototerapi tedavide önemli yere sahip olsa da yan etkilerini minimale indirgeyecek yöntemler 
araştırılmaktadır. Son günlerde güneş ışığının filtre edilerek yenidoğanlara verilmesinin en az konvansiyonel 
fototerapi kadar etkili olduğu ve bilinen bir yan etkisinin de olmadığı yönünde çalışmalar vardır. Fototerapi 
yan etkileri olmayan bir tedavi değildir ve yenidoğanlarda fototerapinin zararlı etkilerini ortaya çıkarmak için 
daha ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çalışmada yenidoğan sarılığında fototerapiye yönelik yeni 
yaklaşımlar değerlendirilmiştir.  

Jel Kodları: I1. 

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, Yenidoğan, Sarılık. 
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PEDİATRİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR 

Nebiye GÜL 131 
Doç. Dr. Sevda ARSLAN 132 

ÖZET 

Kanıta dayalı uygulama “devam eden bir problemi çözmek için” araştırma sonuçlarından elde edilen kanıtlara 
dayanarak yapılan uygulmaların sağlık profesyonellerinin uzmanlığı ve deneyimi ile birleştirip, hastanın 
değerlerini, tercihlerini ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak oluşturulan klinik bakım yaklaşımlarıdır. En iyi 
araştırma sonuçlarından elde edilen kanıtlara dayanarak verilen klinik kararların hasta sonuçlarına 
yansımasının incelendiği çalışmalarda kanıta dayalı uygulamaların hata, risk ve maliyeti azalttığı belirlenmiştir. 
Bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanımı ile birlikte bilgiye kolay ulaşım ve yeni teknolojik 
gelişmelerin hayatımıza girmesi hastaların beklentilerini de yükseltmiştir. Bu bağlamda çağdaş pediatride 
klinik karar verme sürecinde kanıta dayalı uygulamalar artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Pediatri 
kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerinin bir çoğunun araştırma sonuçlarının uygulamada kullanımının 
gerekli olduğuna inanmalarına rağmen bazı nedenlerden dolayı kanıta dayalı uygulamaları istendik düzeyde 
kliniğe yansıtamadıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Pediatri, Kanıta Dayalı Uygulama, Araştırma. 

Jel Kodları  : A1. 

EVIDENCE-BASED PRACTICES IN PEDIATRIC 

SUMMARY 

Evidence-based practice is the clinical care approach that is created by taking into account the patient's values, 
preferences and needs by combining the practice and experience of health professionals with the experience of 
the health professionals, based on the evidence obtained from the research results, to solve an ongoing problem. 
In studies where the reflection of clinical decisions based on evidence obtained from the best research results to 
patient outcomes is examined, it was determined that evidence-based practices reduce errors, risks and costs. 
With the intensive use of information and communication technologies, easy access to information and new 
technological developments have increased the expectations of patients. In this context, evidence-based 
practices have become a necessity in clinical decision making in contemporary pediatrics. Although many of 
the health professionals working in pediatric clinics believe that the use of research results is necessary in 
practice, it has been determined that they cannot reflect the evidence-based practices to the clinic for some 
reason. 

Key Words: Pediatrics, Evidence Based Practice, Research. 
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INTERTISYEL AKCIĞER HASTALIĞINDA SFTPC MUTASYONU 

Arş. Gör. Dilek Gün BİLGİÇ133,  

Prof.Dr. F. Sırrı ÇAM134 

ÖZET 

Sürfaktan, pnömosit olarak bilinen tip 2 alveolar hücrelerden salınan, başlıca SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D 
proteinleri ve fosfolipid, dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC) yüzey aktif bileşenleri içeren alveol yüzey gerilimini 
azaltan maddedir.SP-A proteini, alveolar makrofajlarda bulunan bakteriyel, fungal ve viral patojenlerin 
opsonizasyonunu arttırarak neonatal ve matür akciğerlerde önemli savunma rolü oynar. SP-B, SP-A, 
fosfolipidler ve kalsiyum varlığında tübüler miyelini oluşturur. SP-B, lamellar vücut formasyonu için kritiktir 
ve eksikliği, anormal lamellar body formasyonuna bağlı olarak SP-C'nin anormal işlenmesi ortaya çıkar.  SP-D 
ise, bakterilerin, viral partiküllerin, mantarların ve protozoalara karşı alveollerdeki doğal bağışıklığa katılır. SP-
C proteini, alveolar boşluğa salgılanarak fosfolipitlerin stabilitesini ve yayılımını artıran,tip 2 pnömositlerden 
postnatal olarak eksprese edilen, transmembran proteindir. SP-C proteininin geni olan SFTPC, 8p21'de lokalize 
6 ekzona sahip bir gendir. Surfaktan protein bozukluğu, SFTPC geni ile otozomal dominant yol ile kalıtılan, yaş 
ve ciddiyeti değişken olan çok nadir bir hastalıktır.SFTPC mutasyonu, SP-C proteininin prekürsörü olan proSP-
C'nin anormal katlanmasına yol açar. Anormal proSP-C toksisitesi veya SP-C disfonksiyonu çocuk ve 
erişkinlerde interstisyel akciğer hastalıklarına ve ARDS’ye yatkınlığa neden olur. Çocuk yoğun bakım 
servisinde kronik interstisyel akciğer hastalığı ve septik şok tanıları(kan gazı incelemesinde metabolik ve 
respiratuar asidoz) ile takip edilen 3 aylık kız çocuk, tarafımıza surfaktan eksikliği ön tanısı ile konsülte edildi. 
Surfaktan yetersizliğine neden olan SFTPB, SFTPC ve ABCA3 genlerinin tüm kodlayan ekzonları ve ekzon-
intron bağlantı bölgeleri yeni nesil dizi analizi yöntemi ile tarandı. 

Bilinen hastalığı olmayan 29.günlük kız bebeğin solunumsal problemleri başlamıştı. Hastanın iki yönlü akciğer 
grafisinde konsolidasyonlar görülmektedi ve  interstisyel akciğer hastalığını düşündürmekteydi. Hastanın 
genetik araştırması sonucunda, SFTPC genindeki c.196G>A spontan heterozigot mutasyonun, 66 pozisyonunda 
glutamik asit için lizinin yer değiştirmesi ile sonuçlandığı belirlendi.  

SFTPC mutasyonu otozomal dominant kalıtılımla veya spontan olarak izole vakalarda ortaya çıkabilmektedir. 
Hastanın ailesine yönelik genetik araştırma devam etmektedir. Ailenin sonraki gebeliklerinde prenatal tanı ve 
preimplantasyon genetik tanı endikasyonu vardır.  

 
  

                                                           
133 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı. 
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Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIIŞ 
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Üniversitesi 
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BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

ISRC51 Öğret. Fulya KÖSE 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Doç. Dr. Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sürçü İmam 
Üniversitesi 
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ISRC130 Öğret. Gözde ÖNER ÖZASLAN 
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Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ 
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Üniversitesi 
ÖĞRETMENLERİN KARŞILIKLI MUTLULUKLARI İLE 

YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ISRC167 Murat EKİN 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Doç. Dr. Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sürçü İmam 
Üniversitesi 
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ALGILARI 

ISRC181 Öğretmen Ahmet NACAR 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ 
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Üniversitesi 

BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DENKLEM 
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ÇALIŞMASI 

ISRC109 Dr. Öğr. Üyesi Veda YAR YILDIRIM 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi DURSUN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
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ISRC168 Muhammed ÇATALBAŞ 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Doç. Dr. Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sürçü İmam 
Üniversitesi 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ SORUNLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME 
ÇALIŞMASI 

Gözde Öner ÖZASLAN135 
Dr. Öğr. Üyesi. Erkan Hasan ATALMIŞ136 

ÖZET 

Okul öncesi eğitim, kendine özgü yanlarıyla farklılaşan bir eğitim düzeyidir. Bu dönemde çocuk, okul 
aracılığıyla yeni bir sosyal ortamla karşılaşmakta, ailesiyle yaşadığı ortamdan farklı bir çevreyle tanışmakta, 
hayatla ilgili deneyimlerinin çoğunu ilk kez okul öncesi eğitim kurumunda yaşamaktadır. Bu bağlamda okul 
öncesi eğitim kurumlarının gerek fiziksel gerek personel gerekse eğitim alt yapılarının en üst düzeyde tutulması 
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında gözlenen ve yaşanan sorunları ortaya 
çıkarabilmek için “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları” ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla ölçeğin ilk 
formu, literatür taranarak, öğretmenlerin ve uzmanların görüşleri alınarak 44 maddeden oluşturulmuş, 
ardından pilot uygulama Kahramanmaraş ve Osmaniye illerindeki 35 kamu ilkokul, anaokulu ve ortaokulda 
görev yapmakta olan 163 öğretmene araştırmacılar tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Ardından ölçeğin 
açımlayıcı faktör analizi ve güvenilir analizi yapılarak, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği” 
esas uygulamaya uygun biçime getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi eğitim, ölçek geliştirme, güvenirlik. 

Jel Kodları  : I2, I21 
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE YANSITICI 
DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Öğret. Fulya KÖSE137 
Doç.Dr. Gülay BEDİR138 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stilleri ile yansıtıcı düşünme becerileri 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 260 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma, nicel bir çalışma olup genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. 
Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde Reid öğrenme stilleri ölçeği kullanılmıştır. Orjinali 2 boyut, 6 
alt boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerinin belirlenmesinde yansıtıcı 
düşünme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orjinali 4 boyut ve 16 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin öğrenme 
stilleri ile yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı 
korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda pedagojik formasyon öğrencilerinin 
dokunsal öğrenme stilleri ile yansıtıcı düşünme becerilerinin eylemler boyutu arasında orta düzeyde, bireysel 
öğrenme stilleri ile yansıtıcı düşünme becerilerinin eylemler boyutu arasında pozitif yönde düşük  düzeyde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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ÖĞRETMENLERİN KARŞILIKLI MUTLULUKLARININ YAŞAM DOYUMLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİSİ  

Gözde Öner ÖZASLAN139 
Erkan Hasan ATALMIŞ140 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında ilişki 
olup olmadığını incelemektir. Bu bağlamda çalışmada öğretmenlerin karşılıklı mutluluk düzeylerinin ölçmek 
için Hitokoto ve Uchida (2015) tarafından geliştirilen ve Ekşi, Demirci ve Ses (2017 tarafından Türkçe’ye çevrilen 
“Karşılıklı Mutluluk Ölçeği” kullanılırken; yaşam doyum düzeylerini ölçmek için ise Diener, Emmons, Larsen 
ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye çevrilen “Yaşam Doyum Ölçeği” 
kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan bu araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
Doğu Akdeniz Bölümü’nde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 okuldaki 182 öğretmen seçilmiştir. Elde edilen verilere doğrulayıcı faktör 
analizi uygulandıktan sonra iki ölçek arasındaki ilişkiyi bulmak için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre öğretmenlerin karşılıklı mutlulukları ile yaşam doyumları arasında orta düzey, pozitif yönde 
ve anlamlı düzeyde bir ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler : Karşılıklı mutluluk, Yaşam Doyum, Faktör Analizi. 

Jel Kodları  : I2, I21 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YETERLİLİK ALGILARI 

Murat EKİN141 
Doç.Dr. Gülay BEDİR142 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin 
öğretim etkililik algılarını belirlemeye yöneliktir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini, 2016-
2017 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu, Onikişubat, Elbistan, Göksun, Andırın ve Afşin 
ilçelerinde görev yapan 351 (166 kadın, 185 erkek) sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında altı boyut ve 28 maddeden oluşan “Öğretim Etkililik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin kendilerini en etkili gördükleri alt 
boyutun sınıf yönetimi olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kendilerini en az etkili gördükleri boyutun 
ise ders tasarımı boyutu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre öğretimi 
değerlendirme boyutu dışında anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Öğretimi değerlendirme boyutunda 
kadınlar lehine anlamlı farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğretim tecrübesi (kıdem) 
değişkenine göre ölçeğin tüm alt boyutlarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Görev yaptığı yerleşim 
yerine (birim) göre ölçeğin çeşitli alt boyutlarında öğretim etkililik algılarında anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Öğretim, Etkililik, Sınıf Öğretmeni, Etkili Öğretmen, 
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ÜNİVERSİTELERİN LİSANS DÜZEYİNDE DERS GEÇME PUANLARININ İNCELENMESİ: 
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ 

Öğretmen Ahmet NACAR 143 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ 144 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin lisans düzeyinde ders geçme puanlarını 
incelemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup verilerin analizinde Doküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında, üniversitelerin 2018 yılı Ekim ayı itibariyle güncel olarak kullandıkları Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri incelenmiştir. Bu bağlamda 109 devlet üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğine ulaşılmış ve “DD” altı notlara karşılık gelen puanlar ortaya çıkarılmıştır. Ardından 
içerik analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen 109 üniversitenin “DD” altı notlara 
karşılık gelen puanlarına ait verilerin frekans dağılımı yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrulusunda; sadece 
1 üniversitede geçme notunun 30 (%1), 2 üniversitede 35 (%2), 9 üniversitede 40 (%8), 5 üniversitede 42.5 (%5), 
14 üniversitede 45 (%13), 4 üniversitede 46 (%4), 51 üniversitede 50 (%46), 5 üniversitede 55 (%5) ve 18 
üniversitede de 60 (%16) olduğu görülmüştür. Bu araştırmada devlet üniversitelerinin Lisans Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmelikleri incelenmiştir. Yapılacak başka araştırmalarda vakıf üniversitelerinin Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri veya tüm kurum türlerinde ön lisans düzeyinde veya lisansüstü düzeyde ders 
geçme puanları incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Lisans Bölümleri, Ders Geçme Notu, Sınav Yönetmeliği 

Jel Kodları  : I2, I23. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DURUMLARINA İLİŞKİN 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Veda YAR YILDIRIM145 
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi DURSUN146 

ÖZET 

Araştırma “Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlıklarına Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının 
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” isimli doktora tez çalışmasının ihtiyaç analizi aşamasının bir bölümünü 
içermektedir. Bu çalışmanın amacı öğretim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve 
tutum düzeylerine nitel bir analizle bakmak, ihtiyacı ortaya koymaktır. Araştırma, konusu, amacı, eğitim 
bilimleri sürecine katkısı ve yönetici yetiştirme alanına katkı sunması bakımından önemli görülmektedir. 
Araştırmanın çalışma grubunu okullarda uygulanan öğretim programlarının uygulama sürecinde okul 
yöneticilerini değerlendirmek üzere hazırlanan yarı yapılandırılmış nitel görüşme formuyla yüz yüze 
görüşmelerin gerçekleştirildiği öğretmenler oluşturmaktadır. Bu çalışma grubunun oluşmasında maksimum 
çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır ve 16 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Öğretmen görüşme formları 
nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmıştır. Görüşlerin incelenmesinde nitel araştırma analizi 
programı MAXQDA-12 kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin program konusunda 
bilgi sahibi olmaları, kendilerini geliştirmeleri, öğretim programları konusunda hizmet içi eğitim almaları 
gerektiği ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Program okuryazarlığı, okul yöneticileri, öğretim programı 
Jel Kodları             : I21, I28 
 

A QUALITATIVE STUDY ON TEACHERS' VIEWS ABOUT CURRICULUM LITERACY STATUS OF 
SCHOOL ADMINISTRATORS 

ABSTRACT 

The research includes a part of the need analysis phase of the doctoral dissertation ”Developing and Evaluating 
In-Service Training Curriculum For School Administrators’ Curriculum Literacy”. The aim of this study is to 
look at the knowledge, skill and attitude levels of the school administrators in the implementation of the 
curricula through a qualitative analysis and to reveal the need. The research is important in terms of the subject, 
the aim and being application oriented, the contribution to the process of the education sciences and 
contributing to the field of school administrator training. The study group of the research consists of the teachers 
who were interviewed face-to-face with semi-structured qualitative interview form which was prepared to 
evaluate the school administrators during the implementation of the curricula implemented in schools. 
Maximum variation sampling method was used in the formation of this study group and 16 teachers were 
interviewed. Teacher interview forms were prepared in accordance with the qualitative research approach. 
Qualitative research analysis program MAXQDA-12 was used in the analysis of the views. According to the 
teachers' opinions, it is revealed that school administrators should have knowledge about the curriculum, 
develop themselves, and receive in-service training on curricula. 

Key Words : Curriculum literacy, school administrators, curriculum 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KARAKTER EĞİTİMİNİNE YÖNELİK 
KAZANIMLARIN İNCELENMESİ  

Muhammed ÇATALBAŞ147 
Doç. Dr. Gülay BEDİR148 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim programındaki karakter eğitimine yönelik kazanımları ve bu 
kazanımlara ait göstergeleri karakter değerleri açısından incelemektir. Nitel araştırma desenine göre 
düzenlenen araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
doküman inceleme tekniği kullanılarak  toplanmıştır. Okul öncesi eğitimi programında bilişsel gelişim alanında 
21, motor gelişim alanında 5, dil gelişim alanında 12, sosyal-duygusal gelişim alanında 17 ve öz bakım 
becerilerinde ise 8 kazanım olmak üzere toplamda 63 kazanım yer almaktadır. Programdaki 63 kazanım 
değerlendirilmiş ve 28 kazanımın karakter eğitimi değerlerini kapsadığı tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitimi 
programında yer alan karakter eğitimi kazanımlarına baktığımızda; bilişsel gelişim alanında 3, sosyal-duygusal 
gelişim alanında 17 ve öz bakım becerilerinde ise 8 kazanım yer almaktadır. Motor gelişim ve dil gelişimi 
alanlarında ise karakter eğitimi kazanımları yer almamaktadır. Bilişsel alan kazanımlarında vatandaşlık, 
sorumluluk, sevgi, saygı, iyi düşünce, öz disiplin, öz denetim, çalışma, azim, demokratik değerler yer 
almaktadır. Öz bakım becerileri alanında yer alan kazanımların kapsadığı karakter değerleri arasında 
sorumluluk, özdenetim, öz disiplin, özgüven ve dayanıklılık değerleri bulunmaktadır. Sosyal-duygusal alan 
kazanımlarının kapsadığı karakter değerleri arasında sorumluluk, saygı, özdenetim, öz disiplin, özgüven, 
hoşgörü, vatandaşlık, cesaret, iyi düşünce, adalet, sevgi, empati, dürüstlük, azim, çalışma, demokratik değerler, 
dostluk,  işbirliği, tedbirlilik, sadakat ve merhamet değerleri yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, Eğitim Programı, Karakter, Karakter Eğitimi 
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TARIMSAL LOJİSTİK, ÖNEMİ, AVANTAJLARI: ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÖRNEĞİ 

Umut Burak GEYİKÇİ149 

ÖZET 

Dünya nüfusu gittikçe artarken, küresel ısınma nedeniyle tarımsal alanlar ve sulama kaynakları da gittikçe 
azalmaktadır. Bu nedenlerle tarımın gittikçe artan önemi,  tarımsal konulardaki farklı çalışmaları zorunlu hale 
getirmiştir. Tarımsal lojistik önemini giderek artırırken henüz konu hakkında yeterli sayıda çalışma da 
bulunmamaktadır. Tarımsal lojistiğin önemini ve üretim maliyetleri üzerindeki etkisini göstermek için 
gerçekleştirilen bu çalışmada Salihli ilçesinde üretilen çekirdeksiz üzüm araştırma konusu olarak seçilmiştir. 
Gerçekleştirilen çalışma neticesinde sadece sulama yönteminin seçilmesinin lojistik maliyetler üzerinde 27,45 
USD/DA’lık bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Bunun yanında parçalı arazi yapısının terk edilerek arazi 
toplulaştırmaları vasıtasıyla da işçiliklerde zaman avantajı sağlanacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

AGRICULTURAL LOGISTICS, IMPORTANCE, AVANTAGES: A CASE OF SEEDLESS GRAPE 

ABSTRACT 

While the population of the World is booming, agricultural areas and irrigation sources are decreasing because 
of global warming. Therefore the rising importance of the agriculture studies on different topics makes different 
studies on agriculture necessary. While the importance of agriculture is gradually rising there are not enough 
studies on it. In this study, which is aimed to demonstrate the importance and effect of agricultural logistics on 
production costs, seedless grape production of Salihli was determined as a research subject. As a result of the 
study preference on irrigation system provide cost advantage on logistic costs as 27,45 USD/DA. In addition, it 
was concluded that the fragmented land structure should be abandoned and time advantages could be achieved 
by land consolidation. 
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KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDS) İLE BAZI MAKRO EKONOMİK VE FİNANSAL 
DEĞIŞKENLERİN İLİŞKİSİ 

Umut Burak GEYİKÇİ150 

ÖZET 

Bu çalışmada son yıllarda ülke riskinin göstergesi olarak önemi giderek artan Kredi Temerrüt Swapları (CDS) 
üzerinde durulmuş, CDS’ler ile bazı makro ekonomik ve finansal verilerin ilişkileri incelenmiştir. Temel amaç 
ülke riskinin göstergesi olan CDS’in hangi değişkenler ile arasında nedensellik ilişkisi olduğunun tespitidir. 
Elde edilen bulguların ekonomik ve finansal kararların daha etkin verilebilmesi için yol gösterici olunması 
hedeflenmiştir. Çalışma neticesinde CDS’lerin yabancı yatırımcılar tarafından çok sıkı şekilde takip edildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı yatırımcılar ülke riskine önemli ölçüde hassastırlar. Bunun yanında hisse 
piyasaları ve CDS’ler karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler. Son olarak da döviz fiyatlarında meydana 
gelen dalgalanmaların CDS’ler üzerinde doğrudan etki ettiğinin bulunması olmuştur. Böylece döviz 
fiyatlarında meydana gelen yükselmelerin ülke riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) AND SOME MACROECONOMIC 
AND FINANCIAL VARIABLES 

ABSTRACT 

In this study, the importance of Credit Default Swaps (CDS), which is an indicator of country risk, has been 
emphasized in recent years. The main objective is to determine the causal relationship between some economic 
and financial determinants and CDS which is an indicator of country risk. The findings are intended to be a 
guide for more effective economic and financial decisions. As a result of the study, it was concluded that CDSs 
were followed very closely by foreign investors. Foreign investors are significantly vulnerable to country risk. 
In addition, stock markets and CDSs are mutually causal. Finally, the fluctuations in foreign exchange prices 
have been found to have a direct effect on CDS. Thus, it is concluded that the increase in foreign exchange prices 
increases the country risk. 
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BİST METAL ANA SANAYİ İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPILARININ BELİRLENMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU151 

ÖZET 

Metal ana sanayi işletmeleri Türk sanayisinde ana sektörlerden biridir. Bu sektörde yer alan işletmelerin bir 
kısmı tüketicilere yönelik son mal üretirken, büyük bir kısmı da başta inşaat, beyaz eşya üretimi, otomotiv gibi 
sektörlere yönelik hammadde ve ara mal üretmektedirler.    Bu Çalışmada, Borsa İstanbul’da (BİST) hisse 
senetleri işlem gören metal ana sanayi işletmelerinin finansal yapılarına ilişkin oranların hesaplanmasına 
çalışılmıştır. Böylelikle kaynak yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Finansal yapı oranlarının hesaplanması 
ile birlikte, özkaynak, yabancı kaynak dengesi ve sektörün genel olarak finansman tercihleri belirlenebilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Finansal yapı, Özkaynak, Yabancı kaynak, Bilanço. 

Jel Kodları: G0, G1, G2, G3 

 

DETERMINATION OF FINANCIAL STRUCTURES OF BİST METAL MAIN INDUSTRY ENTERPRISES 

ABSTRACT 

Metal industry is one of the main sectors in Turkish industry. While some of the businesses in this sector are 
producing the last goods for consumers, most of them are producing raw materials and intermediate goods for 
the sectors such as construction, white goods production and automotive sectors. In this study, it was tried to 
calculate the ratios of the financial basic structures of the metal industry enterprises traded in Stock Exchange 
Istanbul (BİST). Thus, it is aimed to determine the eqity and loan structures. With the calculation of the financial 
structure ratios, the funding preferences of the equity, foreign resource balance and sector can be determined in 
general. 

Keywords : Financial structure, Equity, loan source, Balance sheet 

Jel Codes : G0, G1, G2, G 
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ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KÂĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ 
KREDİBİLİTE ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ünal GÜLHAN152 
Öğr. Gör. Şule KIZILTUNÇ BEDİR 153 

ÖZET 

Son günlerde döviz kurlarındaki hareketliliğinden kaynaklanan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları kâğıt 
ürünleri sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul'da "kâğıt ürünleri" 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların kısa vadeli kredibilitesini ölçmektir. Çalışma kapsamında 2015-2018 
yıllarına ait veri seti "Finnet 2000 Plus" programından elde edilmiştir. Kâğıt ürünleri sektöründe yer alan 
firmaların kredibilitesi, kısa vadeli kredibiliteyi ölçmede kullanılan çeşitli oranlarla analiz edilmiştir. Yapılan 
analiz sonucunda genel olarak firmaların kısa vadeli kredibilitelerinin yeterli düzeyde olduğu, kısa vadeli 
borçlarını ödemede sıkıntı yaşamayacakları ancak bu borçları öderken stoklarına büyük ölçüde bağımlı 
oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Oran Analizi, Kâğıt Ürünleri Sektörü, Kısa Vadeli Kredibilite 

JEL Kodları  : G20, G32, G39 

 

SHORT-TERM CREDIBILITY ANALYSIS OF PAPER PRODUCTS SECTOR WITH RATIO ANALYSIS 
METHOD 

ABSTRACT 

In recent days, the price increases in goods and services resulting from the volatility in exchange rates also 
affected the paper products sector significantly. The main purpose of this study is to measure the short-term 
credibility of firms operating in the "paper products" sector in Borsa Istanbul. The data set for the years 2015-
2018 was obtained from the program "X" Finnet 2000 plus. The credibility of companies in the paper products 
sector was analyzed by various ratios used to measure short-term credibility. As a result of the analysis, it was 
found that the short-term credibility of the firms in general is sufficient, they will not have any difficulty in 
paying their short-term debts, but they are heavily dependent on their stocks while paying these debts. 

Key Words  : Ratio Analysis, Paper Products Sector, Short-Term Credibility 

JEL Classifications : G20, G32, G39 
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İSTANBUL METROPOLİTEN ALANDA KIŞLA MÜCADELE YÖNETİMİNİN MALİYET 
ANALİZİ: 2015-2017 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 

Dr. İbrahim SÖNMEZ154 
Kasım YILDIZ 155 

Yük. Müh. Şebnem ATEŞ156 
Yük. Müh. Meryem KAYA157 

ÖZET 

Kış aylarında metropolleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı metropolde yaşayan milyonlarca kişinin hayatını 
oldukça zorlaştırır. Kışla mücadele, bir merkezde yaşayan insanların en ağır kış şartlarında bile hayatlarını hiç 
değiştirmeden veya asgarî oranda değiştirecek şekilde devam ettirebilmelerini sağlama ve bunu yönetme işi 
olarak tanımlanabilir. Bu sebeple halkın refahının devam etmesi, can ve mal sağlığının korunması, üretimin 
devam etmesi gibi sürekliliği sağlayabilmek için kışla mücadele çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. İstanbul; 
üzerinde yaşayan canlı nüfusu, araç sayısı, trafik yoğunluğu, sahip olduğu ulusal ve uluslararası çeşitli 
özellikleri, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik ve stratejik konumu itibariyle 
dünyanın sayılı metropolleri arasında sayılabilecek bir şehirdir. Bu bağlamda, İstanbul’daki her türlü iklim olayı 
karşısında gelişebilecek tehlikelere karşı önlem almak, risk yönetimini sağlamak ve gerekli durumlarda kriz 
yönetimini kurmak, işletmek ve gelişen durumlara rağmen kentsel kalite kavramından ödün vermeden, 
yaşayanlarına sağlanacak her türlü hizmet ve can güvenliğinin sürdürülebilir olması önemli ve öncelikli hizmet 
alanlarından biridir. Bu  çalışmada, İstanbul Metropoliten Alan sınırlarında İBB tarafından toplam 9 bölgede 
yürütülen, kışla mücadele yönetim modeline uygun olarak yapılan çalışmaların ve uygulanan tekniklerin 
yıllara göre karşılaştırmalı maliyet analizi  incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar hem idare açısından hem de 
yükleniciler açısından değerlendirilmiştir. Sistemli olarak yapılacak maliyet analizi çalışmalarının hem kalite 
standartlarını geliştireceği hem de malzeme, ekipman ve personel maliyetlerini bir hayli azaltacağı sonucuna 
varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Kışla Mücadele, Kışla Mücadele Maliyeti, İstanbul Metropolitan Alan. 

Jel Kodları  : G0, Q5 
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18Q DELESYON SENDROMLU NADIR BIR OLGU 

Arş. Gör. Dilek Gün BİLGİÇ158,   

Prof. Dr. F. Sırrı ÇAM159 

ÖZET 

18q delesyon sendromu, kromozom 18'in uzun kolunun distal ucunun bir kısmının kaybına bağlı olarak, 40.000 
yenidoğanda meydana gelen bir bozukluktur. Sendromun bulguları, eksik alanın büyüklüğüne ve ilgili genlere 
göre değişir. Sendrom kalıtım paterninin otozomal dominant olduğu düşünülmektedir, fakat çoğu delesyon de 
novo'dur. Genellikle hastaların ebeveynleri asemptomatiktir, bazı ailelerde dengeli translokasyon gözlenebilir. 
Genel özellikler kısa boy, mental retardasyon, hipotoni, işitme problemi ve ayak deformiteleridir. 

