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WHAT MOTIVATES PEOPLE IN UNITED ARAB 

EMIRATES TO VOTE IN THE LEGISLATIVE 

ELECTIONS? EMPIRICAL EXAMINATION   

Abdulfattah YAGHI  * 

Osman ANTWI-BOATENG** 

ABSTRACT 

Subject: Political participation and voting in United Arab Emirates. 

Purpose: The purpose of the present study on political participation in United Arab 

Emirates is to examine the factors that motivate people to cast their vote in the legislative 

elections.   

Research Question: why do citizens cast their votes in the legislative election? How do 

citizens perceive their participation in the legislative elections? 

Conceptual/Theoretical Framework: liberalization theory suggests that people 

participate in the elections because they have motivation to reduce the gap between them and 

those in power. People also hope that their participation may lead to improving their lives. At 

the same time, the government encourages more participation in order to reduce tension and to 

maintain the status quo.  

Methodology/Data: A special questionnaire was used to collect responses from a 

sample of 1800 citizens. Univariate and multivariate analyses were utilized.  

Findings: The electorate perceive their participation in the election positively. In 

addition, four factors motivate people to cast their vote, namely (a) their political efficacy about 

the legislative body, (b) their optimism about the prospects of newly elected legislature to 

improve their daily lives and to aid the government’s effort to enhance public services, (c) 

having political networks, and (d) recognizing names of some candidates.  

Keywords: Voting; Elections; Voting; Democratization; Political Liberalization; 

Political Participation; Legislative; United Arab Emirates 
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ADAPTIVE ORGANIZATIONAL LEADERSHIP STYLE: 

CONTEXTUALIZING TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP IN A NON-WESTERN COUNTRY      

Abdulfattah YAGHI* 

ABSTRACT 

Subject: Examining leadership style in United Arab Emirates.   

Purpose: To map organizational leadership in a non-western context where public 

administration undergoes fundamental changes driven mainly by government’s strategy to 

replace the service-delivery paradigm by the new public governance paradigm, which focuses 

on customers.  

Research Question: Is transformational-transactional leadership theory applicable in a 

non-western context? How likely can organizational change affect leadership behavior?  

Methodology and data: Triangulation of quantitative and qualitative research methods 

is used, namely questionnaire (MLQ), literature analysis, and in-depth interviews. Data for the 

statistical analysis utilized 1400 MLQ responses, and 25 managers were interviewed.   

Theory/Conceptual Framework: The research will test Bass’s (1997) argument about 

the extent to which the transformational-transactional theory is applicable firstly outside the 

western world and secondly when organizational change dominates the workplace.  

Findings: The analysis reveals that the culture of the society and the way managers 

respond to organizational change lead to utilizing an adaptive leadership style with both 

dynamic and rigid dimensions. The analysis indicates that organizational change creates 

peculiar circumstances in the public sector making it thus imperative for managers to develop 

an adaptive behavior in order to, not only survive, but also to excel within their competitive 

workplace environment.   

Key Words: Adaptive Leadership, Transformational Leadership, Arab, Public Sector, 

Organizational Change, MLQ 
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GELİR VERGİSİ TARİFELERİNDE ASGARİ YAŞAM 

DÜZEYİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Ahmet Burçin YERELİ  * 

Altuğ Murat KÖKTAŞ** 

ÖZET 

Gelir vergisi, esas itibariyle bireylerin ödeme gücünü dikkate alan ve bu yönüyle 

sübjektif nitelik taşıyan bir vergi olarak tanımlanmaktadır. Vergi adaleti açısından, mali gücü 

referans alan söz konusu vergi, bireylerin şahsi özelliklerine göre değiştiğinden dolayı, farklı 

özelliklere sahip mükelleflerin farklı vergi yüklerine sahip olması vergi adaletinin en önemli 

göstergesi olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte gelir vergisinin mali güç ile olan ilişkisi, mali 

gücün belirlenmesi bakımından önem teşkil etmektedir. Mali gücün hangi noktadan sonra 

başladığı ya da bir diğer ifade ile vergi matrahına dâhil olacak gelirin tespiti, vergi yükünün adil 

dağılımı bakımından dikkat edilmesi gereken bir olgudur. Bu noktada gelirin tanımı ile birlikte 

asgari yaşam düzeyinin belirlenmesi ise adil bir vergi sisteminin olmazsa olmazları arasında 

gösterilebilir. Vergi sistemindeki adaletin şüphesiz mükellef davranışlarını etkileyeceği ve 

sonuç olarak vergi kayıp-kaçağını azaltarak, istihdamı artıracağı yönündeki kuramsal yapı, 

ülkelerin asgari yaşam düzeylerinin belirlenmesi ve birbirleriyle kıyaslanması, çalışmanın odak 

noktasını oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye’nin üyelik müzakerelerini sürdürdüğü Avrupa 

Birliği ve birlik ülkeleri karşısındaki durumunun analizi, çalışmanın özgün yanını 

oluşturmaktadır. Betimleyici yöntemin kullanılacağı çalışmada, birlik ülkeleri ile Türkiye’nin 

gelir vergisi sistemleri karşılaştırılarak, ülkelerin asgari yaşam düzeyine bakışları ve söz konusu 

ülkelerin asgari yaşam seviyeleri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Asgari Yaşam Düzeyi, Türkiye, Avrupa Birliği. 
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Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Celal Bayar 

Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi,  Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 

Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi ve 

Uşak Üniversitesi bulunmaktadır. 

Bu üniversitelerde bulunan iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile sosyal bilimler 

enstitüleri akademik faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla hakemli dergiler yayınlamakta, farklı 

sayıda indekslerde taranan bu dergiler benzer özelliklere sahip görünmektedir. Ancak yıllık 

yayın sayısı, kaç yıldır yayınlandığı, hakem portföyü, alansal dağılım, hangi indekslerde 

tarandığı gibi özellikler dergilerin tercih edilebilirliğini değiştirmektedir.  

Bu çalışma, ADIM üniversitelerinin İİBF ve SBE dergilerinde yayınlanan makalelerin 

alanlara göre dağılımı, yazarların ve hakemlerin sayısı, kurum içi – dışı olma durumu gibi 

mevcut niceliksel özelliklerinin niteliksel özelliklerine yansımalarını içeren bir istatistiksel 

durum değerlendirmesini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dergi, makale, frekans dağılımı, aritmetik ortalama. 
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ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ 

YARGILAMA SÜRECİNE ETKİSİ VE İDARİ YARGI 

SİSTEMİNDE İŞLERLİĞİ 

Ahmet ÖZKAN* 

ÖZET 

Bu çalışmada alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yargılama sürecine etkisi ve idari 

yargı sistemindeki işleyişi ele alınmıştır. Bu noktada alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

nasıl bir öneme sahip olduğu ve ne şekilde anlaşılması gerektiği, buna müteakip ayrıntılı ve 

kapsamlı bir şekilde okuyucuya verilerek konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Keza, 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yargılama sürecine etkisi ve idari yargı sistemindeki 

işlerliği ele alınırken bu çözüm yollarının ele alınmamasının makaleyi anlaşılırlıktan uzak 

kılacağı muhakkaktır. Bu sebeple çalışmamızın çok yönlü olması ve bu kavramların ayrıntılı 

olarak ele alınması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Uyuşmazlık, Çözüm Yolları, Yargılama Süreci, İdari 

Yargı Sistemi, İşlerlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Öğr. Gör.,  Dumlupınar Üniversitesi, Hisarcık MYO, ozkan_a6@hotmail.com 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

6 
 
 

SOCIO – ECONOMIC PROFILE OF VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS IN TURKEY: A CASE STUDY ON 

TRAKYA UNIVERSITY IPSALA VOCATIONAL SCHOOL 

STUDENTS  

Ahmet SERDAR* 

ABSTRACT 

The most important point of economic efficiency and effectiveness depends on labour 

productivity. Welfare of a country has direct relations with education. Therefore, developing 

and industrializing countries like Turkey should pay attention on vocational schools, because it 

is impossible to produce high value added products without increasing quality and quantity of 

vocational education.  In this study, socio – economic profiles of vocational school students 

were observed with an empirical investigation among 120 students in Thrace University. 

Fifteen questions were asked to the students about their families, like expectations after 

graduation, their foreign language skills and ability to support themselves economically. Some 

questions were related with their families’ economic, sociological and educational levels. 

Obtained results show us that most of them belong to low income socio- economic classes of 

Turkey. Another result is about their family’s educational level. Results show that, families’ 

education level is low.  Moreover, success of the new generation has a direct relationship with 

their families’ economic and educational levels. So we can say that student profiles of 

vocational schools are generally lower than students of faculties. This is not because of their 

low mental capacity, but because of economic, sociological and family reasons. As a conclusion 

I want to express that these schools, and students of these schools need more support from the 

budget of the state.  