Epilepsi öyküsü, mental retardasyon ve fasiyal anomaliler nedeniyle bize başvuran 11 yaşında bir erkek hastada 
sitogenetik yöntemlerle karyotip testi yapıldı. Nörolojik muayenesinde ağır motor mental retardasyon, total 
işitme kaybı, hipotoni, davranış problemleri, göz teması güçlükleri ve 9 yaşında başlayan genaralize  tonik-
klonik nöbet öyküsü dikkat çekiciydi. Kraniyal MR'ında bilateral oksipital boynuzun yakınında 
hiperintensiteler saptandı. Fizik muayenede, orta yüz hipoplazisi, derin yerleşimli gözler, yukarı eğimli 
palpebral fissürler, yüksek-geniş burun köprüsü, yarık damak-dudak deformiteleri, aşağı doğru ağız köşeleri, 
hipodonti, protuberant alt dudak, belirgin kulaklar, bilateral pes ekinus , ellerinin beşinci parmağının ve 
ayaklarının dördüncü, beşinci parmaklarının brakidaktilisi vardı. Hastanın TSH düzeyi yüksekti ve tiroid 
parankimi heterojen, psödonodüler, bezin konturları tiroid ultrasonografisinde düzensizdi. Aile öyküsünde 
akraba evliliği öyküsü yoktu.  

Hastada 46, XY, del18q21.3 (qter → q21.3) karyotipi ve microarray çalışmasında 18q21.33-q23 bölgesinde kayıp 
saptandı ve 21q22.3 bölgesinde kazanç tespit edildi. Hastanın annesinin karyotipi 46,XX ve herhangi bir klinik 
bulgusu olmayan babasının karyotipi 46, XY, t(18; 21)q21.3;q22.3) olarak tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: zihinsel, retardasyon, delesyon 

Jel Kodları  : I190 
 

 

 

  

                                                           
158 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı. 
159 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı. 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

112 

  

AMBIGUUS GENITALE İLE BAŞVURAN BIR OLGUDA MOSAIC TURNER SENDROMU 

Arş.Gör. Aydeniz Aydın GÜMÜŞ160 

Arş. Gör. Esra ÇOLAK161 

Arş. Gör. Dilek Gün BİLGİÇ162 

 Prof.Dr. F. Sırrı ÇAM163 

ÖZET 

Turner Sendromu dünya genelinde 2500 kız yenidoğanda bir gözlenen, bir dişinin normal X kromozomu 
bulundururken, diğer cinsiyet kromozomunun eksik veya yapısal olarak kusurlu olması nedeniyle oluşan, 
doğum öncesi ve sonrası gelişimi etkileyen genetik bir hastalıktır. Burada, Tıbbi Genetik Polikliniğine kuşkulu 
genital bulgular nedeniyle yönlendirilen 3 aylık bebek hastanın X kromozom anomaliliğini belirlemek ve klinik 
ile birlikte değerlendirerek fenotip- genotip ilişkisini araştırmaktır.  

Bu çalışmada, 3 aylık bebekten fitohemaglutinin (PHA) ile indüklenen periferik kan hücresi kültürü 
kullanılmıştır. Yirmi G-bantlı metafaz alanı, 2016 Uluslararası İnsan Sitogenetik Adlandırma Sistemi (ISCN) 'ne 
göre değerlendirilmiştir. İleri test amaçlı PCR/Agaroz jel elektroforez yöntemleri ile Y kromozomu 
mikrodelesyon analizi yapılmıştır. Ayrıca Interfaz/Metafaz Floresan In Stu Hibridizasyon tekniği ile X ve Y 
kromozomu üzerindeki SRY, DYZ1 ve CEPX bölgeleri araştırılmıştır.  

Hastamız 17 yaşında bilinen hastalığı olmayan annenin ilk gebeliğinden 39 haftalık,2600 gr ağırlığında  C/S ile 
doğan erkek bebekti. İnguinal herni ve bifid skrotum bulguları ilk fizik muayenesinde saptandı. Hastanın 
periferik kan örneğinden yapılan hücre kültürü ile elde edilen metafaz plaklarından 77 alanda 45,X ve 3 alanda 
46,XY kromozom kuruluşu saptandı. Y kromozom yüzdesini belirlemek için X ve Y kromozomlarına yönelik 
interfaz FISH analizi yapılmış 30 hücrede bir tane  X kromozom  sinyali alındı. Y kromozom sinyali alınmadı. 
Y mikrodelesyon analizinde, Y kromozomu AZF ve SRY bölgelerinde delesyon olmadığı saptandı. Bu durum 
miks gonadal disgenezi tanısı ile uyumlu olarak yorumlandı.  

Bu değişikliğe sahip hastalarda fenotip tamamen normal erkekten klasik bir Turner sendromu fenotipine kadar 
değişebilmektedir. 46, XY hücre sayısı kanda düşük oranda olmakla birlikte farklı dokularda oran farklı olabilir. 
Bu vaka nadir rastalanan bir vaka olarak literatüre katkı amaçlı sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Kromozom, Mozaik, Ambiguus 

Jel Kodları  : I190 
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KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GELİR SEVİYESİNE GÖRE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 
ANALİZİ: BARTIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Murat AK164 

ÖZET 

Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumlarına karşı geliştirdikleri aidiyeti tanımlayan önemli kavramlardan biridir. 
Davranışsal yaklaşımların gelişmesi ile önemi daha iyi anlaşılan örgütsel bağlılık kavramının, kamu sektörü 
için de büyük önemi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda son yıllarda örgütsel bağlılık ile ilgili 
çalışmaların kamu sektöründe de yoğunlaştığı görülmektedir. Örgütsel bağlılık tanımı ve niteliği gereği soyut, 
dinamik, değişken ve aktif bir kavramdır. Günümüzde her alanda olduğu gibi iş hayatında, örgütsel yapılarda 
ve işleyişlerde meydana gelen değişim, bağlılık konusunun da yeniden analiz edilerek değerlendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Nitekim son yıllarda ülkemizdeki kamu sektörü de hızlı bir değişim ve dönüşüm 
içerisindedir. Bu kapsamda kamu sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan Sağlık Bakanlığı’da 15 08 
2017 tarih ve 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden yapılandırılmış ve teşkilat yapısında kapsamlı 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu yapısal değişikliğin ardından kamu çalışanlarının 
bağlılıklarında görülen değişim, önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada ilgili 
yapısal değişikliğin ardından kamu çalışanlarının gelir seviyesi değişkeni baz alınarak örgütsel bağlılıklarının 
analizi hedeflenmektedir. Bu amaçla kamu sağlık sektöründe farklı örneklemler oluşturabilme düşüncesiyle 
Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi evreninde gerçekleştirilen örgütsel bağlılık anketinden gelir seviyesi 
değişkeni baz alınarak elde edilen bulgulara bu çalışmada yer verilmektedir. Bu bağlamda üç bağlılık alt 
boyutunda da en yüksek ortalama değerlerin 3000 TL ve altı gelire sahip çalışanlarda gerçekleşmesi dikkat 
çekmektedir. Çalışmada ortaya konulan bulgular ile bundan sonra konu ile ilgili çalışma yapacak 
akademisyenlere, yasa yapıcılara ve planlamacılara ışık tutulması ve alt yapı oluşturulması arzu edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Örgütsel Bağlılık; Kamu Sağlık Sektörü, Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı, 
Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ KİBİR DAVRANIŞININ ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME  

Öğr. Gör. Dr. Şerife Alev UYSAL165 

ÖZET 

Güç ve başarı elde eden kişilerde bazı olumsuz özellikler ortaya çıkmaktadır.  Bu özelliklerden en çok görüleni 
ise kibirdir. Tıbbi kibir (hubris) üzerine yapılmış birçok çalışmada sağlık sektöründe var olan narsist, 
makyevelist ve kibirli kişiliğin sektöre verdiği zararlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı; sağlık 
sektöründeki kibir davranışının sektöre, sektörün iç ve dış paydaşlarına ve en önemlisi tıbbi bakım sürecine 
olan etkilerini değerlendirmektir.  Çalışma; nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine uygun olarak 
yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi amaçlı örnekleme ile belirlenmiş ve bu kapsamda 33 sağlık çalışanı ile 
yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  Veriler betimsel analiz ve içerik analiz ile incelenmiş, 
cevaplara ilişkin kategoriler ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda kibirli davranışların; çalışılan 
ortamda mutsuz olma ve huzursuz olma, güven duygusunda azalma, baskıcı bir ortam olması, tıbbi bakımda 
hatalar yapılması, özellikle hemşirelerin hastalarda baskı kurması, hastaların söz konusu sağlık kurumunu 
tekrar tercih etmemesi, çalışılan kuruma olan aidiyetin bulunmaması gibi olumsuz etkilerinin bulunduğu tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Hubristik Davranış, Kibirli Davranış, Sağlık Sektörü 

Jel Kodları  : I110 

 

AN ASSESSMENT ON ARROGANT BEHAVIOR’S EFFECTS IN HEALTH SECTOR 

ABSTRACT 

Some negative features emerge in those who have power and success. The most visible of these features is 
arrogance. In many studies on medical hubris, narcissistic, machievallist and arrogant people in the health sector 
have been mentioned about the damages caused by the sector. Purpose of the study; to assess the effects of 
arrogance in the health sector on the sector, on the internal and external stakeholders of the sector, and on the 
medical care process. The study has conducted to phenomenology which is one of the qualitative research 
patterns. The sample of the study was determined by purposeful sampling and 33 semi-structured interviews 
were conducted with health professionals. The data were analyzed with descriptive analysis, and categorization 
and codes related to the responses were established. As a result of the research; it was determined that there 
were negative effects of arrogant behavior such as being unhappy and unhappy in the working environment, a 
decrease in confidence, a repressive environment, mistakes made in medical care, especially nurses’ pressure 
on patients, patients’ not prefering the health institution again. 

Anahtar Kelimeler : Hubristic Behavior, Arrogant Behavior, Health Sector. 

Jel Kodları  : I110 
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GATA-1 İLİŞKİLİ X’E BAĞLI SİTOPENİ HASTALIĞINDA YENİ BİR MUTASYON 

Arş.Gör. Dilek Gün BİLGİÇ166 

Arş. Gör. Aydeniz Aydın GÜMÜŞ167 

Dr. H. Betül Gerik ÇELEBİ168 

Dr. Esra ÇOLAK169 

 Prof.Dr. F. Sırrı ÇAM170 

Özet 

GATA-1 geni, X kromozomu üzerinde bulunan ve eritroid, megakaryosit ,eozinofil ve mast hücreleri gibi 
hematopoetik hücre hatlarının gelişiminde rol alan bir transkripsiyon faktörünü (TF) kodlar. Ayrıca, GATA-1, 
eritrositlerde globin ve hem biyosentezinde de gerekli bir TF’dir. GATA-1 mutasyonları, literatürde 22 ailede 
bildirilen GATA-1 ilişkili  X’e bağlı sitopeni ile ilişkilendirilmiştir. Bu hastalık, trombositopeni ve/veya anemi 
ile karakterize olup, mutasyona bağlı olarak klinik tabloya  beta talasemi, nötropeni ve konjenital, eritropoetik 
porfiria da eklenebilmektedir. Bu çalışmada, GATA-1 ilişkili X’e bağlı trombositopeni kliniği gösteren ve 
GATA-1 geni üzerinde daha önce tanımlanmamış bir mutasyon taşıyan bir Türk aile incelenmiştir.  

Tedaviye dirençli anemi, ciltte kolay morarma ve burun kanaması nedeniyle kliniğimize başvuran probandda, 
hipokrom mikrositer anemi saptanması üzerine  tarafımıza talasemi ön tanısyla başvurdu. Yapılan laboratuvar 
tetkiklerinde; hemoglobin: 7,4 g/dL, WBC: 6.5/103 µL, MCV: 53.5 fL, Platelet: 258/103 µL,  ferritin: 2 ng/ml, 
demir bağlama kapasitesi: 440 µg/dL saptandı. Hemoglobin elektroforezinde: HbA0: %80.2, HbA2: % 5,3, hbF: 
% 0,6 olarak saptandı. Alfa ve beta talasemi mutasyon analizleri yapıldı. Mutasyon saptanmadı. Hastaya, demir 
eksikliği anemisi tedavisi verildi. Ancak, kontrol hemogram analizinde, Hb: 10.9 g/dL,  Platelet: 65 /103 µL,  
saptandı. Yapılan periferik yayma analizinde, hipokrom mikrositer eritrositler, makrotrombositler, anizositoz 
ve plateletler, 140 000 ile uyumlu olarak saptandı. Hastada, GATA geni dizi analizi yapıldı. Daha önce 
literatürde bildirilmemiş olan c.715A/T (p.R239W) varyasyonu heterozigot olarak saptandı. Anne ve babadan 
yapılan mutasyon analizi sonrası, annede aynı heterozigot mutasyona rastlandı. Anneden yapılan, hemogram 
analizinde, hipokrom mikrositer anemi ve eşlik eden hafif trombositopeni saptandı. Hastanın teyzesinde de, 
GATA gen analizi sonucu ilgili mutasyon saptandı. Hemogramında ise, hafif düzeyde trombositopeni saptandı. 
Diğer hastalardan, talasemi mutasyon analiz çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada, GATA-1 geninde, 
daha önce bildirilmemiş bir mutasyonu taşıyan ve GATA-1 ilişkili X’e bağlı sitopeni kliniği ile uyumlu bir türk 
ailenin bulguları tartışılmıştır. Saptanan mutasyon, mutasyon etkisini öngören analiz programlarına (DANN, 
Mutation taster, SIFT) göre, hastalık etkeni olabilecek, patojenik bir mutasyon tipi olarak tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GATA-1, İlişkili, X’e Bağlı, Sitopeni 

Jel Kodları : I190 
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TÜRK DÜNYASININ EKONOMİK GELİŞİMİ VE TÜRK DEVLETLERİ VE HALKLARI 
ARASINDA TİCARİ PERSPEKTİFLER 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER171 

Özet 

Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski Sovyet sömürüsü esnasında özellikle ham 
madde kaynağı olarak görülmekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler sektörünün ve piyasa 
kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk günden beri yoğun yabancı sermaye girişleri 
olmuştur. Bu yabancı sermaye girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü bu sefer gerek yabancı sermaye 
girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. Bu çalışma Türk Cumhuriyetlerine giren yabancı sermayenin ve 
dış ticaretin sektörel yapısını ortaya koymaya çalışacaktır. 

Abstract: Around 20 years of Independence of the Turkish Republics were seen as a source of raw materials, 
especially in the former Soviet Union during the exploitation. An advanced industrial sector and the services 
sector and the market is not sufficiently grounded in the rules but  the f foreign capital inflows in Turkish 
Republics have been intensive since the first day. This is the exploitation of foreign capital inflows, this time 
focused on specific sectors and foreign trade and foreign capital inflows has been through. This article is within 
the Turkish Republics to reveal the structure of foreign capital and foreign trade sector work. 
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ÇEVRESEL BOZULMA VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN SAĞLIK DÜZEYİNE ETKİSİ: BRIC-T 
ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi M. Metin DAM172 

ÖZET 

Çevresel bozulma ve gelir eşitsizliğinin sağlık düzeyine etkisi üzerine çok az ampirik çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, BRIC ülkeleri ve Türkiye için 1990-2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak çevresel bozulma ve 
gelir eşitsizliğinin sağlık düzeyi üzerindeki sonuçlarını analiz edilmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı 
çalışmada önce tüm değişkenlerin birim kök testleri yapılmış ve tüm değişkenlerin birinci farkı alındıktan sonra 
durağan hale geldiği görülmüştür. Yöntem olarak Johansen eş-bütünleşme yöntemi kullanılmış olup analiz 
sonucunda çevresel bozulmanın ve gelir eşitsizliğinin uzun vadede sağlık düzeyini negatif etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, çevre kirliliği ve gelir eşitsizliğinin zararlı etkilerini en aza indirmede, 
politika yapıcılar için kapsamlı bir sosyal, ekonomik ve enerji tedarik politikaları tasarlama konusunda yeni bir 
anlayış ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Sağlık Düzeyi, Çevresel Bozulma, Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Büyüme, BRIC-T 
Ülkeleri 

Jel Kodları  : I140, Q54, C23 

 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND INCOME INEQUALITY ON HEALTH 
STATUS: THE CASE OF BRIC-T COUNTRIES 

ABSTRACT 

There are very few empirical studies on the impact of environmental degradation and income inequality on 
health level. In this study, the consequences of environmental degradation and income inequality on health 
level were analyzed, for the BRICS countries and Turkey, using annual data for the period 1990-2017. In the 
study, in which the panel data analysis was used, unit root tests of all variables were performed and it was 
observed that all variables became stationary after the first difference was taken. Johansen co-integration 
method was used and it was concluded that environmental degradation and income inequality negatively affect 
the health level in the long term. The findings of this study reveal a new understanding of the design of 
comprehensive social, economic and energy procurement policies for policy makers to minimize the harmful 
effects of environmental pollution and income inequality. 

Keywords: Health status, environmental degradation, income inequality, economic growth, BRIC-T countries  

Jel Codes: I140, Q54, C23 
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CORPORATE DYNAMICS OF TURKEY'S ECONOMIC BLOCKS AND FACILITIES 
COMPLIANCE WITH TERMS OF GLOBALIZATION 

Hakkı ÇİFTÇİ173 

ABSTRACT 

Economic process starting with the primitive political economy without the purpose of wealth accumulation 
and wealth, manifested in the form of economic, political and cultural actors, tribes and clans, gathering and 
hunting, and livelihood economics, in the form of primitive beliefs, values, assumptions, impressions, religions 
and magic; The first wave of globalization is the traditional political economy, known as the land of great 
religions, empires and conquests, the accumulation of wealth driven by past practices and traditions; Pre-
Modern Political Economy, collective mind, objectivism, positivist validation method, mechanical technology 
and mass production, capitalism and market economy, which can be called the second wave of globalization 
based on Renaissance and discoveries, colonialism, precious metals, primitive nation-states and the economy of 
change, in social classes The third globalization, which sees the sources of wealth of nations as the material 
production factors, as well as physico-political land, classical economists: the physical capital stock and the 
modern political economy, in which liberal Marxist views take place. the role of modern ideologies and 
multinational corporations in the construction of the new world order m A wave converter is equipped with 
revolution speed, flexibility and the evolution of convenience, while others. The aim of this study is to determine 
the characteristics of globalization and political economy in world. 

Keywords: Globalization, Enformatic Technologies,  Waves of Globalization and Political Economy Effects 

Jel Codes: P26,P48,F5 
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DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE ORGANİZASYONLARIN YENİ ARAYIŞI: YETENEK 4.0 

Dr. Öğr. Üyesi Senem NART174 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Tansoy YILDIRIM175 

ÖZET 

Mekanik güç, elektrik gücü, bilgisayar gücü derken akıllı makinelerin çağı olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 
dönemi, bir taraftan organizasyonlara oldukça önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan çözülmesi zorunlu çeşitli 
tehditler oluşturmaktadır. İş yapış şekillerinin değişmesiyle birlikte yeni gelişmelere uyum sağlamaya çalışan 
organizasyonlar tüm süreçlerini yeniden inşa etme çabası için girmişlerdir. Bu durum ise, ihtiyaç duyulan 
çalışan profilinin de değişmesine neden olmuştur. Geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak günümüz rekabet 
koşullarında başarı için en kritik unsur, değişime kolayca adapte olabilen, yetenekli iş gücüdür. Bu özelliklere 
sahip iş gücü olan organizasyonlar, değişim sürecini çok daha kolay ve daha az zararla atlatabilmektedir. Tüm 
bu gelişmeler, bir yandan yetenek savaşlarını beraberinde getirirken, diğer yandan yeteneklerin etkili 
yönetimini de kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, dijitalleşme sürecinin gereklilikleri 
doğrultusunda yetenek yönetimi kavramını literatür taramasıyla teorik açıdan analiz etmek ve firmaların 
yeniden yapılanma süreçleri için farklı bir bakış açısı sunmaktır.   

Anahtar Kelimeler : Dijitalleşme, Yetenek Yönetimi, Yetenek 4.0 

Jel Kodları  : O3, M5, M12 

 

NEW SEARCH OF ORGANIZATIONS IN THE DIGITALIZATION PROCESS: TALENT 4.0 

ABSTRACT             

After the Mechanical power, electric power and computer power periods, Business world met industry 4.0 
period as the age of smart machines. Industry 4.0 periods, on the one side, presents quite important 
opportunities to organizations and on the other side it creates various threats to be solved. With the change in 
business patterns, organizations that are trying to adapt to new developments have entered into an effort to 
rebuild all their processes. This situation has also changed the employee profile needed. Unlike the previous 
periods, the most critical element for success in today's competitive conditions is the skilled workforce that can 
easily adapt to change. Organizations that possess these work force features can overcome the process of change 
with much easier and less damage. All these developments, while bringing along talent wars, on the other hand, 
makes effective management of talents inevitable. Therefore, the aim of the study is to analyze the concept of 
talent management in the light of literature and to provide a different perspective for the restructuring process 
of the firms. 

Keywords: Digitization, Talent Management, Talent 4.0 

Jel Codes: O3, M5, M12 
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TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR OLARAK KOOPERATİFLERİN YERİ VE 
ÖNEMİ 

Prof. Dr. Osman Murat KOÇTÜRK176 

ÖZET 

Kooperatifçilik geniş anlamda ekonomik işbirliği şekli olup, ortak amaçlara ulaşmak isteyen kişiler tarafından 
oluşturulan bir örgütlenme modelidir. Kooperatiflerin bir çok tanımı bulunmaktadır. Ortaklarının ya da 
kişilerin tek başlarına yapamayacakları ya da birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri bir araya gelip bir pazar 
gücü oluşturarak ve bu yolla fakirlikten ve zayıflıktan kurtulma yolu olarak tanımlamak mümkündür. 
Günümüzde ise kooperatifler, yalnızca ekonomik açıdan zayıf kesimlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir 
hareket olmaktan çıkmış, ekonomik ve ticari hayatta kendine hözgü artıları olan başarılı girişim örnekleri haline 
gelmişlerdir. Dünyada kooperatifçilik, toplumsal ve ekonomik ihtiyacın söz konusu olduğu hemen hemen her 
alanda kendisine yer bulmuştur. Ülkemizde ise TÜİK verilerine göre, son yıllarda kurulan kooperatifler, tür ve 
sayı bakımından değerlendirildiğinde; en çok konut yapı kooperatifi, tarımsal kalkınma kooperatifi ve taşıma 
kooperatifleri kurulduğu anlaşılmaktadır. Kooperatifler; sosyal ve iktisadi kalkınmanın dinamiğidir ve sosyal 
devlet politikalarının hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kamu ve özel sektör yanında üçüncü 
sektör olarak kabul edilen kooperatifçilik hareketi gelişmiş ülkelerde daha yaygın hale gelerek kapitalist 
sistemde piyasa mekanizmasında düzenleyici rol üstlenmeye başlamışlardır. Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde kooperatifçilik hareketinin ulaşmış olduğu ekonomik durum ortaya konulacaktır. 
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OSMANLI SON DÖNEMİNDE BİR TİCARÎ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ: KASTAMONU MİLLİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARSLAN177 

ÖZET 

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde yer alan bir ildir. Tarihî süreçte pek çok medeniyete sahne 
olan Kastamonu ve yöresi, Fatih Sultan Mehmed tarafından 865/1461’de kesin olarak Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Osmanlı döneminde sahip olduğu han, hamam, bedesten, boyahane, vakıf gibi ekonomik ve ticarî 
faaliyet bakımından diğer Anadolu şehirlerine benzer özellikler gösterdiği gibi; cami, medrese ve 
kütüphaneleriyle de önemli bir kültür potansiyeline sahip olmuştur. XIX. Yüzyıla kadar Anadolu eyaletine bağlı 
bir sancak olan Kastamonu, 1841’de Bolu Vilâyeti içinde yer aldı. 1846’da  Eyalet, 1867’de vilâyet oldu.  Osmanlı 
Devleti’nin sonlarına doğru özellikle II.Meşrutiyet’le birlikte hürriyet kavramı etrafında bir cemiyetleşme süreci 
yaşanmaya başlamıştır. Sosyal hayatta başlayan cemiyetleşme, biraraya gelme süreci ticarî hayatı da etkilemiş, 
toplumun içinde bulunduğu şartlar ticarî ortaklıkları teşvik etmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarıyla birlikte 
oluşan “Milli İktisat” anlayışı Kastamonu esnaf ve ticaret erbabını harekete geçirmiş, yapılan çalışmalar 
neticesinde birkaç şirket kurulmuştur. Bu şirketlerden biri de Milli Ticaret Anonim Şirketi’dir. Bu şirketin 
dönemin sosyal yapısının yansıtması ve tamamen bir icarî dayanışma örneği olması çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlarına doğru dünya konjektörünün de 
etkisiyle özellikle savaş yıllarında hız kazanan, milli şuur ve milli iktisat anlayışı çerçevesinde ticarî 
dayanışmanın bir örneğini teşkil eden Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi’nin varlık sebebine dikkat 
çekmek, bu anlamda milli dayanışma ruhunun yeniden tesisine katkıda bulunmaktır. Çalışma yöntemi, 
Osmanlı arşiv belgelerine dayanmaktadır. Çalışma kapsamı, çalışmanın amacına uygun olarak Kastamonu Milli 
Ticaret Anonim Şirketi ile sınırlı tutulmuştur.                   
Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti, II.Meşrutiyet, Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi,  
Jel Kodları  : N. 
 
A COMMERCIAL SOLIDARITY EXAMPLE IN THE OTTOMAN LAST PERIOD: KASTAMONU MİLLİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ABSTRACT 
Kastamonu is a province in the western part of the Black Sea Region. Kastamonu and its region, which has been 
the scene of many civilizations in the historical period, was definitively joined to the Ottoman lands by Fatih 
Sultan Mehmed in 865/1461. Kastamonu has been an important cultural potential with its mosques, madrasas 
and libraries as well as economic and commercial activities similar to other Anatolian cities such as inn, baths, 
bedesten, paint shop and foundation in Ottoman period. Kastamonu was a sanjak in the Anatolian province 
until the 19th century and took its place in the Bolu province in 1841. State in 1846, became a province in 1867. 
Towards the end of the Ottoman Empire, especially with the Second Constitutionalism, a society process began 
to be experienced around the concept of freedom. The socialization that started in social life, the process of 
bringing together also affected the commercial life, the conditions of the society encouraged commercial 
partnerships. The concept of National Economy, which emerged with the years of World War I, mobilized the 
tradesmen and merchants in Kastamonu and as a result, several companies were established in the province. 
One of these companies is Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi. The fact that this company reflects the social 
structure of the period and it is exemplary an example of commercial solidarity shows the importance of the 
study. The aim of the study is to draw attention to the reason of Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, which 
is an example of commercial solidarity within the framework of national consciousness and national economic 
understanding, which gained momentum during the war years with the effect of the world conjuncture towards 
the end of the Ottoman Empire. in this sense, to contribute to the re-establishment of the spirit of national 
solidarity. The study method is based on Ottoman archival documents. The scope of the study was limited to 
Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi, in accordance with the purpose of the study. 
Keywords : Ottoman Empire, Second Constitution, Kastamonu Milli Ticaret Anonim Şirketi 
Jel Code : N. 
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ADVANCED TECHNOLOGY AND SOCIAL IMPACTS CONCERNING THE 
INTERNATIONAL ECONOMIC SYSTEM 

Hakkı ÇİFTÇİ178 

ABSTRACT 

The world is experiencing an acceleration with transformations that can be considered radical in every field 
with advanced technology forming the international economic system. In this context, it is witnessed that the 
world economies have entered into a process of structure or articulation, which has fused into each other in 
terms of both resource costs and efficiency and profitability, rather than a simple bond of mutual dependence 
and dependence. Having more innovative and technological countries in the economy, in turn, creates more 
competitive, developed, and sustainable economy. New technology adoption drives business growth, new job 
creation and augmentation of existing jobs, provided. Countries must have an economic climate that promotes 
innovative firms and determining the characteristics of innovative firms can provide better policies for 
innovation. The aim of this study is to determine the characteristics of innovative firms in world. 