Key Words: education, vocational schools  
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YERELDE KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA 

YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK: ISPARTA İNCELEMESİ 

Ahmet UÇAR  * 

Nilüfer NEGİZ** 

ÖZET 

Kamu politikaları hükümetlerin işleyişinde ve bilhassa hükümetlerin başarılı 

olmasında çok önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında başarılı bir 

hükümet, kamu politikası oluşturulmasında mutlaka toplumdaki çeşitli katmanlara yer vermek 

zorundadır. Zira toplumdaki bu katmanlar kamu politikası yazınında kamu politikası yapımını 

etkileyen ve politika yapımına katılan aktörler olarak adlandırılmaktadırlar. Bu çerçevede kamu 

politikası oluşturulması sürecinde çeşitli aktörlerin bulunduğu söylenebilir. Hatta bu aktörler 

resmi ve gayri resmi (sivil) aktörler olarak tasnif edilebilir. Bu anlamda resmî aktörler, daha çok 

devlet içinde bulunan ya da devletle bağı olan kurum ve kişileri ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Parlamento, yargı kurumları, yürütme gibi. Sivil aktörler ise, devletle 

herhangi bir bağı olmayan kişi ve kurumlardır. Siyasal partiler, bireyler (seçmenler-

vatandaşlar), baskı grupları- sivil toplum örgütleri ve medya gibi birimler sivil aktörlere örnek 

olarak verilebilir (Çevik, 2016:7-8). 

Kamu yönetiminin işleyişinde nasıl ki kamu yönetiminin merkezi kuruluşları ve taşra 

kuruluşları şeklinde iki yanı olduğu gibi, kamu politikası yapımında da merkezi hükümet ve 

yerel hükümetler tarafından yapılması şeklinde iki yönü vardır. Genellikle iş başında bulunan 

hükümet ve ona bağlı organlar ile yöneticilerinin yaptıkları kamu politikaları merkezi düzey 

kamu politikalarını oluştururken, yerelde yani halkın ikamet ettiği şehirlerde yasalarla kurulmuş 

ve seçmenlerce seçilerek oluşturulan yerel yönetim birimlerinin yerel halka yönelik hizmet 

üretmek için aldıkları kararlar yerel kamu politikalarını oluşturmaktadır. Merkezi hükümetler 

son zamanlarda gerek dünyada oluşan genel trende uyum sağlamak ve aşırı büyümeden dolayı 

üstlendikleri hizmetlerin hepsini yapamaz duruma geldiğinden, yapmakla sorumlu olduğu 

birçok görevi desantralize ederek yerel yönetimlere bıraktığı görülmektedir. Öte yandan gerek 

küreselleşmenin etkisiyle ve gerekse dünyada yaşanan yerelleşme eğilimlerinin etkisiyle yerel 

yönetimler hizmet sunumunda merkezi hükümete göre daha fazla öne çıkmışlardır. Yine 

dünyada oluşan gelişmelerden etkilenerek hükümetlerin ve yerel yönetimlerin hem politika 

oluşturması hem de hizmet sunum yöntemlerinde değişimler yaşandığı gözlenmektedir. Bu 

anlamda bilhassa yerel yönetimlerin hizmet üretmelerinde ve yerel kamu politikaları 

oluşturmalarında yönetişim ve katılımcılık önem kazanmıştır. Yönetişim uygulamasına geçerek 

kamu politikalarının ve yerel kamu politikalarının oluşturulmasında tek aktörlü devlet merkezli 

politika oluşturulması anlayışından çök aktörlü toplum merkezli politika yapımı anlayışına 

geçildiği söylenebilir. Aynı şekilde katılımcılık uygulaması ile de kamu politikalarının 
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**  Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
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yapımında halkın kendini ilgilendiren bütün kararlara katılma ve söz sahibi olma hakkının 

tanınması gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bilhassa bu yerel düzeyde üretilen kamu 

politikalarının üretilmesinde önemli görülmektedir. Çünkü yerel yönetimlerin halka yakın 

olmasından dolayı halkın kararlara en kolay katılabileceği yönetim organları yerel 

yönetimlerdir. 

Bu anlamda çalışmada kamu politikası ve yerel kamu politikalarının oluşumu, aktörleri 

ve bu süreç teorik olarak ele alındıktan sonra, Isparta örneği üzerinde yerelde kamu 

politikalarının oluşumunda yönetişim ve katılımcılık ilkelerinin yeri, önemi ve uygulaması 

üzerine nitel bir saha çalışması planlanmaktadır. Belediye yönetimi ve seçilmiş meclis üyeleri 

çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Yerel Yönetimler, Belediye, Yönetişim, 

Katılımcılık. 
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET 

İLİŞKİLERİ 

Ahmet ÜNLÜ  * 

Seçkin KABAK** 

ÖZET 

Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler ülkelerin gelişmişlik seviyesi, ülkeler arasındaki 

mesafe (yakınlık- uzaklık), ortak siyasi sınırlar, ortak dilin konuşulması, ortak tarihi geçmiş, 

ülkeler arasındaki kültürel-geleneksel özellikler, ülkeler arasındaki ticari anlaşmalar ve 

ülkelerin farklı endüstrilerde sağlamış oldukları uzmanlaşma düzeyleri gibi birçok farklı 

faktörlere bağlı olarak gerçekleşir.  

Ortak tarihi geçmişe sahip olmak, ortak dil kökenine sahip olan dilleri konuşuyor 

olmak gibi benzerlikleri dikkate alarak çalışmamızda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dış 

ticaret ilişkilerini incelemeye çalışacağız. Daha önceki yapılan çalışmalar incelendiğinde 

Türkiye’nin yakın komşuları ile ticari yoğunlaşma yaşadığı görülmektedir. Ayrıca son 

dönemlerde uygulanan dış ticaret politikasında komşu ülkelerin payının arttığı gözlenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkılarak Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandıktan 

sonraki dönemde Türkiye- Azerbaycan dış ticaret ilişkisi incelenecektir. Bu kapsamda iki ülke 

arasında yapılan dış ticarette hangi sektörlerin ana sektör olduğu iki ülke arasındaki ithalat ve 

ihracat verileri incelenerek açıklanmaya çalışılacaktır. 

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde Azerbaycan ekonomisi ve ekonomik 

kaynakları hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde Azerbaycan ve Türkiye 

arasında yapılan dış ticaret ilişkisi sektörel bazda incelenecektir. Son olarak üçüncü bölümde ise 

ekonomik analiz yöntemi yapılarak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler arasındaki bağ incelenerek 

çalışma sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Ekonomisi, Dış Ticaret, Türkiye. 
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MUHASEBE UYGULAMALARINDAKİ GELİŞMELER 

IŞIĞINDA DİPNOT KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Ahmet Vecdi CAN  * 

Merve KIYMAZ** 

ÖZET 

Bu çalışmada, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile önemi artan 

dipnotların ülkemizde amacına uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak UFRS’ler ile kültür arasındaki ilişkiye vurgu yapan 

çalışmalar özetlenmiştir. Sonrasında aynı sektörde ulusal ve uluslararası olarak faaliyet gösteren 

firmalara ait finansal durum tabloları incelenerek, aynı olayın dipnotlara ne şekilde yansıdığı ve 

farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuçta ise dipnotlarda karşılaşılan farklılığın bir 

nedeni olarak kültür olgusuna değinilmiş, kültürünün her alanda olduğu gibi muhasebe 

uygulamalarında da etkili olduğuna vurgu yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: UFRS, Muhasebe, Kültür 

Jel Kodu: M40, M48 
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ENDÜSTRİ 4.0 VE MUHASEBEYE YANSIMALARI  

Ahmet Vecdi CAN  * 

Merve KIYMAZ** 

ÖZET 

Bilişim teknolojilerinin işletme faaliyetlerine sağladığı katkılar gün geçtikçe 

artmaktadır. Üretimden pazarlamaya insan kaynaklarından finansa işletmenin bütün 

departmanları bilişim teknolojilerini bünyelerinde barındırmaktadır. Muhasebe de çağın 

gereksinimlerinden geri kalmamakta ve gelişen bu teknolojilerden mümkün olduğunca 

faydalanmaktadır. Muhasebe departmanlarında kullanılan teknolojilerden bazıları muhasebe 

paket programları, kurumsal kaynak planlama sistemleri, genişletilebilir raporlama dili (XBRL) 

ve radyo frekanslı raporlama teknolojileri (RFID) olarak sıralanabilir. Ancak son zamanlarda 

dünya gündeminde yerini alan Endüstri 4.0 projesi kullanılan sistemlerin daha da ötesinde akıllı 

sistemlerin programlanmasının önünü açmakta ve makineler arası iletişimin artırılmasını 

hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak Endüstri 4.0 kavramı açıklanmıştır. 