Keywords: Enformatic technologies, Innovation, Advanced technology and Advanced technological effects 

Jel Codes: O31, L25 
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BİR PLANLAMA ARACI OLARAK FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI179 
Öğr. Gör. Dr. Tekmez KULU180 

Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY181 

ÖZET 

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin üretim sistemlerinin teknoloji yoğun 
olarak yapılanmasına yol açmıştır. Eskiye oranla başta üretim fonksiyonu olmak üzere tüm işletmecilik 
fonksiyonlarında teknolojinin çok yoğun kullanılması, işletmelerin duran varlık yatırımlarını arttırmalarına 
neden olmuştur. Bu yeni üretim ve faaliyet ortamında, işletmelerin toplam maliyetleri içerisinde sabit 
maliyetlerin ve genel üretim giderlerinin payı artmıştır. Geleneksel maliyetleme ve bütçeleme yöntemleri, bu 
gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır. Geleneksel maliyetleme ve bütçeleme yöntemlerinin eksikliklerini 
ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet tabanlı yönetim modelleri geliştirilmiştir. Faaliyet tabanlı yönetim 
yaklaşımı içerisinde yönetim muhasebesini ilgilendiren en önemli iki yöntem, faaliyet tabanlı maliyetleme ve 
faaliyet tabanlı bütçeleme yöntemleridir. Çalışmamızın temel konusu olan faaliyet tabanlı bütçeleme, geleneksel 
bütçeleme yaklaşımlarının, teknoloji yoğun olarak yapılanan üretim işletmelerinde; artık etkinliğini yitirmesi 
sonucu geliştirilen bir yöntemdir. Faaliyet tabanlı bütçeleme yönteminde, işletmenin gerçekleştireceği 
faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli olan kaynaklar esas alınarak bütçeleme yapılarak işletme kaynaklarının 
optimum düzeyde etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Faaliyet Tabanlı Yönetim, Geleneksel Bütçeleme Yaklaşımı, Faaliyet Tabanlı 
Bütçeleme. 

Jel Kodları  : M21, M41. 

 

ACTIVITY BASED BUDGETING AS A PLANNING TOOL 

ABSTRACT 

The economic and technical developments that have taken place in recent years have led to the establishment 
of technology-intensive production systems of enterprises. The fact that technology is used extensively in all 
business functions, especially the production function, in comparison to the old, has caused the enterprises to 
increase investments in fixed assets. In this new production and operating environment, the fixed costs and 
manufacturing overhead costs have increased in the total costs of the enterprises. Traditional costing and 
budgeting methods are insufficient against these developments. Activity-based management models have been 
developed to eliminate the shortcomings of traditional costing and budgeting methods. In the activity-based 
management approach, the two most important methods that interest management accounting are activity-
based costing and activity-based budgeting methods. Activity-based budgeting, which is the main topic of our 
work, is a method developed after traditional budgeting approaches are not no longer effective in technology-
intensive production enterprises. In activity-based budgeting method, it is aimed to use the operating resources 
efficiently at the optimum level by budgeting on the basis of the activities to be performed and the resources 
required for these activities. 

Key Words      : Activity-Based Management, Traditional Budgeting Approach, Activity-Based Budgeting. 

Jel Codes  : M21, M41. 
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN’DA OMBUDSMANLIK 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm KILIÇ182 
Dr. Öğr. Üyesi Fethi KILIÇ183 

ÖZET 

Gittikçe büyüyen kamu gücü karşısında bireylerin haklarını korunma ihtiyacı da büyümüş ve büyümeye 
devam etmektedir. Bu büyümeyle birlikte hukuk devleti ve demokrasi kavramlarının önemi artmaya başlamış 
ve ”kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması”, ”vatandaşların idarenin kötü yönetimine karşı korunması” 
ihtiyacı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda İkinci Dünya Savaşından sonra “aracı kişi” anlamına gelen 
ombudsmanlık kurumu denetim mekanizmaları arasında yerini almaya başlamıştır. Aslen İsveç kökenli bir 
kelime olup “temsilci, sözcü, görevli, koruyucu” ve arabulucu, aracı, hakem manalarına gelen ombudsman, 
vatandaş ile devlet kurumları arasında hakemlik görevini üstlenen kişi anlamında kullanılmakta ve devlet 
kurumlarıyla halk arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. Bugün dünyanın 140’a yakın ülkesinde 
Ombudsmanlık değişik isimler altında ve ülkelerin farklı siyasi, idari, ve sosyal özelliklerine göre şekillenerek 
hak ve özgürlüklerin korunması ve kötü yönetimin önlenmesi amacıyla hukuk devletinin etkin denetim 
mekanizmaları arasında yer almıştır ve kamu yönetimi ile halk arasında karşılıklı güvenin sağlanmasında ve 
yönetsel gizliliğin ortadan kaldırılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir Çalışmamızda; Türkiye’de ve 
Kazakistan’da literatür taraması yapılarak Ombudsmanın tarihçesine yer verilecek ve Türkiye ve Kazakistan’da 
Ombudsmanlık uygulamaları ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmamızın son bölümünde 
ise Türkiye’de ve Kazakistan’daki Ombudsmanlık kurumunun güçlü ve zayıf yönleri ele alınarak etkinliğinin 
arttırılması yolları üzerinde çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ombudsman, Kamu denetçisi, Denetim 

Jel Kodları: K1, K4 

 

THE OMBUDSMAN IN TURKEY AND KAZAKHSTAN 

ABSTRACT 

 With the growing power of the state, the need to increase the rights of individuals has also grown. With this 
growth, concepts of democracy and state of law have also gained importance. The needs to “protect the rights 
and freedoms of individuals” and “protecting the citizens against the wrong doing of the state” have risen. As 
a result of these developments after WW II the establishment of the ombudsman has been initiated which is also 
an intermediate body.Today ombudsman has been established in nearly 140 countries under different names. 
These institutions are designed accordingly to each countries different political, administrative and social 
structure. Their aim is to protect right and freedoms of individuals as a mechanism in the law system. In the 
first part of our study we will define the ombudsman and explain its past. In the second part of the study we 
will examine the practices in Turkey and Kazakhstan. In the last part of the study, we will investigate the 
shortcomings of the ombudsman mechanisms in these two countries and offer solutions to increase efficiency.  

Keywords: Ombudsman, Supervision of the administration 
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İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR 

Dr. Öğr.Üyesi Ümmügülsüm Kılıç184 
Ömer Korkmaz185 

ÖZET 

İnsan hakları kavramı günümüzde en çok tartışılan ve üzerine çalışmalar yapılan konulardan biridir. İnsanın 
insan olmasından ötürü sahip olduğu hakların neler olduğu; kapsamı, niteliği, tasnifi ve uygulamadaki 
problemler kavramın ilk ortaya çıktığı günden itibaren tartışıla gelmiştir. İnsan hakları; en başta devletin, 
insanların temel hak ve hürriyetlerine müdahale etmesini engellemek ve devleti sınırlandırmak amacıyla 
savunulmuş, tezler bu temele dayandırılmıştır. Fakat bugün gelinen noktada bu hakların kapsamı genişlemiş 
ve devlete de çeşitli ödevler yüklenmiştir. Kapsam genişledikçe, tartışılan konular da doğal olarak artmaktadır. 
Klasik, devleti sınırlandıran insan hakları kavramı hala etkinliğini korumakla birlikte; bu hakları tamamlayacak 
ve insan onuruna yakışacak bir yaşam için gereken başka haklar da kavramın içine eklenmiştir. Bu da her dahil 
edilen hakkın insan hakkı olup olamayacağı konusunda ve mutabakatın sağlanmasını engelleyen bir durum 
olarak eleştirilmiştir. Biz bu çalışmamızda: insan hakları literatüründe en çok tartışılan konulardan olan ikinci 
ve üçüncü kuşak olarak tasnif edilmiş bazı hakların niteliklerine, onlara yöneltilen eleştirilere ve bu eleştirilere 
verilen yanıtlara değinmeye çalışacağız. Bunun için de önce insan hakları kavramının tanımını yapacak, sonra 
bu hakların nitelikleri ve sınıflandırılmalarından kısaca bahsedeceğiz. Son olarak da bu haklar arasındaki 
gerilime değineceğiz. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Hak, Sosyal Haklar, Halklar, Kendi Kaderini Tayin. 

Jel Kodları              : K1, K4. 

 

SECOND AND THIRD GENERATION RIGHTS IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS 

ABSTRACT 

The concept of human rights is one of the most discussed and studied topics. What human rights are due to 
being human; The scope, nature, classification and problems in application have been discussed since the first 
day of the concept. Human rights; first of all, the state was prevented from interfering with the fundamental 
rights and freedoms of the people and was defended in order to limit the state. As the scope expands, the issues 
discussed also increase naturally. Although the classical, state-limiting concept of human rights still remains 
effective; other rights to complement these rights and for a life worthy of human dignity are included in the 
concept. This has been criticized as a condition that prevents the right to be agreed and whether human rights 
can be included in every right. In this study, we will try to touch upon the qualifications of some of the rights 
that are classified as the second and third generations, the criticisms directed against them and the responses to 
these criticisms. For this, first we will define the concept of human rights, then we will briefly talk about the 
qualifications and classifications of these rights. Finally, we will touch on the tension between these rights. 

Key Words: Human, Rights, Social Rights, Peoples, Self-Determination 
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BİR MALİYETLEME MODELİ OLARAK KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI186 
Öğr. Gör. Dr. Tekmez KULU187 

Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY188 

 

ÖZET 

Günümüz artan rekabet ortamında; en temel rekabet aracı olan maliyetlerin izlenmesi, muhasebeleştirilmesi ve 
yönetimi eskiye oranla daha büyük önem taşımaktadır. Üretimde kullanılan teknolojilerin ve üretim 
sistemlerinin sürekli geliştiği günümüz üretim işletmelerinde, geleneksel maliyet hesaplama yöntemleri ve 
geleneksel maliyet muhasebesi yaklaşımları ile maliyetlerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve etkin bir şekilde 
yönetilmesi mümkün olmamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte üretim işletmelerinde sabit maliyetlerin ve 
üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilemeyen genel üretim giderlerinin paylarının artması, geleneksel maliyet 
muhasebesi yöntemlerini ve yaklaşımlarını yetersiz hale getirmiştir. Geleneksel yaklaşımların yetersizliklerini 
gidermek adına geliştirilen faaliyet tabanlı maliyetleme modelinde, endirekt nitelikteki genel üretim giderleri; 
modelin temelini oluşturan faaliyet havuzlarına aktarılıp oradan da mamul maliyetlerine aktarılmaktadır. 
Ancak faaliyet tabanlı maliyetleme modeli, kullanılmayan kapasite maliyetlerini de mamul maliyetlerine 
aktardığından; doğru ve gerçekçi mamul maliyeti hesaplaması tam olarak mümkün olamamaktadır. Kaynak 
tüketim muhasebesi yaklaşımında üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilemeyen maliyetler önce kaynak 
havuzlarına, kaynak havuzlarından faaliyet havuzlarına ve nihai olarak da faaliyetlerden mamul maliyetlerine 
aktarılmaktadır. Kaynak tüketim muhasebesinin, kullanılmayan kapasite maliyetlerini mamul maliyetlerine 
aktarmayıp kaynak havuzlarında bırakması; mamul maliyet hesaplamalarının daha doğru ve gerçekçi olmasını 
sağlamaktadır. Kaynak tüketim muhasebesi modeliyle, faaliyet tabanlı maliyetleme modelinin aksine atıl 
kapasite maliyetlerini yönetme ve kontrol etme imkânı ortaya çıkmakta; bu da işletme yöneticilerinin fiyatlama 
dâhil tüm stratejik kararlarını olumlu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Mamul Maliyetleri, Kaynak Tüketim Muhasebesi, Kaynak Havuzları, Atıl Kapasite. 

Jel Kodları               : M21, M40, M41. 

 

RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING AS A COSTING MODEL 

ABSTRACT 
In today's increasing competitive environment; monitoring, accounting and management of costs, which is the 
most basic competitive tool, is more important than the previous one. In today's production enterprises where 
the technologies used in production and production systems are constantly developing, it is not possible to 
monitor and effectively manage costs with traditional cost accounting methods and traditional cost accounting 
approaches. Increasing share of fixed costs in production enterprises and manufacturing overhead costs that 
cannot be directly linked to manufactured products with developing technology has made traditional cost 
accounting methods and approaches inadequate. In an activity-based costing model, developed to overcome 
the shortcomings of traditional approaches, these indirect costs are assigned to the activity pools which form 
the basis of the model and then assigned to the product costs. However, since the activity-based costing model 
assigns the unused capacity costs to the product costs, accurate and realistic product cost calculation is not fully 
possible. Costs that cannot be directly related to manufactured goods in the resource consumption accounting 
approach are first assigned to resource pools, from resource pools to activity pools, and finally to product costs 
from activity pools. Resource consumption accounting does not assign unused capacity costs to product costs 
and leave them in resource pools, so that product cost calculations are more accurate and realistic. With the 
resource consumption accounting model, contrary to the activity-based costing model, it is possible to manage 
and control the idle capacity costs, which affects all strategic decisions of business managers, including pricing. 
Key Words      : Product Costs, Resource Consumption Accounting, Resource Pools, Idle Capacity. 
Jel Codes  : M21, M40, M41. 
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EKONOMİDEKİ KADIN İSTİHDAMI 

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN189 
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN 190 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN 191 

ÖZET 

Ülkemizdeki işletme sayısı hızla artmakta ve ülke uluslararası yatırımcılar için yeni iş fırsatları sunabilecek ve 
yatırım yapılabilecek bir konuma doğru yükselmektedir. Böyle bir ortamda girişimciliğin ve girişimsel 
kalkınmanın önemi ortaya çıkmakta birlikte kadınlarımızın iş hayatına kazandırılması ve onların iş hayatına 
katacağı yenilikler değer kazanmaktadır. Konu ekonomiye katkı olduğunda, erkekler kadar ekonomik hayatın 
içinde aktif rol alamayan kadınların girişimcilikleri farklı bir önem taşımaktadır. Kadınların özellikle serbest 
mesleklerdeki ekonomik aktiviteleri hem kendilerini ekonomik olarak güçlendirmekte hem de ülkenin 
ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Son dönemdeki istatistikler kadınların ekonomik aktivitelerinin 
pek çok ülkenin ekonomik büyümesinde hayati bir rol oynadığını göstermektedir. Bu değer ve önemden yola 
çıkarak Manisa’nın Gördes ilçesinde Halk Eğitim bünyesinde kurs alan kadınlarımızın el işi ürünlerini 
ekonomik bir kazanca dönüştürme çabasına katkı sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirilmiştir. Projede 
öncelikle Halk Eğitim bünyesinde kurs alan kadınlarımızın girişimcilik eğilimlerini ölçmek için bir ön anket 
çalışması yapılmıştır. Anket uygulamasından sonra kadınlarımızın el işi ürünlerini ekonomiye kazandırabilme 
amacıyla pazarlama stratejilerine ilişkin eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında ise kadınlarımızın niyet ve 
davranışlarındaki değişimleri incelemek üzere son anket uygulanmıştır. Bu çalışmamız yapılan projenin 
sonuçlarını içermektedir.   

Anahtar Kelimeler : Girişimci, İş Geliştirme, Eğitim 

Jel Kodları   : M13, M55, M53 

 

THE EMPLOYMENT OF WOMEN IN ECONOMY 

ABSTRACT  

The number of businesses has been increasing rapidly and Turkey has been gaining a gradual importance for 
the international investors to make investments. Together with this increasing importance, entrepreneurship 
activities and especially the role of woman entrepreneurs in economy has come to the fore more than ever. When 
it comes to the contribution to the economy, the economic activities of women – a disadvantaged population 
group- carry a different meaning. The economic activities of women especially in self-employment do not only 
empower the women economically but contribute to the whole economy as well. The recent statistics show that 
the economic activities of women play a vital role in the economies of many countries. Based on this value and 
importance, in order to contribute to the handmade production efforts of local women in Gordes, a project has 
been put into practice. In this project, a questionnaire study has been carried out to measure the entrepreneurial 
intention of participant women and then they have been trained about the marketing strategies. After the 
training programme, they have been given a post-questionnaire to measure the change in their entrepreneurial 
intention. This study contains the results of this project work.  

Key Words  : Entrepreneur, Business Development, Education 

Jel Codes : M13, M55, M53 
  

                                                           
189  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, 533 4561076, esra.guven@cbu.edu.tr 
190  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu, 541 5471710, bahadiraycan@gmail.com 
191  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, 5369960045,ugur.bilgen@cbu.edu.tr 



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

130 

  

 

Tarih/Date 09.11.2018 
20. Oturum/Session 

 
Saat/Time 14.00-16.00 

SALON MARAVILLA5 

Moderator Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

ISRC85 Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

Düzce Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Emrah YILMAZ 

Düzce Üniversitesi 
TÜRKİYE’DE KOMPOZİT MALZEME SEKTÖRÜNÜN 

ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ISRC74 Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

Düzce Üniversitesi 

Şeref TOPLU 

Düzce Üniversitesi 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 

BİNALARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ 

ISRC114 
Dr. Öğr. Üyesi Hüriyet BİLGE 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MUTLULUKLARI ÜZERİNE 
BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MANİSA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

ISRC163 Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet UÇAR 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Ar. Gör. Ayşe EFE 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 
KAPSAMINDA JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER: 

AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ 

ISRC178 Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet UÇAR 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Türkan AKBALIK 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: MANİSA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

ISRC83 Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ 

Bartın Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER 

Bartın Üniversitesi SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BOYUTLARI 

ISRC62 Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER 
Bartın Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ 
Bartın Üniversitesi 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE 
BİRİNCİ SINIF İLE DÖRDÜNCÜ SINIF ARASI DÖNEMDE 

ÇEVRE ALGISI DEĞİŞİMİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

ISRC38 Doç. Dr. Hakan ARSLAN 

Düzce Üniversitesi 

Öğr. Gör. Emrah YILMAZ 

Düzce Üniversitesi 

1999 DEPREMLERİ SONRASI YENİDEN YAPILANMA 
SÜREÇLERİNİN DÜZCE İLİNİN MEKANSAL DEĞİŞİMİNE VE 
UZUN VADELİ YENİDEN YAPILANMASINA ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

  



IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye 

131 

  

TÜRKİYE’DE KOMPOZİT MALZEME SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan ARSLAN192 
Emrah YILMAZ193 

ÖZET  

Kompozitler, lifli takviyeleri bir araya getiren ve birbirine bağlayan bir matristen oluşan katı malzemelerdir. 
Kompozit malzemeler ise iki veya daha fazla makrobileşenin karışımından veya birleşmesinden meydana gelen 
bir malzeme sistemidir. Kompozit materyaller çağdaş malzemeler olarak kabul edilmekte ve yapı üretim 
sektöründe de kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki kompozit malzeme sektörü incelenmekte ve 
sektörün oluşturduğu çevresel etkiler değerlendirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler : Kompozit Malzemeler, Çevresel Etki, Malzeme Sektörü  
 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF COMPOSITE MATERIAL  SECTOR IN TURKEY 

ABSTRACT 

Composites are solid materials consisting of a matrix that combines and binds fiber reinforcements. Composite 
materials are a material system consisting of a mixture or combination of two or more macro compounds. 
Composite materials are considered as contemporary materials and are also used in the construction sector. In 
this study, composite materials sector in Turkey are examined and assessed environmental impacts generated 
by the industry. 

Keywords: Composite materials, Environmental Impact, Material Sector    
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİNALARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ 

Doç.Dr. Hakan ARSLAN194 

Şeref TOPLU195 

ÖZET  

Bu araştırmanın amacı Inşaat sektöründe ve binalarda sürdürülebilirlik kavramının rolünün incelenmesi ve bu 
doğrultuda sürdürülebilir yapım kriterlerinin belirlenmesidir.  Bu bağlamda binaların yeniden işlevlendirilme 
gerekliliklerinin arka planı incelenmiştir.Çalışma kapsamında Türkiye örneğinde işlevsel dönüşümünü 
tamamamlamış olan Defterdar Feshane-i Amire ve Ankara Yükseliş Koleji örnekleri tüm dönüşüm aşamaları 
ele alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak binaların yeniden işlevlendirilme sürecinde mekansal kurgularını 
etkileyen faktörler ortaya konulmuş ve sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirmiştir.  

Anahtar Sözcükler : Sürdürülebilirlik, İnşaat Sektörü, Binaların Yeniden İşlevlendirilmesi   

 

SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION SECTOR AND RE-FUNCTIONING THE BUILDINGS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the role of sustainability in construction sector and buildings in order 
to determine sustainable construction criteria. In this context, the background of refunctioning necessity of 
buildings has been examined.  The scope of the study based on 2 building sample, Feshane-i Amire located in 
Istanbul and Yukselis College in Ankara-Turkey, which have completed their functional transformation in all 
conversion stages. As a result, the factors affecting the spatial design have been introduced and evaluated in the 
context of sustainability.  

Keywords : Sustainability, Construction Sector, Building Re-Functioning 
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BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MUTLULUKLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: 
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Hüriyet BİLGE 196 

ÖZET 

Büyükşehir belediyelerin sayısal bazda artmaları ve 2014’ten sonra sorumluluk alanları il sınırlarına 
çekilmesiyle birlikte hizmet sunumlarında büyük bir artış görülmüştür. Hizmet sunumlarındaki olağanüstü 
artışı belediye çalışanlarına daha fazla yük ve sorumluluk getirmiştir. Bu bağlamda belediye çalışanlarının 
kişisel mutlulukları cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, unvan, sosyal yaşama katılma, meslekteki toplam 
çalışma süresi ve sendikalı olma gibi farklı demografik değişkenler açısından incelenmiştir. 203 Manisa 
Büyükşehir merkez belediye çalışandan Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılarak elde edilen veriler aracılığıyla 
öncelikle Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmış ve beş alt boyut elde edilmiştir. Verilerin analizi için “t 
testi” ve “Tek yönlü varyans analizi” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan belediye 
çalışanlarının mutlulukları “cinsiyet, medeni durum, eğitim, unvan, ve sosyal yaşama katılma” değişkenlerine 
göre anlamlı farklılıklar ortaya koyduğu; “yaş, meslekte çalışma süresi ve sendikalı olma” gibi değişkenlere 
göre ise anlamlı farklılıklar ortaya çıkmadığı belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler : Mutluluk, Oxford Mutluluk Ölçeği ve Faktör analizi  

Jel Kodları  : D23, M19 
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5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU KAPSAMINDA JEOTERMAL 
KAYNAKLI BELEDİYELER: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN  197 
Doç. Dr. Ahmet UÇAR 198 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 199 
Araş. Gör. Ayşe EFE 200 

ÖZET 
Ülkemizde 2003 yılından itibaren yerel yönetimlere dair çok sayıda reform ve düzenleme yapılmıştır. 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu bunlardan 
bazılarıdır. Yerel ve bölgesel düzeyde hizmet sunulması amacıyla çıkarılan bu kanunlar ile katılımcılık, âdem-i 
merkeziyet gibi kavramlar ve bu kavramların uygulanışı yeniden yorumlanmaktadır. Tüm bu kanunların ortak 
hedefi yerel yönetimlerdeki hizmetlerin verimli, ekonomik ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda 5355 
sayılı Belediye Birlikleri Kanunu’nun amacı da tek tek belediyelerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin 
yapamayacağı hizmetleri, mahalli idare birlikleri eliyle yapılmasını sağlamaktır. Bu gelişmeler ve hukuki 
düzenlemeler ile yerel demokrasi ve katılımcılık, yerel düzeyde de işbirliği ve sorumluluk alma kapasitesini 
arttırmak amaçlanır. Ülkemizde yerel yönetimlerin kendi aralarında işbirliği yapması ile ilgili yasal bir 
düzenleme bulunmamaktaydı. Yerel yönetimlerin kendi aralarında işbirliği yapmasına dair bu alanda yapılan 
ilk yasal düzenleme 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile olmuştur. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
kapsamında kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, jeotermal kaynağa sahip olan belediyeleri bir araya 
getirerek dayanışma ve koordinasyonu arttırmayı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek sürdürülebilir ve 
çevreci bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin farklı alanlarda da kullanılabilirliğini arttırmak için çalışmalar 
yapmayı hedeflemektedir. Toplam üye sayısı 116 olan bu birliğin üyelerinden bir tanesi de Afyonkarahisar 
Belediyesi’dir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile bu kanun 
kapsamında kurulan Jeotermal Belediye Birlikleri’ni incelemek ve Afyonkarahisar örneği üzerinden etkinliğini 
değerlendirmektir.  
Anahtar Kelimeler: 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Jeotermal Kaynaklı Belediye Birlikleri, 
Afyonkarahisar. 

  
UNION OF GEOTHERMAL BORNE MUNICIPALITIES IN CONTEXT OF 5355 LOCAL 

ADMINISTRATIVE UNIONS LAW: EXAMPLE OF AFYONKARAHISAR 
ABSTRACT 
Lots of reforms and regulations about local administrations have been done in our country since 2003. Law no. 
5302 Provincial Special Administration Law, Law no. 5355 Local Administrative Unions Law, Law no. 5393 
Municipal Law are some examples of them. These laws that are made in order to serve local and regional level 
reinterpret the concept of participation, decentralization and their implementation. Target of all these laws is 
provide local administrative services to be productive, economic, and effective. In this context, aim of Law no. 
5355 Local Administrative Unions Law is provide services which cannot be done by municipalities and other 
local government units individually are done by local administrative unions. Activity of the union is restricted 
to member of the union’s scope of authority of civilian administration. Objective of the developments and legal 
arrangements are local democracy and participation, increase in collaboration and capacity of undertaking. The 
very first regulation about local administrative units that collaborate with each other in service area is Law no. 
5355 Local Administrative Unions Law. Union of Geothermal Borne Municipalities, which is established in this 
scope of law, aims to enhance the solidarity and coordination within municipalities having geothermal energy, 
increase the fields of using geothermal energy which is sustainable and environmentalist and carry out works 
about that. Total member of the union is 116 and one of them is Afyonkarahisar. In this context, aim of the study 
is examine Law no. 5355 Local Administrative Unions Law and Union of Geothermal Borne Municipalities 
established in this scope, and evaluate the efficiency of this union through the example of Afyonkarahisar.  
Keywords: 5355 Local Administrative Unions Law, Union of Geothermal Borne Municipalities, Afyonkarahisar. 
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SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN201 
Doç. Dr. Ahmet UÇAR 202 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 203 
Türkan AKBALIK 204 

ÖZET 

Belediyeler, belde sakinlerinin yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organları 
seçimle göreve gelen, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediyeler, sosyal sorunların 
çözümünde bir aracı olarak görülüp, bu alandaki faaliyetlerini gün geçtikçe daha da artırmaktadırlar. Sosyal 
politikayı yerel düzeyde başarı ile yerine getiren belediyeler, sosyal devlet anlayışının yerel yansıması olarak 
’’Sosyal Belediyecilik’’ faaliyetleri yürütürler. Ülkemizde son zamanlarda belediyelerin özellikle sosyal 
belediyecilik konusunda önemli gelişmeler gösterdiği görülmektedir. Belediyeler sosyal belediyecilik 
politikalarıyla; sosyal konut, sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal danışmanlık, istihdam, yoksulluğun 
giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması gibi değişik sosyal alanlarda yürütmüş olduğu çalışmalarla 
hizmetlerini yürütmektedirler.  Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik programlar hazırlayarak sosyal 
belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye yönetimi, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve 
risk gruplarına yönelik çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle belediyelerin sosyal 
belediyecilik alanlarında neler yaptığına yer verilecek, daha sonra ise çalışmanın ana konusunu oluşturan 
Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sunduğu çeşitli hizmetler analiz 
edilerek ve bu konuda değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Kadın Çalışmaları, Belediye Hizmetleri 

 

SOCIAL MUNICIPALISM PRACTICES: EXAMPLE OF MANİSA METROPOLITAN MUNICIPALITY 

ABSTRACT 

Municipalities are public law corporations which have executive and fiscal autonomy, take their decision 
making bodies office with election and were established to meet the community dweller’s needs. Municipalities 
that fulfill the social policy successfully in local level, carry out an activity about “Social Municipalism” in local 
reflection. Important progress about social municipalism can be seen in our country at recent times. 
Municipalities with social municipalism policies run services about different social areas like council housing, 
social work, social aid, social consultancy, and employment, elimination of poverty, health, education and 
protection of environment. Municipal administration give services and prepare programs in the frame of social 
municipalism especially about disadvantages groups such as children, young, women, elderlies, disabled and 
hazard group. In this study, firstly will be mentioned what municipalities do in the area of social municipalism, 
than the main topic of the study Manisa Metropolitan Municipality’s services about social municipality will be 
analyzed and evaluated.  

Keywords : Social Municipalism, Women’s Studies, Municipality Services. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BOYUTLARI 

Dr. Öğretim Üyesi Salih ÇİFTÇİ205 
Dr. Öğretim Üyesi Mesut KAYAER206 

ÖZET 

Hızlı nüfus artışı ve gelişen iletişim ve ulaşım sistemleri ile kentsel mekân gerek kırsal gerekse kentsel nüfus 
tarafından daha çok baskı altına girmektedir. İnsanla doğanın bir arada uyum içinde yaşaması, 
sürdürülebilirliğin temel özelliklerinden biridir. Bu anlamda çevrenin iyileştirilmesi ve korunması, 
sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramı içerisinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Daha yaşanabilir, sağlıklı, 
düzenli ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu kentlerin hedeflendiği kentsel dönüşüm uygulamaları ile insan 
merkezli bir söylem ortaya çıkıyor gibi görünse de aslında bu yaklaşım, çevre karşıtı değil insan ile ekoloji 
kavramlarını bir araya getiren bütüncül bir niteliğe sahiptir. 

Kentler, sürekli değişen ve gelişen dinamik yapıları içerisinde, birbirinden farklı boyutları barındırmaktadır. Bu 
nedenle kentsel dönüşüm sadece fiziksel mekâna özgü bir dönüşümü içermemektedir. Bu anlamda kentsel 
dönüşüm, her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken sosyo-ekonomik, kültürel, çevresel, mekânsal ve yönetsel 
çok boyutlu bir uygulamadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, ister özel sektör isterse kamu sektörü tarafından 
gerçekleştirilsin, güçlü bir ekonomik ve finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Buradaki finansal ihtiyaç bazen 
kentsel dönüşüm diğer önemli unsurlarının görmezden gelinmesine sebep olabilmektedir. Çünkü kentsel 
dönüşüm fiziksel çevrenin belli ölçütlere göre tekrar düzenlenmesi değil aynı zamanda siyasal, sosyal, 
ekonomik ve çevresel ihtiyaçları ve yaklaşımları da göz önünde bulundurarak bütüncül bir anlayışla yaşam 
alanlarının geliştirilmesi olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Kentsel Dönüşüm, Çevre, Kentleşme  

 

SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION DIMENSIONS 

ABSTRACT 

Rapid population growth and urban space needed by developing rural communication and transportation 
systems both come under more pressure by the urban population. Living together in harmony with nature is 
one of the main features of sustainability. In this sense, the improvement and protection of the environment 
constitute an important place in the concept of sustainable urban transformation. Even though it may seem like 
a human-centered discourse with urban regeneration practices aimed at cities that are more livable, healthy, 
regular and with a high quality of life, this approach has a holistic character that brings together the concepts of 
ecology and not the anti-environment. 

The cities have different dimensions in their constantly changing and developing dynamic structures. For this 
reason, urban transformation does not only involve a transformation specific to the physical space. In this sense, 
urban transformation is a socio-economic, cultural, environmental, spatial and managerial multi-dimensional 
application, each of which should be evaluated separately. Urban regeneration practices need strong economic 
and financial support, whether carried out by the private sector or the public sector. The financial need may 
sometimes lead to the neglect of other important elements of urban transformation. Because urban 
transformation should not be reorganized according to certain criteria but also as a development of living spaces 
with a holistic approach considering political, social, economic and environmental needs and approaches. 

Keywords : Sustainability, Urban Transformation, Environment, Urbanization 
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE BİRİNCİ SINIF İLE 
DÖRDÜNCÜ SINIF ARASI DÖNEMDE ÇEVRE ALGISI DEĞİŞİMİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER207 
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİFTÇİ208 

ÖZET 

Çevre, çevre hakkı, çevre hukuku ve çevrenin korunması, çevre sorunlarının gündeme gelmesi ile birlikte ortaya 
çıkmıştır. Sanayileşme, üretim ilişkileri, üretim araçlarının biçimi, kullanımı, mülkiyeti, kentleşme, nüfus, göç, 
yoksulluk, barınma, açlık, kaynakların bitmeyecekmiş gibi tüketilmesi şeklinde sayabileceğimiz nedenler 
çevrenin kendi kendini yenileyebilme kabiliyetini ve sürdürülebilirliğini sekteye uğratmıştır. Bu durum 
karşısında insanoğlu da çevre korumanın önemini ve gerekliliğini idrak edebilmiştir. Böylece çevre duyarlılığı 
ve çevresel değerlere hukuksal güvence kazandırma çabaları destek bulmuştur. Yeni bir insan hakkı olarak 
“çevre hakkı” kavramı ortaya çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası metinlerinde çevreye ve çevre hakkına ilişkin 
düzenlemelere yer verilmeye başlanmıştır. 

Özellikle günümüzde, insanların, küresel etkileri gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden çevre sorunları 
hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin belirlenmesi sorunların çözümüne yönelik yaklaşım ve politikaları da 
etkilemektedir. Dolayısıyla bir örnek teşkil etmesi açısından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin 
çevre algısının incelenmesi, konuyla ilgili önemli veriler ortaya çıkarmıştır. Hâlihazırda en önemli sorun 
alanlarından birisi olan çevreye ilişkin tehlike, tehdit ve kaygıların gelecekte artarak devam edeceği öngörüsü 
karşı bilinç düzeyinin artırılması bu ve benzeri çalışmalarda ortaya konan veriler ışığında şekillenecektir. 
Böylece geleceğin bir parçası olan gençlerin çevre algısının geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin revize 
edilmesi söz konusu olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Çevre Hakkı, Çevre Sorunları, Çevrenin Korunması, Çevre Eğitimi, Çevre Algısı. 

 

CHANGE OF PERCEPTION OF ENVIRONMENT IN THE PERIOD BETWEEN FIRST AND FOURTH 
GRADE CLASSES IN POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS: THE CASE 

OF BARTIN UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Environment, environmental right, environmental law and the protection of the environment have emerged 
with the environmental problems. Industrialization, production relations, the form, use and ownership of 
production means, urbanization, population, immigration, poverty, sheltering, hunger, consumption of the 
resources as they are endless have disrupted the self-renewability and sustainability of the environment. Under 
these circumstances, human beings can realize the importance and necessity of environmental protection. Thus, 
environmental awareness and efforts to provide legal assurance for environmental values have been supported. 
As a new human right, the concept of environmental right has emerged. In national and international texts, 
regulations on environment and environmental rights have started to be included. 

Specifically, nowadays, determining the level of knowledge and consciousness of the people about the 
environmental problems, whose global effects are intensively engaged in the agenda, affects the approaches and 
policies towards solving the problems. Therefore, examining the environmental perception of the students of 
Political Science and Public Administration in terms of being an example, revealed important data on this 
subject. The fact that the present foresight of the dangers, threats and concerns about the environment, which is 
currently one of the most important problem areas, will continue to increase in the future, will be shaped in the 
light of the data revealed in this and similar studies increasing the level of consciousness. Thus, this will enable 
to revise what needs to be done in order to improve the environmental perception of young people who are 
part of the future. 

Keyword: Environmental Rights, Environmental Problems, Environmental Protection, Environmental 
Education, Environmental Perception. 
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1999 DEPREMLERİ SONRASI YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİNİN DÜZCE İLİNİN 
MEKANSAL DEĞİŞİMİNE VE UZUN VADELİ YENİDEN YAPILANMASINA ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Doç.Dr. Hakan ARSLAN209 
Öğr. Gör. Emrah YILMAZ210 

ÖZET  

Bu araştırmanın amacı 1999 depremlerinin etkisinde kalan Düzce ilinin uzun vadeli yeniden yapılanmasının ve 
mekansla değişimini bir alan çalışması yöntemiyle incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu amaçla uygulanan 
anketler ile elde edilmiş niceliksel ve niteliksel veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Alan çalışmasının 
evrenini Düzce kent merkezinde en çok zarar gören beş mahalle oluşturmaktadır. Çalışma toplamda iki yüz 
doksan dört kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kişiler deprem sonrası yıkılan veya hasar gören çevreden yeni 
bir çevreye taşınarak yer değiştirmek zorunda kalan yada deprem sonrası eski çevresinde yaşamaya devam 
ederek yer değiştirmeyen guruptan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analiz sonuçları 
deprem sonrası tamamen yer değiştirmenin halen süren olumsuz etkilerini göstermektedir. Çalışma bu 
olumsuz etkiler için üç çözüm önerisi sunmaktadır; merkezde aynı yerde yeniden yapılanma, tamamen ayrı bir 
bölgede yeniden yapılanma ve merkeze yakın yerde yeniden yapılanma gerçekleştirilebilir.  

Anahtar Sözcükler : Deprem, Uzun Vadeli Yeniden Yapılanma, Mekansal Değişim, Düzce   

 

EVALUATION OF LONG-TERM IMPACT OF THE 1999 EARTHQUAKES ON LONG TERM 
RECONSTRUCTION OF DUZCE CITY 

ABSTRACT 

This research aims to evaluate the long-term reconstruction and spatial change of the province Duzce-Turkey, 
influenced by the 1999 earthquakes. In this study, the effect of post-earthquake reconstruction process on people 
is determined by taking its physical phases and the perception of the settlers on their new environment. For this 
purpose, quantitative and qualitative data were obtained from questionnaires and these data has been analyzed 
statistically. The population of the field study is limited by the most damaged five neighborhoods in the city 
center. Examination has been performed on a group of  two hundred and ninety-four people who had to resettle 
because of the change in their destroyed or damaged environment to a new place or  who has not resettled and 
continued to live  in their existing places. The analysis of the data obtained from research clearly shows that the 
ongoing negative effects of complete displacement after the earthquake.  The study  proposes three solution for 
the problem depending on the case; construction in the same place partially or completely displacement of the 
people and replacing the neighborhood and a close reconstruction close to the old center.   

Keywords: Earthquake, Long Term Reconstruction, Spatial Change, Düzce    
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PTT KARGO TARAFINDAN UYGULANAN STRATEJİLERİN ALGILANAN MARKA İMAJI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Prof. Dr. Hakan ÇELİK211 

Arş.Gör. Rıdvan KOCAMAN212 

Necla İNÇ213 

ÖZET 

Lojistik hizmetlerinin son yıllarda baş döndürücü bir hızla geliştiği ülkemiz, özel konumu ve ana ticaret 
güzergâhı olması sayesinde artan ticari ve ekonomik verimliliği ile "lojistik merkezi" olma yolunda en güçlü 
adaydır. Yaklaşık 50 yıllık kısa bir geçmişe sahip ve çok genç bir sektör olan kargo, kurye ve lojistik hizmetleri, 
serbest piyasa ekonomisine geçişin ardından ivme kazanmış ve reel sektörün vazgeçilmez çözüm ortağı haline 
gelmiştir. Ülke içerisinde 40 yıldan beri faaliyet gösteren çok sayıda özel kargo şirketi bulunmaktadır. 
Türkiye'nin kamu posta idaresi olan PTT, 2008 yılından bu yana PTT Kargo adıyla kargo sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Bu süreçte, hali hazırda faaliyet gösteren özel kargo şirketleri ile rekabet edebilmek için yeterli 
güce sahip hale gelmiştir. Bu başarının arkasında uyguladığı farklı stratejiler yatmaktadır. Bu stratejiler, marka 
imajının müşteriler tarafından daha güçlü bir şekilde algılanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma ile PTT Kargo 
tarafından uygulanan stratejilerin algılanan marka imajı üzerindeki etkileri incelenmek istenmekte olup, 
çalışma kapsamında Eskişehir ilinde yaşayan 125 PTT Kargo müşterisine anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, 
yapılan analizler neticesinde PTT Kargo tarafından uygulanan stratejilerin algılanan marka imajını nasıl 
etkilediği ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : PTT Kargo, Strateji, Marka İmajı. 
Jel Kodları  : M1, M3. 

 

THE EFFECTS OF STRATEGIES IMPLEMENTED BY PTT KARGO ON ITS PERCEIVED BRAND 
IMAGE 

ABSTRACT 

Our country where logistics services have developed at a dizzying pace in recent years, is the strongest 
candidate for becoming a "logistics center" with the increasing commercial and economic efficiency thanks to 
its special location and being region of main trade routes. The cargo, courier and logistics services, which have 
a short history of about 50 years and are a very young sector, have gained momentum following the transition 
to the free market economy and have become an indispensable solution partner of the real sector. In the country, 
there are many private Cargo companies that have already performed since 40 years. PTT, which is Turkey’s 
public postal administration, has operated in the cargo sector with name of PTT Kargo since 2008. In this sector, 
it had enough power to be able to compete with private cargo companies that have already operated. Behind 
this success are strategies that it has implemented. These strategies make its brand image perceived by 
customers much stronger. In this study, the effects of implemented strategies of PTT Kargo on its perceived 
brand image have been determined.  Within the context of this study, survey was conducted 125 PTT Kargo 
customers lived in Eskişehir Province. As a result, how strategies implemented by PTT Kargo affect its perceived 
brand image was tried to be revealed in accordance with the analyses.  

Key Words     : PTT Kargo, Strategy, Brand Image. 

Jel Codes        : M1, M3. 
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THE EFFECTS OF BANKING SERVICES PROVIDED BY PTT ON CORPORATE IMAGE 
DIMENSIONS 

Prof. Dr. Hakan ÇELİK214 
Arş.Gör. Rıdvan KOCAMAN215 

Aydın İNÇ216 

Abstract 

Turkey's national postal administration of PTT, in 2004, entered into the process of reconstruction and 
transformation. In this process PTT, has begun to provide courier services and banking services across the 
country, together with the postal services. In this study, the PTT's banking services are taken into consideration. 
Within the context of the research, a survey was applied to 139 PTT customers who live in Eskişehir province. 
As a result, how the PTT’s banking services affected to the corporate image was tried to be investigated. 
Key Words   : PTT Bank, Banking Services, Corporate Image. 
Jel Codes      : M1, M3. 

 
PTT TARAFINDAN SAĞLANAN BANKACILIK HİZMETLERİNİN KURUM İMAJI BOYUTLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Özet 

Türkiye’nin ulusal posta idaresi olan PTT, 2004 yılında yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bu 
süreçte PTT, ülke genelinde vermekte olduğu posta hizmetleriyle birlikte kargo hizmetleri ile bankacılık 
hizmetleri de vermeye başlamıştır. Çalışmada, PTT’nin sunduğu bankacılık hizmetleri ele alınmıştır. Çalışma 
bağlamında Eskişehir ilinde 139 adet PTT müşterisine bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçları 
değerlendirilerek PTT’nin verdiği bankacılık hizmetlerinin kurum imajını nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler    : PTT Bank, Bankacılık Hizmetleri, Kurum İmajı. 

Jel Kodları                 : M1, M3. 
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İŞGÜCÜNÜN KAYITDIŞI İSTİHDAM ALGISI VE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI 
FARKINDALIK DÜZEYİ ARAŞTIRMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN217 

ÖZET 

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede kullanılan en önemli araçlardan biri de toplumda bilgilendirme ve 
bilinçlendirme faaliyetleridir. Nüfusun sosyal güvenlik programları ile ilgili farkındalığı, sosyal sigorta 
programlarının kullanımı için önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda sosyal korumanın güçlendirilmesi ve 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesinde uygulanan ulusal ve uluslararası stratejiler arasında bilgilendirme ve 
farkındalık faaliyetlerine yönelik uygulamalara sıklıkla yer verilmektedir. Türkiye’de sosyal güvenliğe olan 
bağlılığı artırmaya yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine yönelik uygulamaların 2000’li 
yıllardan sonra arttığı görülmektedir. Özellikle KADİM, KİTUP I ve KİTUP II gibi Proje Uygulamalarında 
büyük oranda sigortalılık bilincini artırıcı faaliyetlere yer verilmiştir. Bu çalışma, işgücünün kayıt dışı istihdam 
algısı ve sosyal sigorta uygulamaları hakkındaki farkındalığı değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında 582 kişiden oluşan bir örneklem, kayıt dışı istihdamın ne ifade ettiği ve sosyal sigorta uygulamaları 
hakkında bir ankete tabi tutulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda, katılımcıların kayıt dışı 
istihdam türleri hakkında yüksek bir farkındalık düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik 
programlarına ilişkin farkındalığın ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sosyoekonomik duruma göre değiştiği 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal koruma, sosyal sigortalar, kayıtdışı istihdam, farkındalık 

Jel Kodları  : J08, J21, J32 
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TEDARİK ZİNCİR PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KRİTERLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Sima NART218 
Dr. Öğr. Üyesi Senem NART219 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Tansoy YILDIRIM220 

 

ÖZET 

Küreselleşmenin pazarlar üzerinde yarattığı etkinin bir sonucu olarak pek çok tekstil işletmesi günümüzün 
rekabetçi pazarlarında en iyi ürünü sunmak ve müşterilere en iyi hizmeti vermek için güçlü tedarik zincirleri 
geliştirmeye çabalamaktadır. Böylece tekstil işletmeleri rekabet avantajı sağlamada önemli bir adım atmış 
olmaktadır. Etkili ve güçlü tedarik zinciri geliştirmek için alınacak kararlarda performans ölçümü kriterlerinin 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, tekstil işletmeleri yöneticilerinin kritik performans 
ölçümlerini kolayca tanımlayabilmeleri için basit bir çerçeve sunmaktır. Bu çalışmada; finansal perspektif, 

müşteri perspektifi, iç süreç perspektifi, inovasyon ve öğrenme olmak üzere dört başlıktan oluşan Balanced 
Scorecard sistemi kullanmıştır. Söz konusu kritelerin önceliklendirilmesi için istatistiksel yöntemler 

kullanılmıştır. Uygulamada Balanced scorecard’ın dört perspektifi ana kriterler olarak belirlendikten sonra 
bu kriterlere ilişkin 21 alt kriter tespit edilmiştir. Analizler için ihtiyaç duyulan veriler küçük ve orta ölçekli 
tekstil işletmelerinin çalışanları ile görüşülerek elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler :Tedarik Zincir Yönetimi, Performans Ölçümü, Balanced scorecard 

Jel Kodları  :A1. 

 

THE PRIORITY OF CRITERIA TO MEASURE PERFORMANCE IN SUPPLY CHAIN 

ABSTRACT             

 As a result of the impact of globalization on markets, many textile enterprises are striving to develop strong 
supply chains to offer the best product in today's competitive markets and to provide the best service to 
customers. Thus, textile companies have taken an important step in providing competitive advantage. In order 
to develop effective and strong supply chain, it is important to determine performance measurement criteria. 
The purpose of this study is to provide a simple framework for managers of textile enterprises to easily identify 
critical performance measurements. In this study; used the Balanced Scorecard system consisting of four 
headings that financial perspective, customer perspective, internal process perspective and innovation and 
learning. Statistical methods were used to prioritize these criteria. In practice, after the four perspectives of the 
Balanced scorecard were determined as the main criteria, 21 sub-criteria related to these criteria were 
determined. The data needed for the analyzes were obtained by interviewing the employees of small and 
medium-sized textile enterprises. 

Keywords :Supply Chain Management, Performance Measurement, Balanced scorecard 

Jel Codes :A1. 
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KUVVETLER ARASI İLİŞKİLERE GÖRE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK221 
Eren TOZAK222 

ÖZET 

Anayasa Hukuku’nun temel konularından biri olan hükümet sistemleri her daim gündemde olmuştur. Devletin 
sahip olduğu kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkilere göre ayrımı yapılan hükümet sistemleri birçok 
araştırmacının dikkatini çekmiş, akademik çalışmalara konu olmuş ve Anayasa Hukuku’nun en dikkat çeken 
konularından biri olmuştur. Son dönemlerde ülkemizde hükümet sistemi değişikliği ana tartışma konularından 
biri haline gelmiş ve olası etkileri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de parlamenter sistemin belli tıkanıklığa sebep 
olduğu ve hükümet sisteminin değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğu bazı çevrelerce dile getirilmiştir. Bu 
çalışmada kuvvetler arası ilişkilere göre hükümet sistemleri ele alınıp ve Türkiye açısından değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Öncelikle kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı teorisi üzerinde durulmuş, buna göre şekil alan 
hükümet sistemlerinin özellikleri genel hatları ile incelenmiştir. Türkiye’deki hükümet sisteminin mevcut 
özellikleri ve olası başkanlık sistemi değişikliği ekseninde değerlendirme yapılmıştır. Son olarak da mevcut 
parlamenter sistemin sorunlarının giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Hükümet Sistemleri, Demokrasi, Kuvvetler Arası ilişkiler 

Jel Kodları  : H70, Z00 

 

ABSTRACT 

Government systems, one of the main issues of Constitutional Law, have been on the agenda every year. The 
government systems that distinguish between the powers of the state and the forces of the state have attracted 
the attention of many researchers, became the subject of academic work and became one of the most remarkable 
topics of Constitutional Law. In recent years, the change of government system in our country has become one 
of the main debates and the possible effects are emphasized. In Turkey's parliamentary system caused by 
congestion and certain of changing the system of government was voiced in some circles is inevitable. According 
to this study, the relationship between the government forces are evaluated in terms of systems handled and 
Turkey. First of all, on the theory of the unity of forces, the theory of the separation of powers, the features of 
the shaped government systems are examined in general terms. Government system in Turkey, the evaluation 
was made in the current presidential system features and possible changes axis. Finally, solutions have been 
proposed to overcome the problems of the current parliamentary system. 

Keywords : Government Systems, Democracy, Relations Between Powers 

Jel Codes : H70, Z00 
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IX. DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ NAZIM ÖNEN VE MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ŞAVKILI223 
Y. Lisans Öğrencisi Meral MAVİŞ224 

ÖZET 

1887 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelen Nazım Önen öğrenimini Mekteb-i 
İdadi-i Mülkiye’de tamamlamıştır. Uzun yıllar çiftçilikle uğraşan Nazım Önen, aynı zamanda Diyarbakır’ın 
hatırı sayılır siyasi aktörlerinden birisidir. Önen, Erzurum Kongresi’nde Diyarbakır’ı temsil etmek üzere seçilen 
dört delegeden birisidir. Fakat halk tarafından seçilen bu delegelerin kongreye katılmaları dönemin Diyarbakır 
Valisi Fâik Ali Bey tarafından engellenmiştir. Siyasette önemli görevler üstlenen Nazım Önen, 1925-1928 ve 
1939-1944 yılları arasında iki dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Diyarbakır teşkilatlanmasında da önemli katkıları olan Önen, sonraki süreçte siyasi hayatına 
farklı bir yön vererek; Demokrat Parti’nin Diyarbakır’daki kurucusu ve aynı zamanda ilk başkanı olarak görev 
yapmıştır. 1946 yılında DP Diyarbakır İl İdare Kurulu Başkanlığı’na seçilen Önen, daha sonra DP İl Başkanlığı 
görevini de başarılı bir şekilde yerine getirmiş ve 1950 yılında IX. Dönem DP Diyarbakır Milletvekili seçilerek 
meclise girmiştir. TBMM’de İçişleri Komisyonu’nda görev yapan Önen, memur lojmanları, doğu illerindeki 
öğrenci ve okul sayıları, Topkapı Sarayı’ndan alınan altınlar ve Güneydoğu yolları gibi konularda sözlü soru 
önergeleri vererek bu meseleleri meclis gündemine taşımıştır. Nazım Önen, DP’nin seçim öncesi vaatlerini 
yerine getiremediği ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle Ekim 1950’de DP’den istifa etmiştir. 
Bir süre bağımsız milletvekilli olarak siyasi hayatına devam eden Önen, kısa bir dönem Millet Partisi çatısı 
altında yer almış, fakat daha sonra Millet Partisi’nden de istifa ederek tekrar bağımsız milletvekili olmuştur. 
Evli ve beş çocuk babası olan Önen, 14 Ocak 1967 tarihinde vefat etmiştir. Millî Mücadele yanlısı tavır sergileyen, 
belediye başkanlığı dönemlerinde şehir imarında önemli düzenlemeler yapan ve Diyarbakır’ın siyasi hayatında 
önemli bir yere sahip olan Nazım Önen hakkında yapılacak olan bu çalışmada;  konu ile ilgili arşiv 
belgelerinden, meclis zabıtlarından, yazılı basından, hatıratlardan ve yazılı literatür bilgilerinden 
yararlanılacaktır.     

Anahtar Kelimeler : Nazım Önen, Diyarbakır, Demokrat Parti, TBMM 

Jel Kodu  : Z0  

 

NAZIM ONEN WHO WAS DEPUTY OF DIYARBAKIR IN IX. SEMESTER AND HIS ACTIVITIES 
TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY (TBMM) 

ABSTRACT 

Nazım Onen was born in Diyarbakır in 1887 as a child of a farmer family. He completed his education in the 
Mekteb-i Idadi-i Mülkiye. Nazim Onen, who had been engaged in farming for many years, was also one of the 
most important political actors of Diyarbakir. Onen was one of four delegates elected to represent Diyarbakır 
in Erzurum Congress. However, the delegates elected by the public were prevented from participating in the 
congress by Fâik Ali Bey who was Governor of Diyarbakır. 

Nazim Onen, who taken important roles in politics, served as the Mayor of Diyarbakır between 1925-1928 and 
1939-1944. Onen who contributed significantly to the organization of the Republican People's Party (CHP) in 
Diyarbakır, gave a different direction to his political life in the following period. He was the founder and the 
first president of the Democrat Party's (DP) Diyarbakir branch. In 1946, he was elected as Chairman of the Board 
of the Diyarbakır Provincial Administration. Afterwards, he successfully fulfilled his duty as DP Provincial 
Chairman. In 1950, he was elected as IX. Semester deputy of Diyarbakır and entered parliament. Onen, who 
served in the Internal Affairs Commission of the Turkish Grand National Assembly (TBMM), bring to the 
agenda of the TBMM by giving oral questions on matters such as officer lodgings, number of students and 
schools in eastern provinces, golds taken from the Topkapı Palace and condition of roads in Southeastern 
Anatolia. He resigned from DP in October 1950 on the grounds that DP could not fulfill his pre-election promises 
and could not meet the needs of the public. For a while, he continued his political life as an independent 
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parliamentarian. He had briefly taken part in the Millet Party, but later resigned from the Millet Party and was 
again an independent parliamentarian. Onen who married and has five children, died on January 14, 1967. This 
study is about Nazim Onen, who supported the National Struggle and made important arrangements in the 
construction of the city during the mayoral years and had an important place in the political life of Diyarbakir. 
In this study; archival documents related to the subject, parliamentary records, written media, memoirs and 
written literature information will be used. 

Keywords: Nazım Onen, Diyarbakır, Democrat Party, Turkish Grand National Assembly (TBMM). 
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YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE FİRMALARIN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA KARŞI 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ225 

Doç. Dr. Şaban ESEN226 
Bahar IŞIK227  

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Bartın ilinde faaliyet gösteren işletmelerin (ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri) yönetim 
danışmanlığı olgusuna bakış açılarını incelemektedir. Çalışmanın evreni Bartın ilinde faaliyet gösteren Ticaret 
ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmeler ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı işletmelerdir.  
Çalışmada veri elde etmede anket yönteminden yararlanılmıştır. 500’ün üzerinde şirkete anket ulaştırılmış 
ancak  425 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. 
Verlierin analiz edilmesi sonucunda, işletmelerin faaliyet alanları, faaliyet süreleri, hukuki yapıları ve personel 
sayıları ile danışmalık hizmeti alma arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 
Danışmalık hizmeti alanların hangi konuda danışmalık hizmeti aldığına bakıldığında; kalite belgelendirme, 
pazarlama ve satış, genel yönetim, çevre yönetimi gibi konulara ağırlık verdikleri görülmektedir.  
İşletmelerin %37,1’i yılda bir kez, yine %37,1’i  yılda iki ile beş kez danışmalık hizmeti aldığını ifade etmiştir. 
Danışmalık hizmeti alan işletmelerin verimlilik artışı, kalitede iyileşme, iş güvenliğinde artış ve karlılık artışı 
başta olmak üzere tüm işbirliği yaptıkları alanlarda artış olduğu ifade edilmiştir. Danışmalık hizmeti almama 
nedenlerine bakıldığında ise, %80,7’si danışmanlık bilgisine hiç gerek duymadığını, %7,3’ü ise danışmanlık 
firmalarının yeterli olmadığını beyan etmişlerdir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yönetim Danışmanlığı, Yönetim Danışmalık Firmaları, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası. 

Jel Kodları: M16, M19, 

 

 
MANAGEMENT CONSULTING FIRMS AND MANAGEMENT CONSULTANCY INVESTIGATION 

AGAINST THE ATTITUDE: A STUDY ON BARTIN 
ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the perspectives of firms (trade, industry and service enterprises) operating 
in Bartin to management consultancy. The universe of the study consists of members of Bartın Chamber of 
Commerce and Industry and Bartin Chamber of Merchants and Craftsmen. 
The survey method was used to obtain data. More than 500 companies received questionnaires but 425 
questionnaires were taken into consideration. SPSS program was used to analyze the data. 
As a result of the analysis of the data, it was determined that there is a statistically significant difference between 
the fields of activity of the enterprises, the duration of activities, the legal structures and the number of personnel 
and the provision of consultancy services. 
When consulted about the subject of consultancy services; quality certification, marketing and sales, general 
management, environmental management, such as the emphasis on issues. 
37.1% of the enterprises stated that they received consultancy services once a year and 37.1% twice a year. It has 
been stated that the enterprises that receive consultancy services have increased in all areas of cooperation, 
especially in terms of productivity increase, improvement in quality, increase in safety and increase in 
profitability. Considering the reasons for not receiving consultancy services, 80.7% stated that they did not need 
consultancy information, and 7.3% stated that consultancy firms were not sufficient. 
Keywords: Management Consultancy, Management Consultancy Companies, Bartın Chamber of Commerce 
and Industry, Bartın Chamber of Merchants and Artisans 
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BİR İSYANIN MALİ ANATOMİSİ: PATRONA HALİL AYAKLANMASI 

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR228 
Doç. Dr. Alparslan UĞUR229 

ÖZET 

Birçok halk ayaklanmasında, alt gelir gruplarından oluşan halk yığınlarının isyanı başlattıkları görülmektedir. 
Fakat bu ayaklanmaların arkasında, ayaklanmaların gelişmesine zemin hazırlayan toplumsal ve ekonomik 
faktörlerin etkisinden de faydalanarak iktidarın demokratik ya da illegal yöntemlerle değişmesini isteyen 
muhalif kesimler de vardır. Bu kesimler aynı zamanda isyanın perde arkasındaki yöneticilerdir. Diğer yandan 
halk yığınlarının bilinçsizce başlattıkları ayaklanmalar, onlar tarafından istenmese de farklı sonuçlara neden 
olabilmektedir. Pek çok isyanın başlangıç nedenleri olarak ağır vergi yükü, yöneticilerin halka karşı kötü 
davranışları, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve halkın özgürlük arayışları olarak ifade edilebilir.  