Sonrasında Endüstri 4.0’ın sağlayacağı teknolojik gelişmelerin muhasebe alanında ne gibi 

katkıları olabileceğine değinilmiştir. Son olarak ise yarı biçimsel mülakat tekniklerinden 

yararlanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren ve perakende sektöründe lider olan işletmelerin 

muhasebe departmanlarında bilişim teknolojilerinden ne derecede faydalandıkları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak çalışmaya dahil olan işletmelerin çoğunda birbiri ile 

entegre sistemler kullanılmakla birlikte bunların yeterli olmadığı, daha dijital ve akıllı 

sistemlerin sorunların çözümünde etkili olacağı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Muhasebe, Bilişim Teknolojileri 

Jel Kodu: M40, D80, O30 
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MUSLIM IMMIGRANTS’ FOOD CULTURE AND ITS 

EFFECT ON LOCATION PREFERENCE 

Albeniz EZME* 

ABSTRACT 

Statistics on the Muslim population in the USA vary widely. In the US, number of 

Muslim people increased 2.6 million to 6.2 million in 2010 where 64.5% were born abroad. 

Islamic Center of Greater Cincinnati indicates there are more than 7 million Muslims in the 

United States and more than 15,000 in Greater Cincinnati. The Muslim immigrants are mainly 

from South Asia, the Middle East and Africa especially from Iran, Iraq, Bangladesh, India, 

Turkey, Saudi Arabia, and Palestine. These immigrants face several problems due to different 

culture, religious principles and values, language, life style, etc. With the passing time, through 

shared working, studying or living environment, they adopt different cultures and life styles. 

For example, there is a mutual sharing of perceptions and values between Muslim groups and 

other strata of society but the main difference exists in their food culture because of their 

habitual food taste. Especially in the Muslim community, due to the religion, this difference in 

food culture is very visible.  They do not eat all or any kind of food available in markets. 

Muslim food culture is the reflection of Islam culture which is linked with religious believes, 

values, and ethics on food. People who are religiously conservative are very careful, especially 

while they buy meat because of the Islamic rules. This behavior is also influenced by the 

availability of their preferred food in nearest location. This distance factor influences their 

willingness to adapt.  

In the USA, you can find many different kinds of international restaurants and markets 

such as Asian, Middle Eastern and etc. Generally, not only Muslim immigrants but also 

Americans use these markets and restaurants. But the basic question, how these preferences 

change for Muslim people? Do they use the other international markets or not? How they chose 

their location, according to Muslim markets or not? The vision of this study is to explore the 

food choice behavior of Muslim immigrants.  It will evaluate the extent to which food choice 

behavior is influenced by the food store location or residence location. And finally it will 

provide evidence from different literature the role of host country in influencing immigrant food 

choice behaviors. The central question is “How food choice decisions play a significant role in 

Muslim people’s lifestyle, especially in foreign countries?”  

 This paper aims to summarize the Muslim Immigrants’ food culture and its effect on 

location preference in the city of Cincinnati, USA. It focuses on Cincinnati, studying and 

understanding the status quo of the Muslim communities in the society. Generally, European 

experiences indicate the presence of a large number of segregated Muslim communities, 

especially in Germany, England, and Netherland because of different cultural values such as 

relationship within families, friendships, and food culture. The same factors are taken into 
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consideration while scrutinizing the situation of segregated Muslim communities of City of 

Cincinnati.  

The paper comprises of five parts. First, evaluation of the research is explained. 

Second, in the literature review part, better understanding of Muslim culture and relative 

importance of food to the specific society is gained. Therefore, Muslims’ relationship is 

analyzed based on family interactions and friendships; and its effects on location preferences is 

described. In the third part, the paper discusses on how was the field research; problems faced; 

solutions; observations on the research; and the final recommendations and reflections to the 

research.  Fourth, it focuses on results of the research. The proposal or the hypotheses is 

compared with the real results obtained. Thereafter, results is delivered with an appropriate 

designation of “right” and “wrong” with accompanying reasons, like a current situation can be 

attributed to the chosen location and Muslim groups. In the last part, the paper shows some 

implications on the research.  
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TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ARASINDA ADALET 

MERKEZLİ GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA VE UZLAŞMA 

Ali Fuat GÖKÇE* 

ÖZET 

Bireylerin olduğu gibi toplumların da geçmişi ve hafızası vardır. Toplumların geçmişi 

ve hafızası siyasal anlamda yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler sonucunca birikmiştir. 

Toplumsal geçmiş ve hafıza, toplumun ülke içi ve dışı faaliyetlerinde ve ilişkilerinde sürekli bir 

gündem oluşturmaya devam eder. Toplumsal geçmişin çatışmasız ve mağduriyetsiz olması, 

toplumsal ilişkilerin ülke içinde demokratik bir zeminde, ülke dışında ise sorunsuz ve dostluk 

çerçevesinde gerçekleşmesini sağlar.  