Osmanlı tarihindeki ayaklanma hareketleri incelendiğinde; eşrafın kendi gücünü artırma çabaları, yeniçeri 
isyanları, şehzadeler ve anneleri tarafından organize edilen saray entrikalarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 
Özellikle halk isyanları ile anarşi arasında kesin bir ayrım yapılması elzemdir. Osmanlı tarihinde haklı bir 
gerekçeye bağlı oluşan isyanları ayaklanma teorisiyle açıklamak için çok sayıda sebep söz konusudur. Batı 
Avrupa tarihinin de geçmişten bugüne çok sayıda birbirinden bağımsız entrika ve şiddet hikâyeleri barındırdığı 
da bir gerçektir (Mardin, 2002: 109). Çalışmada, “Patrona Halil Ayaklanması’nın” siyasal nedenleri incelenerek, 
halkı ayaklanmaya teşvik eden mali faktörler değerlendirilecektir. 
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İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE REFAH ÜLKELERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Emre KOÇ 

ÖZET 

Toplumdaki bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesi olarak ifade edilen gelişme kavramı üç temel özelliğe 
sahiptir. Bu özellikler; (I) bireylerin, gelir düzeyi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileşmesini içeren belirli bir 
hayat standartlarına sahip olması, (II) bireylerin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik yaşamda sahip oldukları 
rolün iyileştirilmesi, (III) bireysel özgürlüklerin artması, ekonomide üretilen ve tüketilen mal ve hizmet 
gruplarında sınırlamaların olmaması olarak sıralanabilir.  

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 
yayınlanan ve yukarıda ifade edilen özellikler arasında birinci grupta yer alan konulara önem veren bir 
endekstir. İGE, ülkelerin kalkınma düzeylerini belirleyen temel unsurun sadece ekonomik büyüme olmadığını 
ekonomik göstergelerin dışında diğer göstergelerin de önemli olduğunu konusuna atıf yapmaktadır. İGE, 
ekonomik büyümenin önem arz ettiği gelir değişkenine sosyal göstergeler ekleyerek yeni bir kalkınma 
anlayışını ifade etmektedir.  

Amartya Sen tarafından geliştirilen insani gelişme kavramı, gelir düzeyine dayalı gelişme anlayışından 
farklılıklar göstermektedir. Geliştirilen bu yeni anlayış, yaşam beklentisi, eğitim, sağlık ve kişi başı gelir olmak 
üzere insani gelişmenin farklı boyutlarına vurgu yapmaktadır. San tarafından öne sürülen bu yaklaşım, insani 
gelişme analizinin kapsamını genişletmiş, temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, yoksulluk, işsizlik gibi 
konuları gelişme analizine dâhil etmiştir.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin İGE kapsamında sahip olduğu konum gelişmiş ülkeler ile mukayese edilecek ve 
endeks değerini yükseltecek mali politikalar hakkında öneriler sunulacaktır.  

 

COMPARATIVELY REVIEW OF TURKEY AND PROSPEROUS COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF 
HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

ABSTRACT 

The concept of development, stated  as increasing of  individuals’ quality of living in a society have three main 
features. These features are as follows  (I)  for individuals to  have a certain standard of living that includes the 
improvement of income level, educational and healthcare services (II)  improvement of individuals’ role  in the 
socio-cultural, political and economic life  (III) increase of individual freedoms, the absence of limitations in the 
goods and services groups produced and consumed in the economy 

Human Development Index (HDI) attaches importance to the features in the first group, among  those 
abovementioned  and issued by United Nations Development Program since 1990. HDI attributes that main 
element that identifies  the development levels of countries is not only economic growth, but other economic 
indicators  in addition to  economic indicators are also important.  HDI refers to a new development sense, 
created by adding social indicators into income variable which is important for economic growth.    

Human development index developed by Amartya Sen differs from development sense, based on income 
level.This developed new sense lays emphasis on different aspects, including life expectation, education, 
healthcare and income per capita. This approach suggested by Sen has broadened the scope of human 
development analysis and included the issues such as basic needs, education, healthcare, income distribution, 
poverty, unemployment in delopment analysis.  

In this study,  Turkey’s position of HDI will be analyzed by compring it in developed countries and 
recomendation on fiscal policy to increase index value will be presented. 
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II. DÜNYA SAVAŞI’NDA İHTİKÂRLA MÜCADELE’DE ALINAN BİR ÖNLEM: SÜRGÜN ve İŞ 
YERİ KAPATMA CEZASI 

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR230 
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN231 

ÖZET 

Türkiye, II. Dünya Savaşına savaş girmediği halde savaş tehdidi altındaki ülkelerden birisi olarak, bu savaştan 
ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir biçimde etkilemiş, savaş tehdidinden dolayı, savaş ekonomisi 
uygulamalarını hayata geçirmek zorunda kalmıştır. Savaş riskinin doğurduğu ortam ve tarafsızlığı koruma 
çabası Türkiye’nin büyük bir ordu oluşturmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye gibi, tarım ülkesi olan ve üretimin 
emek gücüne dayandığı bir ülke ekonomisinde, genç nüfusun büyük kısmının askere alınması üretim 
seviyesinde ciddi düşüşlere yol açmıştır. Diğer yandan, savaş ortamı, Türkiye’nin ithalat olanaklarının da 
kısıtlanmasına yol açmıştır. Savaş koşulları nedeniyle ithalattaki düşüş ve üretimdeki önemli miktardaki 
azalışla birlikte, tüketimde meydana gelen artışlar, birçok ürünün fiyatlarını olağanüstü miktarda artmıştır. 
Savaşın uzun sürmesi ve giderek şiddetinin artması nedeniyle insanların tüketim alışkanlıkları değiştirmekle 
birlikte, bazı kişilerin piyasadaki ürünlerin bir kısmını stoklanması nedeniyle birçok ürün bulunamaz hale 
gelmiştir. Söz konusu duruma aşırı kazanç elde etme arzusu içinde olanların da eklenmesiyle birlikte, ülkenin 
neredeyse tümünde piyasalar “karaborsa” halini gelmiştir. Savaş sürecinde toplum yaşamını etkileyen en 
önemli sorunlarının başında “karaborsa” ve “ihtikar” gelmiştir. 

Savaş yılları içinde karaborsa ve ihtikârla mücadele edilmesi için dönemin hükümetleri çeşitli önlemler 
almışlardır. Bu önlemlerin başında Milli Korunma Kanunu’nun çıkartılması gelmektedir. Bu kanun ile birlikte, 
fiyatlara müdahale etmenin yanı sıra birçok tüketim ürünü kamu eliyle dağıtılmaya başlanmıştır. Savaş 
yıllarında aşırı kazanç arzusu içinde olanları bu davranışlarından alıkoymak için, servetlerine müsadere, hapis, 
sürgün ve idam cezalarının uygulanması için yasalar çıkartılmıştır. Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sürecinde 
iktidarda olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin ihtikârla mücadeleye ilişkin olarak aldığı cezai 
tedbirlerden sürgün cezası ve işyeri kapatma cezası incelenmiştir. 

 

A MEASURE TAKEN TO STRUGGLE AGAINST PROFITEERING DURING THE WORLD WAR II: 
EXILE OR BUSINESS CLOSING PENALTY 

ABSTRACT 

Although Turkey did not take part in the World War II, it had to implement war economy due to war threat 
and because it had been seriously affected by war from economic and social perspectives. The atmosphere 
created by war and the effort to keep impartiality urged Turkey to prepare a huge army. Because Turkey was 
an agricultural state and its economy was largely based on labour force, recruiting the majority of its young 
population caused a serious decline in production. Moreover, war atmosphere also limited Turkey’s 
importation opportunities.  With the decrease of importation and large decrease in the production because of 
war atmosphere, the increase of consumption led to extraordinary increase in the price of many products. 
Although the consumption habits of people changed because the war continued for a too long time and its 
severity gradually increased, many products were not available on the market because some people stocked 
some of the products. Markets turned “black markets” through the country because there were also these who 
wanted to gain exceedingly high profits from this situation. “Black market” and “profiteering” were two of the 
most important problems that had the biggest impact on the life of society along the war.  

 The government at the time took various precautions to struggle against black market and profiteering along 
the war years. The most important measure was enactment of National Protection Law. With this law, the prices 
of many products were intervened and many products were distributed by the government. The required laws 
were passed for confiscating the properties, imprisonment, exile and death penalty in order to prevent those 
who wanted to have excessive profit along the war years. In this study, the Government of Republic of Turkey’s 
imposing exile and business closing punishments as penal measures along the World War II will be analysed.     
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ EKONOMİK ANALİZİ: 2006-2016 
DÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK 232 
Öğr. Gör. Mustafa Alpin GÜLŞEN233 

ÖZET 

Kamu harcamaları ile gelirleri, bir devletin ekonomi ve/veya toplumla olan ilişkisinin rakamsal göstergesini 
oluşturmaktadır. Bununla beraber söz konusu göstergeler, kamu kesiminin büyüklüğünü gösteren önemli 
ölçütlerdir. Bu ölçütlerin doğru belirlenmesi, kamu kesiminin ekonomik işlevinin de rasyonel bir biçimde 
ölçülmesine neden olmaktadır. Çalışmada Türkiye’de uygulanan maliye politikaları kapsamında kamu 
harcamaları ile gelirleri 2006-2016 dönemi itibariyla incelenmektedir. Söz konusu inceleme yapılırken tarihsel 
karşılaştırmalı analiz ve nicel veri analizi yöntemlerinden faydanılmıştır. Yapılan analizin neticesinde 2006 
yılında kamu giderlerinin yaklaşık %28’i cari harcamalardan oluşurken bu rakam 2016 yılı itibariyle %39 olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde faiz hariç harcamalar, toplam harcamaların ortalama %27 düzeyinde kalarak 
nispeten pozitif bir seyir izlemiştir. Kamu gelirlerinde ise 2006 yılında %79 olan vergi gelirleri 2016 yılı itibariyla 
%83’lük bir paya sahiptir. Vergi gelirlerinin yaklaşık %50’lik kısmını ise ÖTV, MTV ve KDV gelirleri 
oluşturmaktadır. 2006-2016 döneminde Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının ekonomik analizi 
neticesinde bütçede mali alan (fiscal space) oluşturulmaya çalışıldığı, kaynakların yatırımdan ziyade cari 
harcamalara tahsis edildiği ve görev  zararlarının öngörülemez şekilde artması çalışmanın bulguları arasında 
yer almaktadır. 
Anahtar Kelimeler : Kamu gelir ve giderleri, Maliye politikası, Türkiye ekonomisi.   

Jel Kodları  : H5, H6. 

 

ECONOMIC ANALYSIS OF FISCAL POLICY IN TURKEY: 2006-2016 PERIOD 

ABSTRACT 

Public expenditures and public revenues represent quantitative indicators of the relationship of a state with the 
economy and / or society. However, these indicators are important criteria that show the size of the public 
sector. The correct determination of these criteria leads to a rational measurement of the economic function of 
the public sector. In the study, public expenditure and public revenue policies applied in Turkey is examined 
as 2006-2016 period. This study was made by using historical comparative analysis and quantitative data 
analysis methods. As a result of the analysis made, about 28% of public expenditures in 2006 consisted of current 
expenditures; this figure is 39% as of 2016. In the same period, primary expenditures remained relatively 
positive, remaining at about 27% of total expenditures. In public revenues, tax revenues, which was 79% in 2006, 
have an 83% share by 2016. Approximately 50% of tax revenues are composed of SCT, MVT and VAT revenues. 
As a result of the economic analysis of fiscal policy implemented in Turkey, the budget space is being created, 
the fact that resources are allocated to the current expenditures rather than the investment and the increase in 
the duty losses increases in an unpredictable manner. 

Keywords : Public revenues and expenditures, Fiscal policy, Turkish economy. 

Jel Codes : H5, H6. 
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TURKİSH PUBLİC HEALTH CARE REFORM AND THE QUASİ-MARKET EXPERİENCE İN 
TURKEY İN A POST-1990S’ PERSPECTİVE 

Doç. Dr. Buğra ÖZER234 
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZEL ÖZER235 

The 1980s brought about significant changes regarding the provision of public services all around the world. 
The most significant change was probably the fact that public bureaucracies started losing their monopoly in 
the key areas as health, housing, education. It came to be preferred that governments should act both as 
purchaser of services and as an umbrella for decentralized units, rather no more should they possess monopoly 
in the provision of public services intensively by end of 1980s. The New-Right and conservative governments 
declared the necessity to change the public provision of welfare services at every instance. Paradoxically 
enough, again the very same governments avoided assertive steps to take in order to change the public provision 
of these services during 1980s. 
The basic change presented itself as the shift from the command economy to a quasi-market economyin the 
public provision of the public services such as health; education and community care by the last decade of the 
century. In the light of these changes regarding the social policy, I will locate Turkish experience in health care 
quasi-markets with reference to the specific circumstances of Turkey. This paper seeks to evaluate the 
application of quasi-market methods to the health care system of Turkey in a post-1990s perspective. 
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASININ DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI VE 
DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: YMM’LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Cuma ERCAN236 
Doç. Dr. Gülsün İŞSEVEROĞLU 237 

ÖZET 

2000’li yılların başında ABD’de yaşanan Enron ve Worldcom gibi muhasebe skandallarının ardından önce ABD 
ve daha sonra Avrupa ülkelerinde yatırımcıları korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemelerden birisi de bağımsız denetimde zorunlu rotasyon uygulamasıdır. Rotasyon uygulaması,  denetçi 
bağımsızlığını ve denetim kalitesini arttırmak için getirilen bir mekanizmadır. Bağımsız denetimde rotasyon, 
bazı ülkelerde denetim firması düzeyinde uygulanırken, bazı ülkelerde sorumlu ortak baş denetçi düzeyinde 
uygulanmaktadır. Zorunlu rotasyon uygulamalarının etkileri farklı ülkelerde yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada amaç, zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim 
kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Yeminli Mali Müşavirler üzerine bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada  veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, 
zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Ayrıca zorunlu rotasyon uygulamasının denetim firması düzeyinde olması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bağımsız Denetim, Rotasyon, Denetim Kalitesi. 

Jel Kodları  : M41, M42. 

 

THE EFFECT OF MANDATORY ROTATION ON AUDITOR INDEPENDENCE AND AUDITING 
QUALITY: A RESEARCH ON SWORN FINANCIAL CONSULTANTS 

ABSTRACT 

In the early 2000s, following the accounting scandals such as Enron and Worldcom in the US, various 
arrangements were made to protect investors in the US and later in European countries. One of these regulations 
is mandatory rotation application in independent audit. Rotation is a mechanism to increase auditor 
independence and audit quality. Rotation is applied at the level of audit firm in some countries and in some 
countries it is implemented at the level of responsible lead auditor. The effects of mandatory rotation 
applications have been tried to be demonstrated by various studies conducted in different countries. The aim of 
this study is to determine the effect of mandatory rotation application on auditor independence and audit 
quality. For this purpose, a research has been conducted on Sworn Financial Consultants. Data were collected 
by survey technique. As a result of the research, it was seen that mandatory rotation application had a positive 
effect on auditor independence and audit quality. It is also concluded that mandatory rotation should be at the 
audit firm level. 

Keywords : Independent Audit, Rotation, Audit Quality. 

JEL codes : M41, M42. 
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VERGİ MÜFETTİŞLERİ PERSPEKTİFİNDEN VERGİ AFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 
BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR238 

Arş. Gör. Pınar Bengi KAYA239 

ÖZET 

Vergi afları konusu, dikkate alınan amaç ve sonuçlara göre değişebilen yönleri olan tartışmalı bir konudur. 
Türkiye’de sıkça başvurulan vergi aflarının kısa vadede devlete gelir sağladığı ancak uzun vadede vergiye 
gönüllü uyumu negatif etkilediği görüşü hâkimdir. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar genellikle vergi 
mükelleflerinin görüşlerine dayandırılmaktadır. Verginin diğer tarafı olan vergi idarensin vergi aflarıyla ilgili 
düşüncelerini ortaya koyan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, vergi idaresinin mükelleflere yakın bir 
yüzü olan vergi müfettişlerinin bakış açısıyla vergi aflarını irdelemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan anket 
çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, genel olarak vergi affının dürüst mükellefleri cezalandırdığı, vergi 
adaletini ve vergi denetimini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Afları, Vergi Adaleti, Vergi Müfettişleri 

 

THE EVALUATİON OF TAX AMNESTİES FROM THE PERSPECTİVE OF TAX INSPECTORS: A FİELD 
RESEARCH 

ABSTRACT 

The issue of tax amnesties is a controversial issue with aspects that may vary depending on the objectives and 
results considered. Tax amnesties, which are used frequently in Turkey, provide income to the state in the short 
term, but they negatively affect voluntary tax compliance in the long term. Academic studies on this subject are 
generally based on the opinions of taxpayers. There is limited number of studies about tax amnesties which 
consider tax administration's ideas which is the other side of the taxation. This study was conducted in order to 
examine the tax amnesties from the point of view of tax inspectors, which are close to taxpayers. According to 
the results of the survey, it has been concluded that tax amnesty is punishing honest taxpayers and negatively 
affects tax justice and tax audit. 

Keywords: Tax Amnesties, Tax Justice, Tax Inspectors 
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YENİ BİLGİ ÜRETİMİ: DÜŞÜNCE KURULUŞLARI  

Mehmet Münip BABUR240 

ÖZET 

Geleneksel bilgi üretimi, temelde üniversitelerin ürettiği bilimsel bilgiyi ifade etmektedir. Ancak küreselleşme 
ve bilgi toplumu söylemiyle birlikte bir süredir yeni bir bilgi üretim paradigmasından bahsedilmeye 
başlanmıştır. Bu yeni bilgi üretim sistemi, çoklu üretim yerleri ve tüketim yerlerine, arz ve talep kurallarına ve 
ticarileşmeye vurgu yapmaktadır. Bilimsel bilgi ve bilimsel topluluğun etik kurallarının dışında ve böylesi bir 
denetime tabi olmaksızın bu yeni bilgi üretilmektedir. Düşünce kuruluşları yeni bilgi üretiminin en önemli 
ajanlarının başında gelmektedir. Düşünce kuruluşları, bilgi temelli yapılar olup genel olarak üçüncü sektör 
olarak tanımlanan hükümet dışı örgütler (STK) kategorisinde değerlendirilmektedirler. Bilgi üretiminin yanı 
sıra bilginin dağıtımı, propaganda edilmesi, kamuoyunun şekillendirilip yönlendirilmesi, düşünce ikliminin 
şekillenmesinde işlev görmektedirler. Geçmişleri dünyada bir asır öncesine giden düşünce kuruluşlarının ilk 
örnekleri Türkiye’de yarım asır önce ortaya çıkmışlardır. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde siyasal, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel iklimin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Küreselleşme ve bilgi 
temelli ağ toplumlarının öne çıkmasıyla son çeyrek asırda bilgi temelli olan bu kuruluşların sayılarında büyük 
bir artış meydana gelmiş ve dünyanın farklı bölgelerine hızla yayılmışlardır. Çalışmamız, önemi açık olan bilgi 
üretiminin değişimi, küreselleşme ve bilgi toplumu çağında bu kuruluşların yeni bilgi üretimindeki işlevine 
odaklanacaktır. Amacımız, yeni bilgi üretim paradigmasının varlığını sorguladıktan sonra düşünce 
kuruluşlarının bu paradigmadaki yeri sorgulanacaktır. Çalışmamız ikincil verilere dayalı nitel bir çalışma 
olacak ve literatürdeki son gelişmeler dikkate alınacaktır. Kapsam bakımında, yeni bilgi üretimi düşünce 
kuruluşlarıyla olan ilişkisi çerçevesinde sınırlı olarak ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Düşünce Kuruluşları (Think Tanks), Yeni Bilgi Üretimi (New Knowledge Production, 
Bilgi Toplumu veya Ağ Toplumu. 

Jel Kodları  : Z0. 
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INTERTISYEL AKCIĞER HASTALIĞINDA SFTPC MUTASYONU 

Dilek Gün BİLGİÇ241,  

F. Sırrı ÇAM242 

ÖZET 

Sürfaktan, pnömosit olarak bilinen tip 2 alveolar hücrelerden salınan, başlıca SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D 
proteinleri ve fosfolipid, dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC) yüzey aktif bileşenleri içeren alveol yüzey gerilimini 
azaltan maddedir.SP-A proteini, alveolar makrofajlarda bulunan bakteriyel, fungal ve viral patojenlerin 
opsonizasyonunu arttırarak neonatal ve matür akciğerlerde önemli savunma rolü oynar. SP-B, SP-A, 
fosfolipidler ve kalsiyum varlığında tübüler miyelini oluşturur. SP-B, lamellar vücut formasyonu için kritiktir 
ve eksikliği, anormal lamellar body formasyonuna bağlı olarak SP-C'nin anormal işlenmesi ortaya çıkar.  SP-D 
ise, bakterilerin, viral partiküllerin, mantarların ve protozoalara karşı alveollerdeki doğal bağışıklığa katılır. SP-
C proteini, alveolar boşluğa salgılanarak fosfolipitlerin stabilitesini ve yayılımını artıran,tip 2 pnömositlerden 
postnatal olarak eksprese edilen, transmembran proteindir. SP-C proteininin geni olan SFTPC, 8p21'de lokalize 
6 ekzona sahip bir gendir. Surfaktan protein bozukluğu, SFTPC geni ile otozomal dominant yol ile kalıtılan, yaş 
ve ciddiyeti değişken olan çok nadir bir hastalıktır.SFTPC mutasyonu, SP-C proteininin prekürsörü olan proSP-
C'nin anormal katlanmasına yol açar. Anormal proSP-C toksisitesi veya SP-C disfonksiyonu çocuk ve 
erişkinlerde interstisyel akciğer hastalıklarına ve ARDS’ye yatkınlığa neden olur. Çocuk yoğun bakım 
servisinde kronik interstisyel akciğer hastalığı ve septik şok tanıları(kan gazı incelemesinde metabolik ve 
respiratuar asidoz) ile takip edilen 3 aylık kız çocuk, tarafımıza surfaktan eksikliği ön tanısı ile konsülte edildi. 
Surfaktan yetersizliğine neden olan SFTPB, SFTPC ve ABCA3 genlerinin tüm kodlayan ekzonları ve ekzon-
intron bağlantı bölgeleri yeni nesil dizi analizi yöntemi ile tarandı. 

Bilinen hastalığı olmayan 29.günlük kız bebeğin solunumsal problemleri başlamıştı. Hastanın iki yönlü akciğer 
grafisinde konsolidasyonlar görülmektedi ve  interstisyel akciğer hastalığını düşündürmekteydi. Hastanın 
genetik araştırması sonucunda, SFTPC genindeki c.196G>A spontan heterozigot mutasyonun, 66 pozisyonunda 
glutamik asit için lizinin yer değiştirmesi ile sonuçlandığı belirlendi.  

SFTPC mutasyonu otozomal dominant kalıtılımla veya spontan olarak izole vakalarda ortaya çıkabilmektedir. 
Hastanın ailesine yönelik genetik araştırma devam etmektedir. Ailenin sonraki gebeliklerinde prenatal tanı ve 
preimplantasyon genetik tanı endikasyonu vardır.  
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KROMOZOM ANOMALİLERİ VE TRİZOMİ 

Arş.Gör. Aydeniz Aydın GÜMÜŞ243 

Prof.Dr.F. Sırrı ÇAM244 

ÖZET 

Trizomi 22, trizomi 16 dan sonra ikinci en sık spontan düşük nedeni olup ilk trimesterden sonra 1/2833 sıklıkta 
ve canlı doğumlarda ise 1/30000-5000 sıklıkta rastlanmaktadır. Trizomi 22’ de, yaşam beklentisi bir gün ile üç 
yıl arasında değişmektedir. Vakaların yarısından fazlası, yalnızca 1 hafta hayatta kalabilirken ortalama yaşam 
beklentisi, dört gün olarak bilinmektedir. Karakteristik dismorfik yüz bulguları, mikrosefali, orta yüz 
hipoplazisi, hipertelorizm, epikantal katlantı, kulak anomalileri, mikrognati ve yarık damak-dudaktır.  

De-novo, mozaizim göstermeyen trizomi 22 sendromlu bir canlı doğmuş kız bebeğin klinik ve sitogenetik 
bulguları olan hasta, akrabalık olmayan aileden gebeliğin 40. haftasında, düşük doğum ağırlıklı olarak dünyaya 
gelmiştir. Hastada yapılan fizik muayenede, yarık damak-dudak, mikroftalmi, mikrokornea,  deri  
katlantılarının bulunduğu, düşük yerleşimli ve dismorfik kulaklar, kısa ve yeleli boyun yapısı ve geniş burun 
kökü saptandı. Genitoüriner muayenede, anal atrezi ve rektovajinal fistül gözlendi. Hastada, 400 bant 
çözünürlüğündeki GTG boyama ile yapılan kromozom analizi sonucu, 30 metafazda, 47,XX, +21 kromozom 
kuruluşu saptandı.  22q11.2 bölgesine uyumlu prop ile yapılan FISH analizi sonucu, 100 interfaz hücresinde, 
22. kromozoma ait üç adet sinyal tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: kromozom, trizomi, dismorfoloji 

Jel Kodları  : I190 
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HOKPP’DA T704M MUTASYONU VE YENİ BİR KLİNİK ANTİTE 

Arş. Gör. Dilek Gün BİLGİÇ245 

Arş. Gör. Aydeniz Aydın GÜMÜŞ246 

 Dr. H. Betül Gerik ÇELEBİ247 

Dr.Esra ÇOLAK248 

Prof. Dr.F. Sırrı ÇAM249 

ÖZET 

Periyodik paraliziler, iskelet kaslarındaki kendiliğinden düzelen ve ani başlangıçlı epizodik ataklarla 
karakterize bir grup hastalıktır.  Hipokalemik ve hiperkalemik periyodik paraliziler, karakteristik fenotiplerine 
ve atak esnasındaki potasyum düzeylerine göre tanımlanırlar. Hipokalemik periyodik paralizide (HoKPP) atak 
esnasında serum potasyum düzeyi 2.5mmol/L nin altında iken hiperkalemik periyodik paralizide (HperPP) 
potasyum düzeyi artmış ya da nornaldir. Paramyotonia konjenita (PK), bu gruptaki üçüncü hastlık olup 
myotoni ve peryodik paraliz birlikte görülmektedir. SCN4A genindeki T704M mutasyonu, HperPP’de rastlanan 
en sık mutasyon olup bu gendeki diğer bazı mutasyonlar ise PK’ya yol açmaktadır. Diğer yandan, HoKPP 
olgularının az bir kısmında, SCN4A geninin farklı mutasyonları bildirilmiştir. Bu çalışmada, HoKPP kliniği 
gösteren ve SCN4A geninde T704M mutasyonu taşıyan büyük bir Türk aile incelenmiştir.  

Kliniğimize başvuran probandda, 3 yaşında başlayan ataklar halinde gelen ve karbonhidrat alımı, soğuk 
maruziyeti ve egzersizle tetiklenen tekrarlayıcı paralitik atak öyküsü bulunmaktaydı. Atak esnasında serum 
potasyum düzeyi 1.8 mEq/L’ydi. Ataklar esnasında, koku halusinasyonu ve ataktan sonraki birkaç gün 
boyunca göz hareketlerini takiben diplopi şikayeti kaydedildi. Calinor tablet kullanımı ve tetikleyici 
faktörlerden kaçınarak atak sıklığı haftada birden ayda bire kadar azaltıldı. Özgeçmişinde, endometriozis 
operasyonu, hashimato hastalığı ve herediter anjiyoödem vardı. Hastadan yapılan SCN4A geni dizi analizinde 
T704M mutasyonu saptandı. Aile öyküsünde çizilen pedigride,  anne, abla, kuzen, dayı, dede ve dedesinin 
annesinde ve diğer uzak akrabalarında toplam  17 bireyde benzer öykü kaydedildi. Yapılan aile taramasında 
tüm bireylerde T7014M mutasyonu saptandı.  

Periyodik paralizilerde, klinik bulgular, tetikleyici faktörler ve mutasyonlar literatürde birçok yayında 
Özetlenmiştir. T704M mutasyonu, HyperPP olgularında en sık rastlanan mutasyon olarak belirtilmiştir. Fakat, 
bu çalışmada sunduğumuz ailede bu mutasyon, HoKKP kliniği ile prezente olmuştur. Ayrıca, hastalarda 
görülen halusinasyon ve diplopi şikayeti, daha önce literaürde, periyodik paralizi olgularında hiç bildirilmemiş 
atipik semptomlardır. Bu çalışma, T704M mutasyonunun, fenotipik değişkenliğini göstererek SCN4A 
mutasyonlarında genotip-fenotip korelasyonu ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hipokalemik periyodik paralizi, Hiperkalemik, SCN4A 

Jel Kodları  : I190 
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HASTANELERDE EL HİJYENİNİN ÖNEMİ 

Öğr. Gör. Dr. Zerife ORHAN250 
Öğr. Gör. Dr. Arzu KAYIŞ251 

ÖZET 

Çalışmanın Amacı: Yüzyıllardır kişisel hijyen ölçüsü olarak görülen el yıkama ile bulaşıcı hastalıkların 
yayılması arasındaki ilişki her geçen gün daha fazla araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bu 
çalışmanın amacı özellikle hastanelerde el hijyeninin önemine dikkat çekmektir. 