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ile Cumhuriyeti döneminde Türkiye’de 

hâkim ideolojinin temsilcileri ile bazı toplumsal gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucunda 

mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Bu mağduriyetlerin maddi ve manevi olarak çözülmeden sorun 

olarak devam etmesi, toplumlararası ilişkileri etkilemektedir. Sorunu çözülmesi, hem ülke 

içinde hem de ülke dışında ilgili toplumsal grupla barışın devam edip etmeyeceğini 

belirleyecektir. Sorunun çözümünde kullanılacak yöntem, mağduriyetlerin giderilmesinde ve 

kalıcı olmamasında önem arz etmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan 

çatışmalar, bu sorunlardan biridir. Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişkilerin düzelmesi 

amacıyla bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Sorunun çözülmesinin bir yöntemi de geçmişle 

hesaplaşma ve uzlaşmadır.  

Bu çalışmanın amacı Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan mağduriyetlerin 

giderilmesi için geçmişle hesaplaşmanın ve uzlaşmanın gerekliliğini adalet ekseninde 

incelemektir.  

Bu doğrultuda yaşanan mağduriyetler ve sonuçları incelenerek geçmişle hesaplaşma ve 

uzlaşmanın nasıl yapılacağı irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Geçmişle hesaplaşma, Uzlaşma, Türkiye, Ermenistan, Adalet 
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SAĞLIK SİSTEMİNDE DESENTRALİZASYON: TÜRKİYE 

VE AZERBAYCAN SAĞLIK SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Ali ÜNAL  * 

Ravil TAGİYEV** 

ÖZET 

Desentralizasyon kavramı karar mekanizmasının, hizmet ve uygulamaların 

gerçekleştirileceği en yakın merkeze devredilmesini, kamu yönetiminde ise sorumluluk, otorite 

ve yetki devrini ifade etmektedir.  

Türkiye sağlık sistemi merkeziyetçi yapının hâkim olduğu, yetkilerin ve karar 

mekanizmasının merkezde toplandığı yapıya sahiptir. Bu yapının kontrol açısından kolaylık 

sağlayıp sağlamadığı tartışılmakla birlikte sağlık tesislerinin nicelik ve nitelik açısından 

gelişmesi ve hizmetlere duyulan ihtiyacın artması desentralizasyon konusunda çalışmalar 

yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında çalışmalar 

başlatılmış ve yapıda önemli değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu konuda aile hekimliği 

uygulaması, Sağlık Bakanlığı teşkilat yasası ile organizasyon yapısındaki değişiklikler bu amacı 

destekleyen uygulamaların başında gelmektedir. Azerbaycan sağlık sisteminde ise merkeziyetçi 

yapının hâkim olmasının yanı sıra il idarelerinin sağlık hizmeti sunumu ve planlama sürecinde 

yer alması bu yapıyı farklılaştırmaktadır. Sovyet yönetiminden kalan sağlık hizmetleri de dahil 

tüm sektörlerin merkeziyetçi yapısı mevcut sistem üzerinde varlığını devam ettirmektedir.  

Azerbaycan sağlık sisteminde otoritenin merkezi yönetimde olmasının yanı sıra il 

idareleri tarafından hastaneler işletilmekte ve sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kurumlar makro 

düzeyde politika yapma ve karar alma sürecinde yer almamalarına rağmen faaliyetleri gereği 

hizmet sunumunda kısmi özerkliğe sahiptirler. Bu durum sistemin işleyişinde açıklığa engel 

olmakla birlikte merkezden yönetilen, otoriter ve kontrolün yüksek olabileceği bir sağlık 

sistemini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye sağlık sisteminde ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri 

süregelen merkeziyetçi yapı değiştirilerek hizmetin sunulduğu bölgelerde, hizmeti bizzat 

sunanların lehine bir yetki devri yani desetralizasyon söz konusudur. Bu değişim hem sağlık 

kurumlarının işleyişinde hem de Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile sağlık tesislerinin 

organizasyon şeklinde kendini göstermektedir.  

Çalışmanın amacı, desentralizasyonun sağlık sistemi, sistemin mali durumu ve halkın 

yararlanımı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu amaçla Türkiye ve Azerbaycan sağlık 

kurumlarının organizasyon yapısı, mali tabloları ve sağlık göstergeleri incelenerek 

karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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Çalışma sonucunda, yetkinin ve karar alma mekanizmasının merkezden uzaklaşması, 

yerel düzeyde özerkliğin artması ile sağlık politikalarında etkinliğin arttığı, daha iyi ulaşım ve 

yararlanım sağlandığı, bölge ihtiyaçlarına daha uygun uygulamaların geliştirilebildiği tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra desentralizasyonunyarattığı olumlu katkılarla birlikte sistem 