Çalışmanın Önemi: Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar, küresel sağlık sistemlerine yönelik artan bir tehdittir. 
Avrupa'da tahminen her yıl dört milyondan fazla sağlıkla ilişkili enfeksiyonlardan etkilenen vakalardan 
yaklaşık 37.000’i ölmektedir.  Antibiyotiklere dirençli organizmaların artması nedeniyle, bu sayının gelecekte 
yükselmesi kaçınılmazdır. Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların %40’nın patojenlerin iletilmesi için ana araç 
olarak kabul edilen sağlık çalışanlarının kontamine olmuş elleri nedeniyle oluştuğu bildirilmektedir. Çalışmalar 
hastane enfeksiyonlarının en az üçte birinin önlenebilir nedenlere bağlı olduğunu göstermesine rağmen, ancak 
%6-9’unun önlenebildiğini göstermiştir. Fakat sağlık hizmetlerinde el hijyeni uygulaması hala büyük ölçüde 
yetersizdir. Ülkemizde de hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olan el hijyenine uyumun 
sağlık personelinde düşük oranda ve yetersiz olduğu çeşitli çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. El 
hijyenine uyumsuzluğun nedenleri arasında lavabo yetersizliği veya lavaboların uygun olmayan yerlerde 
bulunması, sabun/havlu bulunmaması gibi alt yapı sorunları, zaman yetersizliği, eldiven kullanımı gibi 
durumlar ve cilt tahrişine bağlı şikayetler (deri alerjisi, egzama vb.) gibi faktörler bulunmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışma literatür taraması şeklinde yapılmıştır.  

Sonuç: El hijyenine uyumu geliştirmeye yönelik gerek bireysel, gerekse kurumsal ve toplumsal planlamalar 
yapılması ve etkin stratejilerin belirlenerek uygulanması önem arz etmektedir. Düzenli olarak eğitimlerin 
verilmesi, el hijyeni uygulamasının kolay ve uygun hale getirilmesi için fiziksel şartların oluşturulması, gözlem 
ve geri bildirimlerin yapılması, personelin ödüllendirilerek motivasyonunun arttırılması, idari yaptırım sistemi, 
bireysel ve kurumsal düzeyde aktif katılım ve işbirliğinin desteklenmesi, personel yetersizliğinin giderilmesi ve 
yoğun iş yükünün azaltılması gibi el hijyenine uyumu olumlu yönde etkileyen girişimlere daha fazla önem 
verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : El hijyeni, Hastane enfeksiyonu, Sağlık 

Jel Kodları  : I1. 
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1980 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN TARIM SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Osman Murat KOÇTÜRK252                                                                       

ÖZET      

1980’li yıllara Türkiye önemli bir dönüşüm geçirerek girmiştir. 24 Ocak Kararları bu dönüşümün gerçekleşmesi 
için alınmış kararlardır. Ekonominin dışa açılması sağlanarak kalkınmanın bu şekilde yapılması amacı 
güdülmüştür. Bu dönemde sanayileşmeye önem verilmiştir. Bu nedene tarım sektörü ihmal edilmiş, tarım 
sektöründe kullanılan kaynaklar en çok sanayi sektörüne aktarılmıştır. Dolayısıyla ihracatımızın yapısında da 
önemli değişiklikler olmuştur. 1980’li yılların başında ağırlıklı olarak tarım ürünü ihraç ederken, giderek katma 
değeri yüksek ürünler ihraç etmeye başlanmıştır. 2000’li yıllara ise, 1999 yılında yaşanan deprem felaketinin 
etkisi ile girildi. 2000 yılının Ocak ayında Enflasyonu Düşürme Politikası (2000 Programı) uygulanmaya 
başlamıştır. 2002 yılından sonra tek başına iktidar olan AK parti döneminde ekonomide önemli değişimler 
yaşandı.  Türkiye’de Tarım sektörü, her ülkenin olduğu gibi, ülkemizin de ekonomik ve sosyal gelişiminde 
önemli bir yere sahiptir. 1980 sonrası serbest piyasa uygulamaları sonucunda tarım sektöründe de bazı önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Bunları şu şekilde Özetlemek mümkündür; Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 1984 ve 
1993 yılındaki bazı KHK’lerle değişikliklere uğratılmıştır.  1994 yılında, Tarım Bakanlığı tarafından, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu özelleştirilmiştir. 1984 yılında Çay Kanunu ile çayda devlet tekeline son verilmiştir. 
Özelleştirmeler 90’lı yıllardan itibaren başlamış, 2000’li yıllarda da devam etmiştir. Halen tarım sektöründe 
yaşanan gelişmeler sektörün kendi kendine yeterliliğini yitirme noktasına getirmiştir. Bu nedenle kalıcı, üretimi 
ve verimi arttırıcı etkin tarımsal destekleme politikalarına gereksinim duyulmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ VE KOOPERATİFLER BANKASI MODELİ 

Prof. Dr. Osman Murat KOÇTÜRK253                                                                       

ÖZET 

Türkiye’de 1923-2018 yılları arasında iktidara gelmiş 66 hükümetin programları incelendiğinde bütün hükümet 
programlarında tarımın önemine değinilmiş, tarımda çiftçi örgütlenmesinin sağlanması hedeflenmiştir. 2000 
yılından sonra ciddi biçimde ele alınan, AB’ ne tam üyelik hedefi doğrultusunda tarımda yapılan yasal 
düzenlemeler çok olumlu gelişmelerdir. Tarımın sorunlarının ancak çiftçilerin ekonomik amaçlı örgütlenmesi 
olan bağımsız kooperatifler ve güçlü Ziraat Odaları yoluyla çözülebileceği düşünülmektedir. Bunu sağlamak 
için yapılacak temel düzenlemelerden bir tanesi halen 3 farklı yasaya tabi tarımsal kooperatiflerin 1163 sayılı 
yasa çerçevesinde tek bir kanuna bağlı olarak düzenlenmesidir. Bu sayede kooperatifler arası işbirliği ve 
örgütlenme problemleri önemli ölçüde çözebilecektir. Bir diğeri ise son yıllarda sayısal olarak artış gösteren 
üretici, yetiştirici birlikleri ile ziraat odalarını bütünleştirecek mesleki örgütlenme modelini hayata geçirmektir. 
Kooperatif örgütlenmenin temel sorunlarından birisi de finansman sorunudur. Bunun çözümü için 
kooperatiflerin finansman açısından güçlendirilmesi ve özellikle dış finansmanda önemli bir aktör olan 
Kooperatifler Bankasının kurulması büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de iki tip çiftçi 
örgütlenmesi olması gerektiği düşünülmektedir; Birincisi Tarımsal Kooperatifler Milli Birliği (ya da 
Konfederasyonu) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (Tüm üretici ve yetiştirici birliklerinin de üyesi olacağı)’ dir. 
Bu ikisi ise, bazı AB ülkelerinde olduğu gibi, Kamu kesimi temsilcilerinin de içinde olduğu Türkiye Tarım 
Konseyi şemsiyesi altında toplanmalıdır. 
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AHP TABANLI VZA YÖNTEMİ KULLANARAK BANKA ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Ögr. Üyesi Adem BABACAN254 

ÖZET 

Günümüzde küreselleşme her geçen gün gittikçe önemi artan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
son yıllarda iletişim kanallarındaki gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Küreselleşme pek çok alanı 
etkilediği gibi finansal piyasaları da etkilemektedir. Küreselleşme rekabetin artmasına ve daha düşük kar 
marjları ile firmaların piyasada tutunmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Bu gelişmeler firmaları 
kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Firmalar bu nedenlerden dolayı 
performanslarını geliştirmek zorundadırlar. Etkinlik ölçümü firmaların ortakları, yöneticileri ve yatırımcılar 
açısından önemlidir. Etkinlik ölçümü sonucunda elde edilen bilgiler ilgililere firmaların hedeflerini ne ölçüde 
gerçekleştirebildiklerini gösterir. Bu bilgiler bir diğer ifade ile firma yöneticilerinin geçmişte aldıkları kararların 
ne kadar başarılı olduğunun da göstergesidir. Aynı zamanda etkinlik ölçümüyle firmanın kaynaklarını etkin 
kullanıp kullanmadığı da ölçülebilir. Veri Zarflama Analizi (VZA), çalışmalarda, ağırlıklarını da göz önünde 
bulundurarak, çoklu girdi ve çoklu çıktıyı ortaya koymakla sorumlu karar verme birimlerinin göreli etkinliğini 
değerlendirmek için kullanılan, doğrusal programlama tabanlı, parametrik olmayan bir yöntemdir. Başlangıçta 
kamu kurumlarının göreli performanslarını ölçmek için kullanılan bu yöntem günümüzde pek çok sanayi ve 
hizmet işletmelerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada altı girdi ve beş çıktı Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) 
ile ağırlıklandırıldıktan sonra VZA yöntemi kullanılarak Türkiye’deki Bankaların etkinlik analizi yapıldı.   

Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, AHP, VZA 

Jel Kodları  : C44, C49, C61 

 

EVALUATION OF THE BANK EFFICIENCY BY USING AHP BASED DEA METHOD 

ABSTRACT 

Nowadays, globalization is becoming increasingly important. Especially in recent years, developments in 
communication channels have accelerated the globalization process. Globalization affects many areas and 
affects financial markets. Globalization leads to increased competition and lower profit margins, leading 
companies to hold on to the market. These developments force companies to use their resources effectively and 
efficiently. For these reasons, companies must improve their performance. Activity measurement is important 
for companies' partners, managers and investors. The information obtained as a result of the activity 
measurement shows the extent to which the firms are able to realize their targets. This information, in other 
words, shows the success of the decisions taken by the company managers in the past. It can also be measured 
whether the company uses its resources effectively by measuring its efficiency. Data Envelopment Analysis 
(DEA) is a non-parametric, linear programming-based method used to evaluate the relative effectiveness of 
decision-making units responsible for introducing multiple inputs and multiple outputs, taking into account 
their weight. This method, which was initially used to measure the relative performance of public institutions, 
is now being implemented in many industrial and service enterprises. In this study, first six inputs and five 
outputs were weighted by Analytic Hierarchy Method (AHP). Then Banks in Turkey was made  analysis using 
the DEA method. 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, AHP, DEA 

Jel Kodları  : C44, C49,C61 
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AHP VE TOPSİS YÖNTEMİ KULLANARAK BİLGİSAYAR SEÇİMİ 

Dr. Ögr. Üyesi Adem BABACAN255 

ÖZET 

Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) konusunda kriterlerin tanımlanması ve ağırlıklandırılması sonrasında da en 
iyi kararın karar verilmesi son yıllarda dikkat çekici bir şekilde literatürde önemli yer tutmaya başlamıştır.  
"Kriter" yargının bir aracı veya standardıdır. Karar verme bağlamında, bu, belirli bir seçimin ya da eylem 
sürecinin, diğerinden daha cazip olduğu yargılanabilecek bir çeşit standart anlamına gelir. Farklı seçimlerin 
veya eylem biçimlerinin göz önünde bulundurulması, önemli ölçüde çelişen bu tür standartların mevcut olması 
durumunda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) sorunu haline gelir. Örneğin, basit kişisel tercihlerde bile, ilgili 
kriterler birçok birbirinden bağımsız konuları içerebilir. Hem kamu hem özel sektörde kurumsal düzeyde 
yönetim kararları hem de kişisel bazda kararlar daha geniş bir ölçüt yelpazesinin ele alınmasını içerebilir. Bu 
durumda geniş ölçüde farklı çıkar gruplarından mutabakat alındıktan sonra çözüme gidilebilir. Bu karmaşık 
problemin çözüm yolu ÇKKV yöntemlerinden probleme uygun olan birinin seçilmesiyle olur. Çok Kriterli 
Karar Verme metotlarından en çok kullanılan AHP ile ağırlıklandırmanın yapılmasından sonra alternatifler 
arasından TOPSIS yöntemi kullanılarak seçim sıralamasının yapılması çok daha uygundur.  

Bu çalışmada akademisyen olarak üniversitelerde çalışanların bilgisayar seçim problemiele alındı. Belirlenen 
bilgisayarlara ait altı kriter Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle ağırlıklandırılarak dört değişik marka 
bilgisayar markası arasından Topsis yöntemi kullanılarak seçim yapıldı. 

Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS  

Jel Kodları  : C44, C49,C61 

 

COMPUTER SELECTION USING AHP AND TOPSIS METHOD 

ABSTRACT 

The determination of the criteria in the Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) and the decision of optimum 
decision after weighting has begun to take an important place in the literature in recent years. "Criteria" is an 
instrument or standard of judgment. In the context of decision making, this means a kind of standard that can 
be judged to be more attractive than a particular choice or action process. The consideration of different choices 
or forms of action becomes a Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), if such standards exist. For example, 
even in simple personal preferences, the relevant criteria may contain many independent topics. In both the 
public and private sectors, corporate-level management decisions and decisions on a personal basis may involve 
addressing a wider range of criteria. In this case, a wide variety of interest groups can be resolved after a 
consensus is reached. The solution to this complex problem is the choice of one that is appropriate to the 
problem. After weighting with AHP, which is the most commonly used method of Multi Criteria Decision 
Making, it is much more convenient to make selection by using TOPSIS method among alternatives. 

In this study, students' choice of computers in universities were taken as academicians. Six criteria of the 
computers were weighted by Analytical Hierarchy Process (AHP) method and selection was made by using 
Topsis method among four different brand computer brands. 

Keywords : Multi Criteria Decision Making, AHP, TOPSIS 

Jel Kodları : C44, C49,C61 
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ULUSAL KALKINMA PLANLARINDA KENTSEL ALTYAPIYA İLİŞKİN POLİTİKALARIN 
KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZİ 

Doç. Dr. Rasim AKPINAR 256 
Doç. Dr. Ahmet UÇAR 257 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN 258 

ÖZET   

Planlama kavramının genel tanımına bakıldığında şunu söylemek mümkündür; plan, bir işi gerçekleştirmek, 
bir sonuca ulaşmak için yapılan her türlü çaba faaliyet olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte planlama, 
yönetimin en önemli işlevlerinden de biridir. Kalkınma              planlaması ise uzun dönemli kalkınma 
politikasının belli kurallara göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Geniş anlamıyla kalkınma planlaması, 
bir ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal durumunun, belirli bir dönemde toplumun ulaşmak istediği amaçlara 
ve hedeflere en uygun bir biçimde varması için, kaynakların yöneticiler tarafından etkili bir şekilde 
kullanılmasını ifade etmektedir. Türkiye’deki planlama sürecine bakıldığında akla ilk gelen beş yıllık kalkınma 
planlarıdır. Kalkınma planları 1960 anayasası ile Türk kamu yönetimine giren Devlet Planlama Teşkilatı’nca 
(2011’den bugüne Kalkınma Bakanlığı)  hazırlanmakta ve TBMM tarafından onaylanmaktadır. Kalkınma 
planlarındaki temel amacın, ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişip ilerlemesini sağlamak olduğu 
görülmektedir. Kentlerin gelişmesini ve sorunlarından kurtulmasını sağlamak elbette ülkenin sosyal ve 
ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu sebeple kalkınma planlarında, ülkenin gelişmesine 
katkı sağlayan kentsel altyapı ile ilgili düzenlemeler yer almakta, bu düzenlemeler ile kentsel altyapı 
politikalarına kalkınma planlarında yer verilmektedir. Türkiye’de sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması 
amacıyla günümüze kadar 1963- 2018 yılları aralığını kapsayan toplam on tane ulusal kalkınma planı 
oluşturulmuştur. Bu çalışmada on tane ulusal kalkınma planları incelenmiş ve bu planlarda kentsel altyapı 
politikalarına ne derece önem verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Bakanlığı, Planlama, Kalkınma Planları, Kentsel Altyapı Politikaları. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS ABOUT NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON URBAN 
INFRASTRUCTURE POLICIES 

ABSTRACT 

It is possible to say planning can be described every effort and activity to do a work or achieve a result when 
concept of plan is looked in general. Furthermore, planning is one of the most important functions of 
administration. Development plan is organization of long run development policy to certain rules. In broad 
meaning of development plan means that a country’s social, political and economic situation and its sources are 
used effectively by administrative in certain times in order to achieve society’s aim and targets. When Turkey’s 
planning process is looked, it is first to come up in mind is five-year development plans. Development plans 
are prepared by State Planning Organization (Ministry of Development by the time 2011) which entered to 
Turkey’s public administration with 1960 Constitution and are confirmed by Grand National Assembly of 
Turkey. The main purpose of development plans is seen to provide progress socially and economically of the 
country. Providing cities’ progress and getting rid of problems contribute to social and economic progress of 
the country. Because of that, regulations about urban infrastructures which enable the development of the 
country contributes to the countries progress and with this regulations policies about urban infrastructures is 
included in development planning. There are 10 national development policies that comprises up 1963 to today 
in order to provide social and economic progress in Turkey. In this study, 10 national development plans were 
examined and tried to reveal how urban infrastructure policies are given importance in this plans. 

Keywords: Ministry of Development, planning, development plans, urban infrastructure policies. 
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KREDİ DERECELENDİRME NOT AÇIKLAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 
AİT CDS’LER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Umut Burak GEYİKÇİ259 

ÖZET 

Çalışma MSCI’de yer alan  13 gelişmekte olan ülkeye ait veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kredi not 
açıklamalarının CDS’ler üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin amaçlandığı çalışmada 2005-2018 dönemi 
incelenmiştir. 2005 – 2018 yılları arasında “-45, 0”, “-7, 0”, “0, +1” “+2, +7” ve “+8, +45” olay pencereleri 
incelenmiş, düşen not açıklamalarında olay gününün 2 gün ve 3 gün öncesinde anormal getirilerde anlamlı bir 
farklılık olduğu, artan not açıklamalarında özellikle olaydan önceki (-45, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık 
düzeyinde ve olay anı da (0, +1) %1 anlamlılık düzeyinde farklı anormal getiriler gözlemlenmiştir. Sonrasında 
2007 – 2010 arası kriz dönemi ve 2011-2014 kriz sonrası dönem olarak ikiye ayrılarak analiz tekrar edilmiştir. 
Kriz döneminde, düşen notlar olay gününün  öncesi ve sonrasında belirlenen olay pencerelerinde herhangi bir 
anormal getiriye sahip değildir. Not artışlarında ise olay günü %1 anlamlılık düzeyinde  %-0,23’lük bir negatif 
anormal getiri ile (+8, +45) günleri arasındaki olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde %4,45’lik bir anormal 
getiri gözlemlenmiştir. Kriz dönemi sonrasında yapılan incelemede, (-45, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık 
düzeyinde %11’lik bir anormal getiri söz konusuyken, yükselen notlar (-45, 0) olay penceresinde %1 anlamlılık 
düzeyinde -6’lık bir anormal getiri, (-7, 0) olay penceresinde %10 anlamlılık düzeyinde -%2,7’lik bir anormal 
getiri, ve (0, +1) olay penceresinde ise %10 anlamlılık düzeyinde -% 1’lin bir anormal getiri gözlemlenmiştir. 

 

THE EFFECTS OF SOVEREIGN CREDIT RATING ANNOUNCEMENTS ON THE CDS INDEX OF 
EMERGING MARKETS 

ABSTRACT 

The study was carried out on the data of 13 developing countries in MSCI. The aim of the study was to measure 
the impact of credit note disclosures on CDSs. Between the years 2005 - 2018 (-45, 0), (-7, 0), (0, +1) (+2, +7) and 
(+8, +45) event windows have been examined. There is a significant difference was observed in abnormal 
returns for 2 days and 3 days prior to the event day in the decreasing rating announcements. In the increasing 
rating announcements, different abnormal returns were observed at the 10% significance level in the event 
window (-45, 0) before the event and at the 1% significance level at the moment of the event (0, +1). Afterwards, 
the analysis was repeated. In the analysis; between 2007 and 2010 was accepted as a crisis period and 2011-2014 
was accepted as the post-crisis period. In the crisis period, the falling notes didn't not have any abnormal returns 
in the event windows determined before and after the event day. In the rising rating announcements; on the 
event day a negative abnormal return of -0,23% at the% 1 significance level and in the event window between 
the days of (+8, +45) abnormal return of % 4,45 at the 10% significance level was observed. In the evaluation 
made after the crisis period, in the falling rating announcements, in the event window of (-45, 0) there was an 
abnormal return of 11% at the 10% significance level. In the rising rating announcements; in the event window 
(-45, 0), - 0,6% abnormal return was observed at the level of 1% significance, in the event window (-7, 0), 2.7% 
abnormal return was observed at the level of 10% significance and in the event window (0, +1), 1% abnormal 
return was observed at the level of 10% significance. 
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ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE 

Doç. Dr. Ahmet TEKİN260 
Sema TOLKUN261 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik faaliyetler giderek uluslararası düzeyde artış göstermektedir. Bu değişimden 
egemenlik güçlerini kullanarak vergi gelirlerini arttırmak isteyen devletlerin farklı vergi sistemleri ve 
uygulamaları sonucunda çifte vergileme durumu ortaya çıkmaktadır. Vergi sistemindeki adalet, eşitlik, rekabet 
ilkeleri açısından olumsuz olan bu durumu önlemek için ülkeler karşılıklı anlaşma yoluyla düzenlemeler 
yaparak çifte vergilemeyi önlemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının 
içeriği genel olarak değerlendirilmiş ve günümüze kadar Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergiyi önleme 
anlaşmaları kapsam ve uygulanan yöntem toplu bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Uluslararası Çifte Vergileme, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, OECD 
Model Vergi Anlaşması 

 

ABSTRACT 

With globalization, economic activity is increasing at an international level. As a result of the different tax 
systems and practices of the states that want to increase their tax revenues by using the powers of sovereignty 
from this exchange, double taxation situation arises. In order to prevent this situation which is negative in terms 
of justice, equality and competition principles in the tax system, countries try to prevent double taxation by 
arranging through mutual agreement. In this study, the contents of the agreements for the prevention of double 
taxation were evaluated in general, and the double taxation agreements, which were up to date by Turkey, were 
tried to be shown collectively. 

Key words : International double taxation,  International tax treaties, OECD Model Tax Treaty  
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MEKANSAL FARKLILIK AÇISINDAN VERGİLEMEDE OTORİTE TEORİSİ: AMPİRİK BİR 
DEĞERLENDİRMEOŞ SATIR 

Doç.Dr. Ferdi Çelikay262 
Doç. Dr. Ahmet Tekin263 

Arş. Gör. Dr. Esra Doğan264 

ÖZET 

Bu çalışmada vergilemeye ilişkin yaklaşımlardan otorite teorisinin mekansal farklılık açısından 
değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Otorite teorisi literatürde, verginin toplum duygusu olduğu, milli bir 
görev ve fedakarlık olarak açıklanabileceği veya mutlak otoriteye dayandırıldığı yönünde üç farklı temel görüş 
ile ele alınmaktadır. Bu doğrultuda otorite teorisini açıklayan temel görüşler esas alınarak anket formu 
hazırlanmıştır. Anket formları mesafe olarak birbirine yakın ancak yerel yönetim ve toplumsal yapı itibariyle 
farklılıklar içeren Kütahya ve Eskişehir illerinde oluşturulan örnekleme uygulanmıştır. Veriler kota örnekleme 
yöntemi ile Kütahya’da 346, Eskişehir’de ise 352 gelir vergisi mükellefinden toplanmıştır. Her ne kadar kota 
örnekleme yöntemi kullanılmış olsa da Analizin güvenilirliğini sağlayabilmek için her iki ilde de benzer 
demografik özelliklere sahip mükelleflerin tercih edilmesine özen gösterilmiştir. Analiz aşamasında Bağımsız 
Örneklem T Testi ve çapraz tablolar kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen bulgulara göre; i) 
verginin toplum duygusuna dayandığı görüş her iki ilde de desteklenmemiştir, ii) verginin milli bir görev ve 
fedakârlık olduğu görüşü ile vergiyi mutlak otoriteye dayandıran görüş açısından Eskişehir ve Kütahya 
arasında anlamlı bir farklılık çıkmış, Eskişehir’de bu görüşlerin daha fazla benimsendiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Bağımsız Örneklem T Testi, Mekansal Farklılık, Vergilemede Otorite Teorisi.R 

Jel Kodları  : A1, C21, H29. 

 

AUTHORITY THEORY IN TAXATION IN TERMS OF SPATIAL DIFFERENCE: AN AMPIRICAL 
EVALUATIONSATIR 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to evaluate the theory of authority in taxation in terms of spatial difference. According 
to literature the theory of authority is dealt with in three different basic views that tax is a sense of society, can 
be explained as a national duty and sacrifice or based on absolute authority. In this direction, a questionnaire 
form was prepared based on the basic opinions explaining the theory of authority. The questionnaires were 
collected in the Kutahya and Eskisehir provinces, which were close to each other but with differences in terms 
of local government and social structure. The data were collected from 346 income tax payers in Kutahya and 
352 in Eskisehir by quota sampling method. Although the quota sampling method was used, in order to ensure 
the reliability of the analysis, making the point of the preference of taxpayers with similar demographic 
characteristics in both provinces. Independent sample T test and cross tables were used in the analysis phase. 
According to the results of the tests; i) the view that the tax is based on a sense of society has not been supported 
in both provinces, ii) a significant difference between Eskisehir and Kutahya in terms of the view that the tax is 
a national duty and sacrifice, and the view that bases the tax on absolute authority, and it is concluded that these 
views are more adopted in Eskisehir. 

Key Words : Independent Sample T Test, Spatial Differnce, Authority Theory in Taxation.ATIR 

Jel Codes : A1, C21, H29. 
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ STRES DÜZEYİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA; ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

Mustafa ÇELTİKCİ265 
Salih MUTLU266 
Mazhar DEDE267 

Kurtuluş ÇÖRT268 

ÖZET 

Küreselleşen dünya ile iş yaşamında birçok meslek grubunda yeni iş akış süreçleri meydana gelmekle birlikte 
çağımızın en önemli kavramlarından birisi olan “hız” da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu süreçler, 
insan faktörü üzerinde “stres” unsurunu meydana getirmektedir. Çağımızın en yaygın psikolojik unsuru olarak 
değerlendirilen stres hem bireysel hem de toplumsal kaynaklarla ilişkilendirilebilirken, iş hayatı da bu 
kaynakların en başında gelebilmektedir. İş hayatındaki yoğun tempo, günümüzde çevre koşullarında ki 
değişim ve teknolojik gelişmeler bireyler de strese neden olmaktadır. Muhasebe mesleğine bu açıdan 
bakıldığında, icra edilen faaliyetlerin niteliğinden dolayı stres yükü fazla olan meslek gruplarındandır. 
Muhasebe meslek mensuplarının mesleki stres düzeyi kapsamında ele alınan bu çalışma ile mesleki stres 
düzeyinin ve sebeplerinin;  genel, işyeri ve mükellefler bazında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 
Antalya’da faaliyet gösteren 271 adet muhasebe meslek mensubuna anket uygulaması yapılmıştır. Söz konusu 
anket verileri Spss 24 programı ile analiz edilmiş olup mesleki stres düzeyi ve sebepleri üzerine elde edilen 
sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Mensubu, Stres, Mesleki Stres Mesleki Stres Analizi  
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YENİ KIRILGAN BEŞLİ OLARAK TANIMLANAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Doç.Dr. Haşim AKÇA269 
Oğuzhan BOZATLI270 

ÖZET 

İlk olarak 2013 yılında Morgan Stanley adlı yatırım bankasının yayınladığı küresel görünüm başlıklı adlı 
raporda öne sürülen kırılgan beşli sınıflandırması, ülkelerin değişen göstergeleri ile beraber yıllar içerisinde 
farklı ülkeleri kapsamakta veya kapsam dışına itmektedir. Zira Morgan Stanley 2016 yılında kırılgan beşli 
sınıflandırmasını revize ederek bazı ülkeleri bu sınıflandırma kapsamına dâhil ederken bazı ülkeleri de 
sınıflandırma kapsamı dışına çıkartmıştır. Son olarak 2017 yılında ise uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu olan Standard and Poor’s yeni kırılgan beşli sınıflandırması yapmıştır. Bu yeni kırılgan beşli 
sınıflandırmasına göre daha önce listede yer alan Türkiye yerine korurken diğer ülkeler (Endonezya, Güney 
Afrika, Kolombiya ve Meksika) sınıflandırmadan çıkarılmıştır. Yeni sınıflandırmada bu ülkelerin yerini ise 
Arjantin, Katar, Mısır ve Pakistan almıştır. Bu çalışmada öncelikle eski kırılgan beşli ülkelerin neden kırılgan 
bir yapıya sahip oldukları ve bu kırılganlıkları nasıl minimize ettikleri üzerinde durulacaktır. Ardından yeni 
kırılgan beşli sınıflandırmasına dâhil olan ülkelerin neden bu gruba dâhil olduğu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Kırılgan Beşli, Yeni Kırılgan Beşli, Yapısal Sorun. 

Jel Kodları  : F4, E6. 

 

AN ASSESSMENT OF COUNTRIES IDENTIFIED AS THE NEW FRAGILE FIVES 

ABSTRACT 

First, the fragile five classification proposed by the Morgan Stanley investment bank in 2013 reveals the different 
countries during the years, including the changing indicators of the countries. Morgan Stanley revised its fragile 
five classification in 2016 and included some countries within the scope of this classification while excluding 
some countries. Finally, in 2017, the international credit rating agency Standard and Poor's made the new fragile 
five classification. These other countries while protecting fragile new five instead of Turkey on the list before, 
according to the classification (Indonesia, South Africa, Colombia and Mexico) was excluded from the 
classification. In the new classification, Argentina, Qatar, Egypt and Pakistan are replaced by these countries. In 
this study, firstly, it will be emphasized why old fragile five countries have a fragile structure and how they 
minimize these fragilities. Then, it will be examined why the countries included in the new fragile five 
classification are included in this group. 

Key Words : Fragile Five, New Fragile Five, Structural Problem  
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TÜRKİYE’DE ENFLASYONU BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT271 

ÖZET 

Fiyatlar genel seviyesindeki yükselişi ifade eden enflasyon ekonomiler için önemli makroekonomik 
göstergelerden biridir. Türkiye ekonomisi ve halkı uzun yıllar enflasyonla mücadele etmiş ve enflasyona dair 
oldukça kötü tecrübeler edinmiştir. Enflasyon Türkiye ekonomisinde, bazı aylarda çift haneli olsa bile 2004 yılı 
Şubat ayından itibaren tek haneli oranlarda seyretmiş ve en düşük 2011 yılı Mart ayında %3,99’a inmiştir. 
Enflasyon önemli şekilde düşüş göstermiş olmasına rağmen 2017 Şubat’ından itibaren yeniden çift hanelere 
çıkmış ve 2018 Mayıs ayına kadar da %10-13 bandında hareket etmiştir. 2018 Haziran ayından itibaren ise yeni 
bir yükseliş sürecine girmiş ve 2018 Eylül ayında %24,52 ile Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır gördüğü en 
yüksek seviye olmuştur.  

 

Enflasyon, makroekonomik faktör olarak faiz, kur, talep vb değişkenlerle etkileşim içindedir. Çalışmada 
Türkiye ekonomisi için enflasyonu belirleyen faktörler ekonometrik olarak araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar 
neticesinde Türkiye ekonomisinde makroekonomik faktörlerin enflasyonu nasıl etkilediği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Enflasyon, Talep, Faiz, Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme. 

Jel Kodları  : E31, E43, F31, O47, R21. 

 

FACTORS DETERMINING INFLASION IN TURKEY 

ABSTRACT 

Inflation, which represents the rise in prices at the general level, is one of the major macroeconomic 
indicators for economies. Turkey's economy and its people have struggled against inflation for many 
years and have acquired quite a bad experience about inflation. Inflation in Turkey's economy, despite 
reaching double-digit in some years, has remained at single-digit rates since February 2004 and has 
fallen to the lowest 3.99% in March of 2011. Although inflation declined significantly, it has come back 
to double digits as of February 2017 and moved in the 10-13% band until May 2018. As of June 2018, 
it has started a new upward trend and in September 2018 it reached 24.52%, the highest level seen in 
recent years in Turkey's economy. 

 Inflation is in interaction with macroeconomic factors such as interest, exchange rate and demand. In 
this study, the factors that determine inflation for Turkey's economy will be investigated 
econometrically. As a result of the results obtained, how macroeconomic factors affect inflation in 
Turkey’s economy will be discussed. 

Key Words : Inflation, Demand, Interest Rate, Foreign Exchange, Economic Growth 

Jel Codes : E31, E43, F31, O47, R21. 
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GÜMRÜK SAVAŞLARI – TRUMPİZM 

Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI272 
Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT273 

ÖZET 

Ulusal ekonomiler birbirlerini etkilemekte ve Küresel Ekonomik Sistemi oluşturmaktadır. Bu Ekonomik sistem, 
ülkelerin büyüme ve zenginliğini doğrudan etkilemektedir. Ekonomik Bütünleşme Teorisine göre, zenginlik, 
büyüme ve diğer makroekonomik parametreler dış ticaret ile bağlantılıdır. Liberalizm ve serbest ticaret, küresel 
ekonomik sistem ve ülkeler için en iyi olarak kabul edilmektedir. Serbest ticaret, küresel ekonomik sistem için 
Pareto optimum koşulunu sağlamaktadır. Kanımızca İkinci En İyi Teorisi’ne göre ekonomik entegrasyonlar 
veya WTO düzenlemeleri dünya ekonomik sistemi için ikinci en iyiyi oluşturmaktadır. 

GATT, GATS ve TRIPS, hemen hemen tüm ticaret türlerini kapsamakta ve küresel ekonomik sistemi daha 
serbest hale getirmektedir. Fakat Trumpist politikalar serbest ticarete ve DTÖ kurallarına aykırıdır. Bu 
politikalar kısa vadede ABD'nin ticaret ortakları ve ABD için zararlı olacaktır. 2021 veya 2022'de dünya, 
karşılıklı azalan ticaret ve tüketici refahı, artan korumacılık, istikrarsız döviz kuru gibi nedenlerle ABD 
ekonomik krizine tanık olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Trumpism, Dış Ticaret Savaşları, Gümrük Vergileri, WTO, serbest ticaret 

Jel Kodları  : F14, F41, F43, F-60 

 

CUSTOM’S WAR-TRUMPISM 

ABSTRACT 

National economies influence each other’s and form the Global Economic System. This Economic system is 
directly affected growth and wealth of nations. According to Economic Integration Theory, wealth, growth and 
other macroeconomic parameters are connected with foreign trade. Liberalism and free trade are the best for 
global economic system and countries. Free trade provides Paretian optimum conditions for global economic 
system. The General Theory of Second Best says economic integrations or WTO rules are the second best for the 
world economic system.  

GATT, GATS and TRIPS covers almost all of trade types and make global economic system freer. But the 
Trumpist policies are against free trade and WTO rules. According to the Integration Theory these policies will 
be harmful for US trade partners and US in a short term. Maybe in 2021 or 2022 the world will see the US 
economic crisis for the following reasons; mutual declining trade and consumer welfare, increased 
protectionism, unstable exchange rate..  

Key Words : Trumpism, Trade War, Custom Duties, WTO, Free Trade 

Jel Codes : F14, F41, F43, F-60  
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE REGÜLASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Serkan CURA274         
Osman GÜLDEN275 

 

ÖZET 

1970’lerde sosyalist sisteminin çökmesi ve yaşanan petrol krizinin ardından dünyada yaşanan 
stagflasyonla birlikte devletin iktisadi hayattaki varlığı sorgulanmış, müdahaleci Keynesyen 
politikalar yerini liberal ekonomilere bırakmaya başlamıştır. Şüphesiz ki geçen süreçte liberal 
politikalar izleyen birçok ülkede devletin ekonomideki yeri olabildiğince azaltılmaya çalışılsa da 
böyle büyük bir güçten tamamen uzaklaşılamamış, devletin piyasayı düzenleyici ve denetleyici 
yetkisi kullanılmıştır. Bu durumda devlet günümüzde artık ekonominin baş aktörlüğü görevinden 
hakemliği görevine bürünmüş ve işleyen mekanizmaları düzenleme ve denetleme görevi edinmiştir.  

Regülasyon kavramı son dönemde yoğun olarak inceleme alanı bulan konulardan birisi haline 
gelmiştir. Düzenleme ve denetleme anlamına gelen regülasyon iktisadi ve sosyal faaliyetlerin idari ve 
mali anlamda bağımsız otoritelerce denetlenmesi ve düzenlenmesi anlamına gelmektedir. ve 
günümüzde devletler regülatif yetkilerini önemli ve hayati sektörleri düzenlemek, yapılandırmak ve 
denetlemek için kullanmaktadır. Çalışmada Dünya’da regülasyon uygulamalarının gelişimi ve 
Türkiye’de çeşitli sektörler üzerindeki etkinliği analiz edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Regülasyon, Devlet Müdahalesi, Enerji Sektörü 

JEL Sınıflandırması :  L5, K2, N4 

 

REGULATORY PRACTICES IN WORLD AND TURKEY 

ABSTRACT 

After the collapse of the socialist system in 1970s and the stagflation that took place in the world after 
the oil crisis, the economic viability of the state has been questioned, and the interventionist keynesian 
policies have begun to yield liberal economies. Clearly, in many countries that have followed liberal 
policies in the past, attempts have been made to reduce the state of the economy as much as possible, 
but such a great power has not been fully removed and the government's regulatory and supervisory 
power has been used. In this case, the state now has the task of regulating and supervising the 
functioning and functioning of the economy, which is now the chief actor of the economy.  

The concept of regulation has become one of the topics that have been intensively studied in the recent 
period. Regulation and supervision of incoming regulation means of economic and social activities, 
administrative and financial sense, independent authorities monitoring and regulation means. 
Recently the state to organize important and vital sector of the regulative authority uses to configure 
and control. Development and regulation of the practice in the world in the study on the effectiveness 
of various sectors in Turkey is analyzed. 

Keywords  : Regulation, Government Intervention, Energy Sector 

JEL Classification : L5, K2, N4 
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GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARININ MERKEZ BANKASI BİLANÇOSUNA 
ETKİSİ 

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim AL276 

ÖZET 

Para politikası, faiz oranını değiştirmek suretiyle fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve istihdam gibi farklı 
iktisadi amaçlara ulaşmaya yardım etmektedir. Resesyon dönemlerinde, genişletici para politikası uygulanarak 
faiz oranları düşürülmekte ve toplam talep artırılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle üretim ve istihdamın 
artırılması hedeflenmektedir. Ancak, faiz oranları sıfır seviyesine indiğinde bu geleneksel para politikası da 
etkinliğini kaybetmektedir. Böyle bir durumda geleneksel olmayan para politikasına başvurulmaktadır. 2008 
Küresel Ekonomik Krizinde de resesyonla mücadele çerçevesinde genişletici para politikası uygulanmış, fakat 
faiz oranları sıfıra yanaşmasına rağmen toplam talep yeterince artırılamamıştır. Bu nedenle geleneksel olmayan 
para politikası araçlarına başvurulmuştur. Nitekim miktarsal genişleme, kredi genişlemesi ve faiz taahhüdü 
gibi geleneksel olmayan araçlar birçok merkez bankası tarafından kullanılmıştır. Bu politika araçları merkez 
bankası bilançolarında önemli değişiklikler yaratmıştır. Söz konusu değişikliklerin izlenmesi ve muhtemel 
sonuçlarının değerlendirilmesi iktisadi aktörler açısından oldukça önemlidir. Zira merkez bankalarının 
bilançoları piyasalar hakkında bilgi veren önemli veri kaynaklarıdır. Bu çalışmanın amacı, 2008 Küresel 
Ekonomik Krizi ile mücadele çerçevesinde kullanılan geleneksel olmayan para politikalarının merkez bankası 
bilançosuna yansımalarını FED, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özelinde 
araştırmaktır. Çalışmada dönemsel olarak karşılaştırmalı bir analiz yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, bir taraftan bilançoların aşırı genişlediğini, diğer taraftan ise aktif kalitesinin bozulduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler : Geleneksel olmayan para politikası, Merkez bankası bilançosu, FED. 

Jel Kodları  : E5. 

 

THE EFFECT OF unconventıonaL MONETARY POLICy ON THE CENTRAL BANK BALANCE SHEET 

ABSTRACT 

Monetary policy helps to achieve different economic goals such as price stability, economic growth and 
employment by changing the interest rate. During the recession periods, interest rates are reduced by applying 
expansionary monetary policy and the aggregate demand is increased. Thus, it is aimed to increase production 
and employment. However, once the interest rates have fallen to zero bound, this conventional monetary policy 
also loses its effectiveness. In such a case, unconventional monetary policy is applied. In the 2008 Global 
Economic Crisis, an expansionary monetary policy was implemented within the framework of the struggle 
against recession, but although the interest rates approached to zero, the aggregate demand was not increased 
sufficiently. For this reason, unconventional monetary policy instruments were used. In this context, 
unconventional instruments such as quantitative easing and credit easing have been used by many central 
banks. These policy instruments have created significant changes on the central bank balance sheets. Monitoring 
these changes and evaluating their possible results are very important for economic actors. Because the balance 
sheets of central banks are important data sources that provide information about markets. The aim of this study 
is to investigate the effects of unconventional monetary policies on the balance sheets of FED, Eurpean Cental 
Bank and Central Bank of the  Republic of Turkey. In the study, a comparative analysis method was adopted 
periodically. The results show that the balance sheets are over-expanded and the quality of the balance sheets 
are deteriorated. 

Keywords  : Unconventional monetary policy, Central bank balance sheet, FED. 

Jel Codes  : E5. 
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TÜRKİYE ve BRICS ÜLKELERİNİN KRİZ DÖNEMİNDEKİ EKONOMİK 
PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AL277 

ÖZET 

2008 yılında ABD’de başlayan ve dünyaya yayılan ekonomik kriz, tüm ülkeleri derinden etkilemiştir. Bu 
süreçte, dünya ekonomisinde talep yetersizliği nedeniyle üretim ve istihdam daralmış, enflasyon baskısı ise 
hafiflemiştir. Kriz ile mücadele etmek amacıyla başta FED ve Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan 
aşırı genişlemeci para politikaları, küresel bir likidite bolluğuna neden olmuştur. Böylelikle gelişmekte olana 
ülkelere sıcak para girişi artmış ve döviz kurları düşmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde iç talebin nispeten daha 
canlı olması, gelişmiş ülkelere göre krizi daha çabuk ve hafif atlatılmasına imkân sağlamıştır. Ancak bu 
ülkelerde, cari dengede daha fazla bozulma ve dış borç stoklarında da artışlar gözlenmiştir. Son yıllarda ABD 
ekonomisinin toparlanmaya başlaması ile birlikte FED’in faiz oranlarını artırmaya başlaması, gelişmekte olan 
ülkelerde sıcak para çıkışlarına neden olmakta ve bu ise döviz kurları ve maliyet kaynaklı enflasyonunu 
artırmaktadır. Borç yükü ve cari açıkları nedeniyle sıcak para çıkışına tahammülü olmayan bu ülkeler, çok ciddi 
faiz baskısı altında kalmaktadırlar. Faiz artışı, üretim ve istihdamı etkileyebileceği gibi, maliyet artışları 
vasıtasıyla enflasyonu da olumsuz etkileyebilmektedir. 2000’li yılların başından itibaren gelişen ülkelerin kare 
ası olarak bilinen ve BRIC olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkeler özellikle enerji, 
teknoloji, bilişim ve işgücü açısından önemli avantajlara sahiptir. Bu durum, Avro-Atlantik ittifakı merkezli 
geleneksel güç dengelerinin yakın gelecekte bu ülkelere geçeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Hatta yaşanan 
ekonomik krizin bu süreyi daha da kısalttığı, 2050’lere kalmadan bu değişimin gerçekleşeceği ifade 
edilmektedir. Türkiye’nin de son yıllarda bu ülkelerle yakın ekonomik ve siyasi işbirliği içinde olduğu 
görülmektedir. Hatta dünya ekonomi çevrelerinde bu ülke grubuna Türkiye’nin de dâhil edileceği ve T-BRIC 
ülkeleri şeklinde olacağı ifade edilse de, söz konusu ülkeler Güney Afrika’yı gruba almışlar ve BRICS ülkeleri 
olarak anılmaya başlanmışlardır. Bir ülkenin gösterdiği ekonomik performans tüm iktisadi aktörler açısından 
önemlidir. Zira ülkenin ekonomik performansı her türlü iktisadi kararı yakından etkilemektedir. Bu çalışmanın 
amacı küresel ekonomik kriz döneminde Türkiye ile BRICS ülkelerinin ekonomik performanslarını 
değerlendirmek, krizin söz konusu ülke ekonomilerine etkisini Kaldoryan bir yaklaşımla değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler : Makroekonomik Performans, BRICS Ülkeleri, Ekonomik Kriz 

Jel Kodları  : E2, E3, E6. 

 

THE COMPARISON OF ECONOMIC PERFORMANCE OF TURKEY AND THE BRICS COUNTRIES 
DURING THE CRISIS 

ABSTRACT 
The economic crisis that started in the United States in 2008 and spread to the world deeply affected all countries. 
In this period, production, employment and the pressure on inflation decreased due to inadequate demand in 
the world economy. The extreme expansionary monetary policies, mainly implemented by the Fed and the 
European Central Bank to combat the crisis, have caused global liquidity abundance. As a result, hot money 
inflows to developing countries have increased and exchange rates have decreased. In developing countries, 
domestic demand was relatively alive, making it easier and quicker to overcome the crisis than developed 
countries. At the same time, further deterioration in the current account balance and increases in external debt 
stocks have been observed in these countries. In the recent years, as the US economy begins to recover, the FED's 
onset of interest rates leads to hot money outflows in developing countries, which increases exchange rates and 
cost-based inflation. These countries, which do not tolerate the outflow of hot money due to external debt stocks 
and current account deficits, are under very serious interest rate pressure. Increase in interest rates may affect 
production and employment as well as adversely affect inflation through cost increases. Countries such as 
Brazil, Russia, India and China, which are known as BRIC, have significant advantages especially in energy, 
technology, information and labor since the beginning of 2000s. For this reason, it is thought that the traditional 
economic and politic power centered on the Euro-Atlantic alliance will pass through these countries in the near 
future. Also, it is stated that the economic crisis shortens this period and this change may take place before the 
2050s. Turkey appears to be in a close economic and political cooperation with these countries in recent years. 
Experts thought that Turkey will be in this group and they are beginning to be referred to as T-BRIC countries. 
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But South Africa was accepted to the group they are beginning to be referred to as BRICS countries. The 
economic performance of a country is important for all economic actors. Because the economic performance of 
the country closely affects all kinds of economic decisions. The aim of this study to analyze the economic 
performance during the global economic crisis, BRICS countries and Turkey, and the impact of the crisis on the 
national economy is concerned with the Kaldorian approach. 

 

Keywords : Macroeconomic Performance, BRICS Countries, Economic Crisis 

Jel Codes : E2, E3, E6. 
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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE DOLAR KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ278 

ÖZET 

Ekonomik birimlerin geleceğe dair beklentileri ekonomi politikalarının belirlenmesinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Diğer bir deyişle, hükümetler uygulayacakları ekonomi politikalarının etkilerini tahmin ederken 
tüketicilerin beklentilerini dikkate almaktadırlar. Bu anlamda, örneğin vergi indirimi ile ekonomik faaliyetleri 
canlandırmayı amaçlayan hükümet, karar birimlerin geleceğe ilişkin olumsuz beklentileri karşısında istediği 
politika çıktısını alamayabilmektedir. Tüketici güven endeksleri yardımıyla ölçülen tüketicilerin beklentileri ise 
belirli dönemlerde kamoyu ile paylaşılmaktadır. Türkiye’de her ay yayımlanan tüketici güven endeksinin 2018 
yılı Ekim ayı itibariyle 57.3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu sonuç, Türkiye’de tüketici beklentilerinin son 
dönemlerde bozulduğu göstermektedir. Bu olumsuz durumun oluşmasına etki eden bir çok faktör 
bulunmaktadır. Bu çalışmada ise tüketici güven endeksinin etki faktörler içerisinde dolar kurunun etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ve VAR analizinin uygulandığı çalışmada 
2004:01-2018:10 döneminde dolar kurundaki artışların tüketici güven endeksi üzerinde olumsuz bir etki 
meydana getirdiği tespit edilmiştir.    

 

Anahtar Kelimeler : Tüketici Güven Endeksi, Dolar Kuru, VAR Analizi, Türkiye 

Jel Kodları  : E21, C22 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX AND DOLLAR RATE: TURKEY 
CASE 

ABSTRACT 

Expectations of economic units have an important place in determining economic policies. In other words, 
governments take into account the expectations of consumers in estimating the effects of their economic policies. 
In this sense, the government, which aims to revitalize economic activities with tax deduction, for example, may 
not get the policy output that the decision-makers demand in the face of negative expectations of the future. 
Consumers' expectations, which are measured with the help of consumer confidence indices, are shared with 
the public in certain periods. The consumer confidence index published each month in Turkey and it was 
realized as 57.3 in October 2018. This result shows that the expectations of consumers in Turkey deteriorated in 
recent periods. There are many factors that affect the occurrence of this negative situation. In this study, it is 
aimed to determine the effect of dollar exchange rate on consumer confidence index and it is determined that 
the increase in the dollar rate has a negative effect on the consumer confidence index during the period from 
2004:01 to 2018:10 by using VAR analysis 

  

Key Words  : Consumer Confidence Index, Dollar Rate, VAR Analysis, Turkey 

Jel Kodları    : E21, C22 
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KONUT FİYATLARINDA BALON OLUŞUMUNUN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ279 

ÖZET 

Finansal balon herhangi bir varlığın spekülatif hareketler sonucunda gerçek değerinin üzerinde işlem görmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda finansal balonların belirlenmesine ilişkin çalışmaların genellikle hisse 
senedi piyasasını kapsadığı görülmektedir. Bu çalışmada ise farklı olarak ise konut fiyatlarında balonların 
varlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Özellikle Türkiye’de istihdamın yaklaşık %8’ine yakın bir bölümünü 
oluşturan ve kendisine bağlı bir çok sektörün gelişimine de katkı sağlayan inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin 
sürükleyici bir sektörü olarak kabul edilmektedir. Bunula birlikte konut kredilerinin gelişimi ile birlikte 
bireylerin ihtiyaçlarının dışında da yatırım aracı olarak konut edinmeleri konut piyasasına yönelik talebi 
artırmakta ve bu durum konut fiyatlarının gerçek değerlerinin üzerinde işlem görmesine neden olabilmektedir. 
Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma, Türkiye’de 2010:01-2018:08 döneminde konut fiyatlarında balonların 
oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Ekonometrik yöntem olarak GSADF testinin 
kullanıldığı çalışmada 2015 yılının büyük bölümünde konut fiyatlarında balon oluştuğu diğer bir deyişle konut 
fiyatlarının denge fiyat düzeyinden uzaklaştığı ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler : Konut Piyasası, Finansal Balonlar, Türkiye 

Jel Kodları  : G10, C58 

 

DETERMINING THE BUBBLE FORMATION IN HOUSE PRICES: TURKEY CASE 

ABSTRACT 

A financial bubble is defined as any asset is traded above its real value as a result of speculative movements. In 
this sense, it is seen that the studies on the determination of the financial bubbles generally cover the stock 
market. In this study, on the other hand, it is aimed to investigate the existence of bubbles in house prices. The 
construction sector constitutes a portion nearly 8% of employment in Turkey and is considered to be an 
immersive sector that contributes to the development of many other sectors. In addition to this, with the 
development of housing loans, acquiring housing as an investment tool aside from the needs of individuals 
increases the demand for the housing market, and that situation may cause house prices to be processed above 
their actual values. In this context, this study was intended to determine whether the bubbles in housing prices 
occurred in Turkey during the period from 20010:01 to 2018:08, and within the scope of the study it was found 
that in most of 2015 bubble formation was observed in housing prices by GSADF test used as an econometric 
method.  

Key Words  : House Market, Financial Bubbles, Turkey 

Jel Kodları    : G10, C58 
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YENİ STRATEJİ BÜYÜK VERİ 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER280 

ÖZET 

Verilerin farklı formatlarda ve hızlı üretiliyor olmalarından dolayı muazzam büyüklükteki verilerin üstesinden 
gelmekte klasik veritabanları yetersiz kalmaktadır. Mesela veri formatından dolayı günümüzde halen % 80 
civarında verilerin analizi yapılamamaktadır. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. İnsanların bu % 80 oranındaki 
verilerden analiz yapabiliyor olduklarını.  

Bu noktada “Büyük Veri” platformu devreye girmektedir. Büyük Veri birçok otorite tarafından çağımızın 
petrolü olarak ifade edilmeye başlanmış olup; bu platform sayesinde bugün artık devasa büyüklükteki veriler 
analiz edilerek insanların, şirketlerin, devletlerin, araştırmacıların hayatlarında değişiklikler meydana 
getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Yeni istatistik, Büyük veri analizi 

 

NEW STRATEGY BİG DATA 

ABSTRACT 

Because the data is generated in different formats and fast, the classical databases that come from the superset 
of huge data are insufficient. For example, due to the data format, currently 80% of the data cannot be analyzed. 
Now we need to think about it. People are able to analyze this 80% of the data. 

At this point, the "Big Data" platform comes into play. Big Data has been started by many authorities to be 
expressed as petroleum of our time; thanks to this platform, now huge huge data are analyzed to bring changes 
in the lives of people, companies, states, researchers. 

Keywords: Large Data, New statistics, large data analysis 
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JEOPARKLAR VE KIRSAL TURİZM: MANİSA KULA JEOPARK ÖZELİNDE 

Buğra ÖZER281 

 

ÖZET 

İlgili çalışma kırsal turizm ve ekoturizm kavramlarını harmanlayarak kürsel ve yerel anlamdaki jeopark 
turizmini sorunsallaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Manisa Kula jeoparkı özelinde çalışmamız kırsal 
turizm açılımlarını okuyucunun ilgisine getirerek küresel bir marka olma yolunda ne gibi açılımlar yapacağını 
ortaya koymaya çalışacaktır. Bunu yaparken geniş bir yazın taramasını ortaya koymaya çalışan çalışmamız 
Manisa Jeoparklar birliği ve Kula Jeopark genelinde yerel ve ulusal yetkililere politika yapımında önerilerde 
bulunacaktır. 

ABSTRACT 

The related work attempts to shed light upon concepts inclusing ecotourism  and rural tourism with concerete 
problematizations of geoparks at both national and global level. By means of concentration on the very specific 
case of Manisa Geopark Union with emphasis on the Kula Geopark, the attempt is to strive to develop 
prescription to create global brand for rural tourism at geopar. Relying upon a broad literature reviw, the work 
aims to develop policy level prescritions for the decision makers at both national local levels 
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ENERJİ TÜKETİMİ VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ 
ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ 

Tuğçe GÜRSEL282 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ALSU 283 

ÖZET 

Bu çalışmada enerji tüketimi ve finansal gelişme arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye’nin , 2016'da 27 milyar 
169 milyon 80 bin doları bulan enerji ithalatı, geçen yıl yaklaşık yüzde 37 artarak 37 milyar 194 milyon 822 bin 
dolara çıkmıştır. Toplam ithalat içerisinde petrol ve petrol ürünleri oranı % 15 civarında gerçekleşmiştir. 
Ülkelerin finansal gelişmişlik düzeyi arttıkça enerji tüketimlerinin de arttığı görülmektedir. Enerji tüketimi ve 
finansal gelişme arasındaki ilişkiyi incelemek için OECD ülkelerine ait 2003-2015 yılları arasındaki veriler 
kullanılmıştır.   Çalışmada bağımlı değişken olarak, OECD ülkelerinin enerji tüketimi kullanılmıştır. Enerji 
tüketimi (kişi başına düşen petrol eşdeğeri kg), Doğrudan yabancı yatırımlar, net girişler (GSYİH'nin% 'si), 
Borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa değeri (GSYH'nin% 'si), Ülkelerin borsalarının toplam değeri 
(GSYİH'nın% 'si), Hisse senedi alım satımı, yurtiçi hisse devir oranı (%), Enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık%), 
Reel faiz oranı (%), Özel sektöre yönelik yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si) bağımsız değişken olarak 
kullanılmıştır. Enerji tüketimi ve finansal gelişme arasındaki ilişkinin incelenmesi için Arellano ve Bond (1991) 
tarafından geliştirilen dinamik panel veri (GMM) modeli kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme, Panel GMM. 

Jel Kodları  : G1. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND FINANCIAL DEVELOPMENT: 
PANEL DATA ANALYSIS ON THE OECD COUNTRIES 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between energy consumption and financial development is investigated. Turkey's 
27 billion 169 million 80 thousand dollars in 2016 to find energy imports, increased last year increased by 37 
percent to 37 billion 194 million 822 thousand dollars. The ratio of oil and petroleum products in total imports 
was around 15%. As the level of financial development of countries increased, their energy consumption 
increased. To examine the relationship between energy consumption and financial development, data from 
OECD countries between 2003-2015 were used. In the study, the energy consumption of OECD countries was 
used as dependent variable. Energy consumption (kg of oil equivalent per capita), Foreign direct investments, 
net inflows (% of GDP), Market value of domestic companies (% of GDP), Total value of countries' stock 
exchanges (GDP) (%), stock purchase, domestic share transfer rate (%), inflation, consumer prices (annual%), 
real interest rate (%), domestic loans to private sector (% of GDP) as independent variable. used. Dynamic panel 
data (GMM) model developed by Arellano and Bond (1991) was used to examine the relationship between 
energy consumption and financial development. 