üzerinde kontrolün azalması, bölgesel düzeyde farklılıkların oluşması gibi olumsuz etkilere de 

sebep olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Desentralizasyon, sağlık sistemi, sağlık yönetimi. 
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TERÖR HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ 

Alper GÖKSU   * 

Gonca GÜNGÖR GÖKSU  ** 

Muhammed Mustafa KÜÇÜK*** 

ÖZET 

Terörist eylemlerin gerek küresel boyutta gerekse ülkeler bazında kaçınılmaz olumsuz 

sonuçları mevcuttur. Özellikle uzun yıllardan beri terörle mücadele eden Türkiye gibi ülkelerin 

ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınmaları ve gelişimleri sık sık sekteye uğramakta ve 

kimi zaman ise duraksayabilmektedir.  Çalışmada terörle mücadeleye ayrılan kaynakların en 

büyük maliyet kalemi olan güvenlik harcamaları ile büyüme verileri yıllık olarak ele alınmıştır. 

Çalışma kapsamında kullanılan veri setinde her iki değişkenin durağanlığını test etmek 

amacıyla Augmented Dickey - Fuller (ADF) birim kök testi kullanılmış, ayrıca iki makro 

büyüklük arasındaki uzun dönemli ilişkiyi analiz etmek için de Johansen eş bütünleşme testi 

tercih edilmiştir.  Uzun ve kısa dönemli ilişkiye yönelik katsayıların tahmininde ise Dynamic 

Ordinary Least Squares (DOLS) yöntemi kullanılmıştır. Böylece hem uzun hem de kısa 

dönemde iki değişken karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak güvenlik harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasında kısa dönemli sapmalar olsa bile bu sapmalar bir süre sonra ortadan kalkmakta 

ve uzun dönemde değişkenler arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı, 1973-2015 yılları arasında terörle mücadeleye yönelik ayrılan kaynakların 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ekonometrik açıdan analiz edilmesi ve incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Terör Harcamaları, Güvenlik Harcamaları, Ekonomik Büyüme, 

Johansen Eşbütünleşme Testi. 
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NAKİT TEMETTÜNÜN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNE 

ETKİSİ: BIST ÇIMENTO SEKTÖRÜ ÜZERİNE 

UYGULAMA 

Alper TAŞTEKİN* 

ÖZET 

Kar dağıtım politikası (dividend policy) işletme yöneticileri ve yatırımcılar açısından 

en önemli konulardan birisidir. Çünkü her işletmenin temettü dağıtımı konusunda farklı 

politikalara sahip olduğu görülmektedir. Kar dağıtım politikasını açıklamaya çalışan teorilerin 

başında; ilişkisizlik (irrelevancy), eldeki kuş teorisi (bird in hand theory), vergi faktörü (tax 

preference theory), müşteri etkisi (clientele effect) gelmektedir. Ancak henüz tam olarak 

açıklayan teori bulunmamaktadır. Her teorinin üstün ve zayıf olduğu noktalar bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan çimento sektörüne ait 2006-2015 

döneminde dağıtmış olduğu nakit net temettülerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi 

araştırılmaktadır. Panel veri analizi kullanılarak 18 şirket üzerinde yapılan araştırmanın 

sonucuna göre nakit net temettü ile temettünün ödeneceği tarihteki hisse senedi pazar değeri 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. İlişkisizlik teorisinin bu çalışmada geçerli olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelime: kar dağıtım politikası, eldeki kuş teorisi, panel veri analizi 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE VERGİ ALGISI 

Altuğ Murat KÖKTAŞ  * 

Ali Gökhan GÖLÇEK** 

ÖZET 

Kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerin en önemli finansman kaynağı olarak 

görülen vergi, toplumsal hayatta yer almanın bir bedeli olarak düşünülmekle birlikte esas olarak 

bireysel karşılığı bulunmayan bir mali yükümlülük biçimimde değerlendirilmektedir. Bu 

özelliğiyle vergi, devletin egemenlik hakkına dayalı olarak toplanan ve ödeyen tarafa bu yönde 

bir inisiyatif tanımayan genel bir finansman kaynağıdır. Daha önceleri taşıdığı egemenlik hakkı 

nedeniyle “algı” olarak da anılan vergi, toplumsal hafızada esas olarak olumsuz izler bırakmış 

ve toplumda vergiye gönüllü uyumu zorlaştırmıştır. Nitekim yapılan çeşitli ampirik analizlerde 

verginin; gasp, haraç, el koyma veya çalma biçiminde tanımlandığı da görülmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye’de tarihsel süreç kapsamında ortaya çıkan vergi algısı, çalışmanın odak 

noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada, kamu hizmetlerinin finansmanı adına katlanılan bir mali 

yükümlülük olarak vergiye toplum tarafından nasıl bakıldığı, toplumsal hafızayı en iyi biçimde 

yansıtan türkü, şiir ve atasözleri gibi folklorik argümanlar kullanılarak incelenmiştir. 