 

Keywords : Energy Use, Financial Development, Panel GMM. 

Jel Kodları : G1. 
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HEM GLOBAL HEMDE LOKAL OLABİLMEK 

Bilim Uzmanı Salih Ercan284 
Dr. İsmail GÖKDENİZ 285 

ÖZET 

Çokuluslu işletmelerin dünyanın birbirinden binlerce km uzağında bulunan farklı şehirlerinde, bölgelerinde ve 
hatta ülkelerinde eş zamanlı olarak göstermiş oldukları başarılı hamlelerin temelinde global düşünüp ve fakat lokal 
davranabilme kabiliyeti olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, söz konusu başarılı işletmelerin 
aynı anda nasıl glokal olabildiklerinin, başka bir ifadeyle nasıl hem global hem de lokal hareket edebildiklerinin 
araştırılmasıdır. Bu amaçla bazı köklü işletmeleri, diğer işletmelerden ayıran ortak özelliklerinin neler olduğu 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır ve kavramsal metot kullanılarak yazılmıştır. 
Günümüz yeni ekonomisinde sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için yaşam için değer üreterek insanlara 
hizmet etmek ve insanların başarılı olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu ve benzeri manevi değerlerle 
örülmüş aynı zamanda yüksek cirolara ulaşan ve deyim yerindeyse zamanın ötesinde bir şirket kurulmak 
isteniyorsa, glokal düzeyde hareket edebilme yetisine ulaşmak gerekmektedir. Bu açıdan bu çalışmada ortaya 
konulan glokalleşme adımlarının, işletmeler için önemli bir yol gösterici etkisinin olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : Globalleşme, Lokalleşme, Glokalleşme 

Jel Kodları  : M10 
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ALANINDA KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA 

Bilim Uzmanı Salih Ercan286 
Dr. İsmail GÖKDENİZ 287 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, sınırsız toplumsal ihtiyaçların karşılanması noktasında önemi iyiden iyiye artan sosyal 
girişim ve sosyal girişimcilik kavramlarını incelemek ve örnek bir sosyal girişimci modeli sunmaktır. Bu amaçla, 
2006 yılında Nobel Barış Ödülü alan bir ekonomi profesörünün (Muhammed Yunus) 1970’li yılların henüz 
başında ortaya attığı, bu gün dünya genelinde mikro kredi olarak bilinen, orijinal adı Grameen sistemi olan yeni 
bir kredi sistemi temel alınarak, örnek bir sosyal girişimcilik modeli ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, mikro 
kredinin mucidi ve diğer bazı sosyal girişimcilerin özelliklerine atıflar yapılarak, örnek bir sosyal girişimci 
portresi çizilmiştir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır ve kavramsal metot kullanılarak yazılmıştır. İdeal bir sosyal 
girişimcinin toplumsal bir sorunu fark ederek problemin temeline inmesi ve yeni bir çözüm yolu bulup adım 
adım bu çözümü hayata geçirmesi irdelenerek somut bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu açıdan çalışma dikkate 
şayandır. 

 

Anahtar Kelimeler : Sosyal girişim, Sosyal girişimci, Sosyal girişimcilik  
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SOSYAL BASKI VE HAKEMLİK YETKİNLİĞİ: TÜRKİYE SÜPER LİG FUTBOL HAKEMLERİ 
ÖRNEĞİ 

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz ERATLI ŞIRIN 288 
Öğretim Görevlisi Tayfun ŞİRİN289 

Bilim Uzmanı Özge AYDIN290 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, futbol hakemlerinin hakemlik yetkinlikleri ve sosyal baskıdan etkilenme derecelerini 
bazı demografik değişkenlere göre araştırmaktır. Araştırmanın evrenini süper ligde görev yapan 80 futbol 
hakemi oluşturmaktadır. Araştırmada sosyal baskı düzeyini ve hakemlik yetkinliğini ölçmek için veri toplama 
aracı olarak Johansen &Tommy Haugen (2013) tarafından geliştirilen ölçek Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. 
Anketten elde edilen veriler, frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan 
hakemlerin, sosyal baskının her bir unsuru ile demografik değişkenlerden arasında bir farkın önemli olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla, t-testi ve tek yönlü varyans analizi, farklılığı belirlemek için ise Post Hoc LSD 
testlerinden yararlanılmıştır.  

 Araştırma sonucuna göre futbol hakemlerinin hakemlik yetkinliği olarak kendilerini “iyiler” arasında 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Futbol hakemlerinin büyük çoğunluğunun sosyal baskının üç yönünü 
tanımlayan (1) Kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen gürültü ve rahatsızlık, (2) kararlarının 
sorgulanması (hakemlik başarısızlığı) (3) Oyuncu ve antrenörlerin agresif davranışları ifadelerinden 
etkilenmediklerini belirtmişlerdir. Demografik değişkenler ve sosyal baskı unsurları üzerine yapılan analiz 
sonucuna göre bekar ve yardımcı hakemler  kalabalık, antrenör, yedek oyunculardan gelen gürültüden baş 
hakemlere ve evli olan hakemlere göre daha fazla etkilendiklerini (p<0.05); aynı zamanda “Hakemliğimin 
üzerinde rahatsız edici düşünceler hissediyorum” ifadesine hakemlikten önce “futbolculuk deneyimi olamayan 
” grup  ile 7 ve daha fazla  futbol deneyimi olan grup arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05). 

 

Anahtar Kelimeler : Futbol, Hakem, Sosyal baskı. 

Jel Kodları  :Z2. 
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ERKEK EGEMEN FUTBOL KULÜB YÖNETİMİNDE KADIN YÖNETİCİLER: İLİŞKİSEL ROL 
GÖREV ROL İŞ ETİĞİ DAVRANIŞI 

Dr Öğr Üyesi Yeliz Eratlı ŞİRİN291 
Doç Dr Fatma Pervin BİLİR292 

Bil. Uz. Özge AYDIN293 
Öğretim Görevlisi Tayfun ŞİRİN294 

ÖZET 

Bu araştırma, futbol kulüp yöneticilerinin kadın yöneticilere yönelik tutumlarını tespit etmek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 Türkiye PTT 1. Lig 18 futbol kulübünde 
görev yapan toplam 252 yönetim kurulu üyeleri ve başkanları oluşturmuştur. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi formu” ve Berkman (2005) 
tarafından geliştirilen “Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kulüb 
yöneticilerinin kadın yöneticilere karşı tutumlarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı Mann-Whitney U testi (MW U) ve Kruskall Wallis (KW) varyans analizi ile tespit 
edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin kadın yöneticilere karşı tutumlarının cinsiyet, medeni 
durum, yaş, öğrenim durumu, kulüpteki görevi, meslek değişkenlerine göre farklılık göstermediği 
(p>0,05), fakat  bayan yöneticilerle çalışma değişkenine göre ilişkisel rol ve etik davranış boyutunda 
anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p<0,05). Yöneticilerin kadın yöneticilere yönelik tutumlarının 
“iş etiği davranışları” boyutunda diğer boyutlara oranla daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Araştırma 
sonucunda kadın yöneticilerin Türk futbol kulübü yönetiminde yer almadığı, kadınlarla çalışan 
kulüp yöneticilerinin kadın yöneticilere karşı ilişkisel rol davranışı ve iş etiği davranışı açısından 
olumlu bir tutum sergiledikleri sonucuna ulaşıldı. 

Anahtar Kelimeler :  Futbol, Kadın, Yöneticiler,  
Jel Kodları  : Z2. 
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SPOR ÇALIŞMALARINDA MEDYA: ON SEKİZ YILLIK GÖRÜNÜM 

Bil. Uzm. Nurşen ŞAHİN295 

Doç. Dr. F. Pervin BİLİR296 
Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ297 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de sporda medya ve sosyal medya alanında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini 
incelemeye odaklanmıştır. Araştırmada, Türkiye üniversitelerinde sporda medya ve sosyal medyaya yönelik 
olarak yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 2000-2018 yılları arasındaki on sekiz yıllık 
görünümündeki yönelimler belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel olarak tasarlanan bu çalışmanın verileri Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun resmi Web sitesinden elde edilmiştir. Tezlerin değerlendirilmesi; üniversite, enstitü, 
anabilim dalı, konu, araştırma modeli, örneklem, veri toplama araçları ve kullanılan istatistiksel teknikler 
açısından yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda on sekiz yıllık süreç içinde sporda medya ve sosyal 
medya ile ilgili on sekiz yüksek lisans tezi, iki doktora tezi olmak üzere toplamda yirmi tezin yapıldığı 
görülmüştür. On sekiz yıllık süreçte en fazla tez, Marmara Üniversitesi'nde; enstitü olarak Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde; anabilim dalı olarak Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda 
yapılmıştır. Konu olarak tezlerde yönelimin, sporda medyanın etkisi ve spora yönelmede medya etkisinin 
olduğu belirlenmiştir. Tezlerin yarısının nicel olarak tasarlandığı, örneklem olarak öğrencilerin seçildiği, veri 
toplama araçlarından anket tekniğinin ve tanımlayıcı istatistiklerin kullanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak, 
sporda medya ve sosyal medya ile ilgili çalışmalar genelde yüksek lisans tezi olarak yapılmıştır. Sporda medya 
ile ilgili yönelim on sekiz yıllık süreçte varlığını hep göstermiştir. Ancak son dört yıldaki tezler sosyal medyaya 
odaklanmıştır.    

Anahtar Kelimeler : Medya, Sosyal Medya, Spor, Tez Çalışmaları. 

Jel Kodları  : I2, Z2. 

 

MEDIA AT SPORTS STUDIES: THE EIGHTEEN YEARS VIEW 

ABSTRACT 

This study has focused to investigate the masters and phD thesis in the field of media and social media at sports 
in Turkey. In this research, it was aimed to determine the orientations of masters and phD thesis in regard to 
media and social media at sports in Turkish universities during eighteen years period between 2000-2018. The 
data of this study which was designed as descriptive were collected from the official web site of Council of 
Higher Education. The evaluation of the thesis was done in terms with university, institute, depatment, subject, 
research model, sample, data collecting tool, , statistical methods. At the result of the evaluation, eighteen post-
graduate and two phD thesis were conducted in terms of media and social media at sports in the eighteen years 
period. In the eighteen years period, at most, thesis were conducted at Marmara University, as an institute;  at 
Health Sciences Institute and Social Sciences Institute, as a department; Department of Physical Education and 
Sports. As a subject, it was determined that tendancy in the thesis was towards to effect of media at sports and 
effect of media towards to the sports. It was determined that half of the thesis were described as a quantitative, 
students were chosen as sample, questionnaire technique and descriptive statistics were used as data collecting 
tools. As a result, in general, studies concerning media and social media at sports were done as masters thesis. 
There have always been orientations to media at sports in the eighteen years period whereas the thesis in the 
last four years have focused to social media. 

Key Words : Media, Social Media, Sports, Studies on Thesis. 

Jel Codes : I2, Z2. 
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KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) VEFAT HASAR 
TAZMİNATININ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİMİ İLE ARAÇ İŞLETEN ÖLÜMLÜ HASAR 

DOSYALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZCAN298 

ÖZET 

Bu çalışmada trafik branşı toplam ödenen hasar içerisindeki vefat tazminatlarının ve muallaklarının son 
yıllardaki karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Sigorta Birliği “Trafik Branşı” 2015-2018 yılları resmi istatistikleri; prim, ödenen hasar, ödenen bedeni 
hasar, ödenen vefat, muallak hasar, bedeni muallak hasar ve vefat muallak hasar olarak sınıflandırılmıştır. Prim, 
ödenen hasar ve muallak hasar ilişkisi karşılaştırılmıştır. 

2015 yılında ülkemizde trafik sigorta branşında;  6,6 Milyar TL prim üretimi, 4,1 Milyar TL ödenen hasar ve 4,4 
Milyar TL muallak hasar bulunmaktadır. Ödenen hasarın % 41’i bedeni, % 21’i vefattır. Muallak hasarın % 88’i 
bedeni, % 40’ı vefattır. 2016 yılında ise; 12,2 Milyar TL prim üretimi, 5,2 Milyar TL ödenen hasar ve 5,8 Milyar 
TL muallak hasar bulunmaktadır. Ödenen hasarın % 45’i bedeni, % 20’si vefattır. Muallak hasarın % 88’i bedeni, 
% 37’si vefattır. 2017 yılında ise;  yaklaşık 10,9 Milyar TL prim üretimi, 5,9 Milyar TL ödenen hasar ve 6,8 Milyar 
TL muallak hasar bulunmaktadır. Ödenen hasarın % 38’i bedeni, % 16’sı vefattır. Muallak hasarın % 78’i bedeni, 
% 30’u vefattır. 2018 yılının ilk 6 ayında ise;  yaklaşık 6,1 Milyar TL prim üretimi, 3,5 Milyar TL ödenen hasar 
ve 8 Milyar TL muallak hasar bulunmaktadır. Ödenen hasarın % 33’i bedeni,   % 11’ vefattır.  Muallak hasarın 
% 83’ü bedeni, % 30’u vefat olduğu görülmüştür.   

2015-2018 yılları arası vefat hasar dosyalarının trafik toplam muallak hasardaki payı %40’lardan %30’lara, trafik 
ödenen toplam hasardaki payı %21’lerden %11’lere gerilemiştir. Bu azalışın en önemli sebebi; Trafik kanunu ve 
trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişikliklerdir. Kusurlu işleten ölümlerinin de teminat dışı kalması ile 
bu oran azalmaktadır. 2017 de yürürlüğe giren riskli sigortalar havuzunun da etkisi ile; gelecek dönemlerdeki 
trafik poliçe primini hesaplamalarında vefat riskinin olumlu bir etkisi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Sigorta primi, ödenen hasar, muallak hasar, bedeni hasar, vefat teminatı 
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ÖZKAYNAK KARLILIĞININ DUPONT ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU299 

ÖZET 

1918 yılında DuPont firması tarafından geliştirilen ve uygulanan bir analiz tekniği olan DuPont Analizi temel 
olarak karlılığa odaklanır. Analiz, aktif karlılığı, satışların karlılığı ve özkaynak karlılıklarının karşılıklı 
etkileşimlerini ele alarak, işletme performansının ölçümünde kullanılan önemli bir finansal analiz yöntemidir. 
DuPont Analizi oran analizinde yer alan karlılık oranlarını nedensellikleri ile ele alıp tamamlayan bir 
yöntemdir. Bu çalışmada BİST Metal Ana Sanayi sektöründe yer alan firmalara DuPont Analizi uygulanarak 
aktif karlılık, satışların karlılığı ve özkaynak karlılıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma birden fazla dönem için 
tekrarlanarak analizin zaman içinde değişen sonuçları saptanmıştır.   

 
Anahtar Kelimeler : DuPont Analizi, Satışların karlılığı, Aktif karlılığı. 
Jel Kodları  : G0, G1, G3 

 

MEASUREMENT OF RETURN ON EQUITY with dupont analysıs 

ABSTRACT 

DuPont Analysis, an analytical technique developed and applied by DuPont in 1918, is mainly focused on 
profitability. Analysis is an important method of financial analysis that is used to measure business 
performance, taking into account the reciprocal interactions of return on assets, return on sales and return on 
equity. DuPont Analysis is a method that complements the profitability ratios in rate analysis with causality. In 
this study, we tried to measure return on assets, return on sales and return on equity by applying DuPont 
Analysis, which is located in BİST Metal Main Industry sector. The study was repeated for more than one period 
and the results of the analysis were determined over time. 

 
Key Words : DuPont Analysis, Return on Sales, Return on Assets 

Jel Codes : G0, G1, G3 
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ESKİ VE YENİ KIRILGAN 5’Li EKONOMİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ 

Araş. Gör. Musa OVALI300 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Morgan Stanley Yatırım Bankasının 2013 yılında yayınladığı raporda Kırılgan Beşli; 
Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika ülkeleri ile 2017 yılında Standart & Poor’s kredi 
derecelendirme kuruluşunun Kırılgan Beşli; Türkiye, Katar, Mısır, Arjantin ve Pakistan ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin varlığını döviz kurlarını incelenerek ortaya koymaktır. 1990 ile 2017 yılları arasını kapsayan dönemde 
eski ve yeni kırılgan 5’liyi kapsayan ülkelere ait yıllık döviz kuru Johansen eşbütünleşme ve Granger 
nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Katar hariç diğer ülkeler arasında nedensellik 
ilişkileri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kırılgan Beşli, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik 
Testi. 
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TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ LİKİDİTE SORUNLARI VE BU SORUNLARI 
AŞMAK İÇİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER 

Ayhan YATBAZ301 

Özet 

Katılım bankaları İslami ilke ve kurallara uygun olarak bankacılık işlemlerini prensip edinmiş finansal 
kurumlardır. İslami ilke ve kurallara uygun hareket etme gerekliliklerinden dolayı gerek fon bulma gerekse de 
fon kullandırma işlemlerinde bazı sınırlamalara sahiptirler. Bu sınırlamaların en başında faizsizlik gelmektedir. 
Bununla birlikte aşırı belirsizlik ve kumar içerme ihtimali olan işlemlerden de uzak durmaları gerekmektedir. 
Katılım bankaları fon kullandırırken murabaha, mudaraba, müşareke, selem ve istisna gibi İslami ilkelere 
uygun olarak geliştirilen fon kullandırma yöntemlerini kullanmaktadırlar. Benzer şekilde fon temin ederken de 
doğrudan sermayenin yanı sıra cari hesaplar, katılma hesapları, sukuk ve teverrük gibi finansman 
yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Ancak bu yöntemlerin katılım bankalarının likidite problemlerini 
çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bakımdan TCMB nezdinde geleneksel bankalara olduğu gibi 
katılım bankalarına yönelik de birtakım likidite imkanları sunulmaktadır. Bu kapsamda katılım bankaları 
TCMB nezdinde açık piyasa işlemleri (APİ) yapabilmektedir. Bununla birlikte Geç Likidite Penceresi Repo 
İşlemleri ve Gün İçi Likidite İmkanı ile de katılım bankalarına yönelik fon sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı Türkiye’deki katılım bankalarının likidite sorunlarını ortaya koymak ve bu konuda geliştirilen çözümleri 
incelemektedir. Çalışma kapsamında gerek bankanın kendi imkanlarıyla, gerek TCMB tarafından, gerekse 
uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan likidite imkanları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Katılım bankaları, katılım bankalarının likidite sorunları, sukuk, teverrük, cari hesaplar, 
katılma hesapları, TCMB likidite imkanları 
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PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL ANALİZİ 

Doc. Dr. Taner TURAN302 
Arş. Gör. Hüseyin Alperen ÖZER 303 

 

ÖZET 

Bu çalışma doğrusal ve doğrusal olmayan ARDL yöntemlerini kullanarak küresel petrol fiyat değişikliklerinin 
cari denge, ekonomik büyüme ve yatırım üzerindeki etkilerini Türkiye’de 1998:1 – 2018:1 dönemi için 
incelemektedir. Hem doğrusal hem de doğrusal olmayan ARDL sonuçları, cari işlemler dengesi, ekonomik 
büyüme oranı ve yatırım bağımlı değişken olarak kullanıldığında bir eş bütünleşme ilişkisinin bulunduğuna 
işaret etmektdir. Doğrusal ARDL sonuçları petrol fiyatının hem uzun hem de kısa dönemde cari dengeyi negatif 
ve önemli yönde etkilediğini göstermektedir. Diğer yandan, petrol fiyatlarındaki değişikliklerin sadece kısa 
dönemde yatırım üzerinde negatif bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın, petrol fiyatlarındaki 
değişikliklerin büyüme oranı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, 
beklentilere uygun olarak büyüme oranı ve yatırımın cari işlemler dengesi üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır. Büyüme oranının uzun dönemde yatırım üzerinde pozitif bir etkiye neden olduğu 
görülmektedir. Dahası, kısa dönemde, cari işlemler dengesindeki (yatırımlardaki) bir artış (düşüş), büyüme 
hızında bir azalmaya yol açmaktadır. Son olarak, küresel petrol fiyatlarındaki negatif ve pozitif şokların söz 
konusu makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri arasında bir farklılık olup olmadığını analiz etmek 
amacıyla doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki pozitif bir değişikliğin cari 
işlemler dengesini negatif etkilediği ve kısa vadede asimetrik bir etkide bulunduğu görülmektedir. Bu kısa 
vadeli etki dışında, Türkiye'de incelenen dönemde petrol fiyat değişikliklerinin cari hesap, büyüme oranı ve 
yatırım üzerinde asimetrik bir etkide bulunduğuna yönelik bir kanıt bulunmamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler : ARDL, NARDL, petrol fiyatları etkileri, makroekonomik değişkenler 

Jel Kodları  :F40, F41, F43. 

 

THE EFFECTS OF OIL PRICE CHANGES ON SOME MACROECONOMIC VARIABLES: LINEAR AND 
NONLINEAR ARDL ANALYSIS 

ABSTRACT 

This paper examines the effects of global oil price changes on the current account balance, economic growth 
rate, and investment in Turkey over the period 1998:1-2018:1 by employing linear and nonlinear ARDL 
approach to cointegration. Our both linear and nonlinear ARDL results indicate that there exists a cointegrating 
relationship when the current account balance, economic growth rate, and investment are used as the dependent 
variables. Our ARDL results clearly suggest that oil price changes negatively and signifcantly affect the current 
account balance in both long and short run. On the other hand, we find that a change in oil prices has a negative 
effect on the investment in only short run. However, oil price changes don’t have a significant impact on the 
economic growth rate. Moreover, the growth rate and investment have a negative and significant effect on the 
current account balance, consistent with expectations. Additionally, it seems that the growth rate exerts a 
positive effect on the investment in the long run. Furhermore, a rise (decline) in the current account balance 
(investment) leads to a decrease in the growth rate in the short run. Finally, to distinguish between the effects 
of negative and positive shocks in global oil prices, we employ nonlinear ARDL approach. We find that a 
positive change in oil prices negatively affects the current account balance and also detect an asymmetric effect 
in the short run. Other than this short run effect, our results dont lend any evidence for asymmetric effects of 
oil price changes on current account, growth rate, and investment during the period examined in Turkey. 

 

Keywords : ARDL, NARDL, oil price effects, macroeconomic variables 

Jel Kodları  : F40, F41, F43. 
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KONKORDATO VE FİNANSAL RAPORLARA ETKİSİ 

Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ304 
Doç. Dr. Atilla UYANIK305 

Arş. Gör. Ayhan YATBAZ306 

ÖZET 

Konkordato gerçek veya tüzel bir kişinin borçlarını ödeme gücünü kaybetmesi üzerine borçlarını yeniden 
yapılandırmak amacıyla alacaklılarla anlaşması durumudur. 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile beraber iflas erteleme işlemlerinin askıya alınması üzerine 
konkordato konusu gündeme gelmiştir. Türkiye’de konkordato işlemi 28 Şubat 2018 kabul tarihli 7101 sayılı 
İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu 
kapsamda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 285-309 maddeleri konkordatoya ayrılmıştır. Söz konusu Kanun’da 
adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato olma üzere üç çeşit 
konkordato tanımlanmıştır. Konkordato işleminden sorumlu mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. 
Konkordato projesi, kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların 
dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır. Bu 
şartın sağlanması halinde konkordato ilanı diğer alacaklıları da bağlamış olacaktır. Konkordato projesi 
kapsamında aksi belirtilmemişse faiz işletilmesi durdurulur. Aynı zamanda alacaklılardan anapara ve faiz 
indirimi ile belli bir ödeme planı dahilinde borçların yapılandırılması talebinde bulunulur. Böylelikle 
konkordato talebinde bulunan kişi iflas etmek suretiyle faaliyetlerine tamamen son vermek yerine faaliyetlerine 
devam etme fırsatı sağlamış olur. Bu çalışmada konkordato işleminin konkordato talebinde bulunan şirketin 
finansal tablolarına olan etkisi üzerinde durulmuştur. Mevcut borçların anapara ve faizlerinde indirime 
gidilmesi sonucunda anapara ve faiz borçları bilanço dışı bırakılmaktadır. Diğer taraftan mevcut borçlar 
yeniden vadelendirilmek suretiyle bilançonun pasif yapısı da bir değişime uğramaktadır. Mevcut Kanun 
hükümlerine göre borç anapara ve faizleri üzerinden indirim yapılması halinde vazgeçilen kısmın gelir 
tablosunda gösterilip gösterilmeyeceği ve vergiden istisna olup olmayacağı belirsizdir. Konkordato ilanında 
bulunan kişi hali hazırda mali sıkıntı içinde bulunduğundan vazgeçilen alacağın vergilendirilmesi doğru 
olmayacaktır. Bunun yerine sermaye yedekleri olarak muhasebeleştirilip özkaynaklarda gösterilmesi daha 
doğru olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Konkordato, Finansal raporlama, İcra ve İflas Kanunu 
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FİRMALARIN FİNANSAL KALDIRAÇ DERECELERİNİN HESAPLANMASI VE BORSA 
İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU307 

 

ÖZET 

İşletmelerin finansal risklerinin bir ölçütü olan finansal kaldıraç derecesi, faiz ve vergi öncesi karlılıktaki 
yüzdesel değişimin, karlılıkta yol açtığı değişimleri belirlemeye yarayan bir ölçüttür. Finansal kaldıraç 
dereceleri hesaplanarak, firmaların karlılık potansiyelleri belirlenebileceği gibi, bu potansiyeli harekete 
geçirmek için katlanacakları riski de ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet 
gösteren firmaların finansal kaldıraç dereceleri belirlenerek özkaynak karlılıklarına etkileri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Firmaların yer aldığı sektör ortalaması hesaplanmış ve geçmiş yıllara ait hesaplamalar da yapılarak 
finansal risklerin gelişme yönleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Finansal kaldıraç derecesi, Finansal risk, Özkaynak karlılığı, Kısa vadeli yabancı 
kaynaklar 

Jel Kodları  : G1, G2, G3 

 

Calculation of Financial Leverage Rates of Companies and an Application in Stock Exchange Istanbul 

ABSTRACT 

The financial leverage ratio, a measure of the financial risks of an entity, is a measure of the percentage change 
in profit before interest and taxation that determines the changes in profitability. By calculating the financial 
leverage ratios, the profitability potentials of the companies can be determined, as well as the risk that they will 
endure to take this potential action. In this study, the financial leverage ratios of companies operating in Stock 
Exchange Istanbul (BIST) were determined and the effects on the profitability of the equity were tried to be 
revealed. The sector average in which the companies are located has been calculated and calculations related to 
the past years have been made to determine the development directions of financial risks. 

Keywords : The Financial leverage ratio, Financial risk, Return on equity, Short term liabilities 

Jel Codes : G1, G2, G3 
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KARŞILIKSIZ ÇEKLER AÇISINDAN BANKALARIN SORUMLULUKLARI 

Ayhan YATBAZ308 
Ali Rıza GÖKBUNAR309 

Özet 

Çek ticari hayatta kullanılan kambiyo senetlerinden biridir. Çek yapısı gereği vade içermemekte, düzenleme 
tarihi aynı zamanda ödeme tarihini belirtmektedir. Çekte üç taraf bulunmaktadır: keşideci, muhatap ve lehtar. 
Keşideci çeki düzenleyen ve aynı zamanda çekin üzerinde belirtilen tutarın asıl borçlusu olan kişidir. Ancak 
keşideci bu tutarı bizzat değil muhatap aracılığıyla banka hesabındaki tutar üzerinden gerçekleştirir. Muhatap 
ödemeyi fiili olarak lehtara yapacak olan kişidir. Türkiye’de muhatap kanuni düzenlemelere göre daima banka 
olmak zorundadır. Keşideci mevduat hesabının bulunduğu bankadan bu hesabına bağlı olarak çek defteri 
alabilir. Keşideci çeki düzenlemek suretiyle bankaya hesabındaki tutar üzerinden lehtar lehine ödeme emri 
vermiş olmaktadır. Banka da çekin üzerinde yazılı olan tarihi esas alarak lehtara ödemeyi yapar. Dolayısıyla 
lehtar kendisine ödeme yapılacak olan kişidir. Lehtar aynı zamanda çeki elinde bulunduran kişi anlamına gelen 
“hamil” olarak da ifade edilmektedir. Kanuni şekle göre çekin düzenleme tarihi aynı zamanda ödeme tarihidir. 
Normal şartlarda çekin üzerinde belirtilen tutarın muhatap banka nezdindeki hesapta karşılığının olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla çekin belirtilen tarihte bankaya ibraz edilmesi halinde banka çekin üzerindeki yazılı 
olan tutarın tamamını hamile ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda çekin bankadaki hesapta karşılığı 
bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda alacaklı kişi yasal yollara başvurmak suretiyle alacağını tahsil etmeye 
çalışmaktadır. Bu çalışmada 14.12.2009 tarihinde kabul edilen 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksız 
çek olaylarının banka açısından bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kanun çek konusunda bankaya birtakım 
sorumluluklar getirmektedir. Böylelikle karşılıksız çek vakaları ve bunlardan kaynaklanan mağduriyetler de en 
aza indirilmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Çek, Karşılıksız Çek, Bankalar  
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EKLER 
KONGREYE ALTI FARKLI ÜLKEDEN KATILIMI GÖSTEREN BELGE/TUTANAK 
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