Betimleyici yöntemin kullanıldığı analizde, genel olarak vergiye gönüllü uyumun, yaşanan 

olumsuz vergi uygulamaları nedeniyle bozulduğu ve vergi algısının toplumda olumsuz cümleler 

çağrıştırdığı tespit edilmiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan 

ağır mali bunalım, kaybedilen savaşların hazine üzerinde meydana getirdiği yük ve gaza 

malının sona ermesi sonucu ortaya çıkan finansman sıkıntısının beraberinde daha ağır vergileri 

getirmesinin, toplum nezdinde vergiye olan bakışı bozduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergi Bilinci, Vergiden Kaçınma. 
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KENTLERİN MARKALAŞMASINDA YEREL 

YÖNETİMLERİN ROLÜ: FETHİYE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

Ayberk GÜÇLÜ* 

ÖZET 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birbirinden çok uzak olan kentler için dünya 

bir hayli küçülmüştür. Bu ortamda, kentler birbirine benzer bir hal almaya başlamıştır. Bu 

kentler gerek daha fazla turist, gerekse daha fazla yatırım çekmek için ama özünde ekonomik 

olarak daha fazla dikkat çekmek amacıyla rekabet içine girmektedirler. Bu rekabet gücünü 

arttırmak, insanların daha kaliteli yaşamasını sağlamak ve cazibeli bir kent haline gelebilmek 

için kent markalaşması yaratmak vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu markayı 

yaratmanın yolu kentlerin hem kamu hem de özel sektör açısından iyi bir şekilde 

pazarlanmasından geçmektedir.    

Bir kenti marka haline getirmek için, pazarlamak için pek çok aktöre ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu aktörler, merkezi yönetim, yerel yönetim, yerel halk, basın ve sivil toplum 

örgütleri gibi aktörlerdir. Bu aktörler kentin sahip olduğu avantajları iyi bir şekilde 

yönetmelidir. Bununla birlikte kentlerin markalaşması için bazı stratejiler uygulansa da, kentin 

daha önceden var olan bir imajı bulunmaktadır. Kente ait geçmişten gelen bu imajın 

markalaşma sürecinde doğru bir şekilde tahlil edilmesi ve markalaşma sürecinin bu imaj 

üzerine oturtulması gerekmektedir. Aksi takdirde, oluşturulması planlanan imajın başarı 

seviyesi oldukça düşük kalacaktır.  

Bu çalışmanın temel amacı, Fethiye’nin marka değerlerinin halk tarafından nasıl 

algılandığını belirlemektir. Bu amaçla marka kavramı, markanın unsurları ve bu unsurlar 

arasındaki ilişkiler incelenerek, Fethiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin 

Fethiye’nin bir kent markası haline getirip getirmediği ve diğer ulusal ve uluslararası kentler 

arasında hangi seviyede olduğu ortaya konulacaktır. 

Araştırma, anket çalışması olup, Fethiye ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar, Fethiye 

Belediyesi personeli ve Fethiye’ye gelen turistler ile yapılmıştır.  Çalışmanın sonucunda 

Fethiye’nin marka kent olabilmek için temel değerlere sahip olduğu, ancak markalaşmanın 

temel unsurlarının yerine getirilmediği ve gerekli/yeterli yatırımın yapılmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle başta Fethiye Belediyesi olmak üzere tüm paydaşların Türkiye’nin 2023 Turizm 

Stratejisini de baz alarak bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar 

ile Fethiye’nin marka kent olabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Kent, Yerel Yönetimler, Fethiye Belediyesi. 
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AZERBAYCAN-TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Aygen OKSAY  * 

Kevser SEZER KORUCU** 

ÖZET 

Sağlık sistemleri, toplum sağlığını yakından etkilemektedir. Sağlık sistemlerinin 

uluslararası olarak karşılaştırılması ise karşılaştırılan ülkeler için hem yeniliklerin ortaya 

çıkmasında, hem de daha az maliyet anlamında önem arz etmektedir.  Sağlık sistemlerini 

karşılaştırmanın üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nedeni ise, sağlık sistemlerinin 

toplumun sağlık statüsü üzerindeki etkisinin tespitidir. 

Bu çalışmada Türkiye ve Azerbaycan’da uygulanan sağlık sistemlerinin olumlu ve 

olumsuz yönleri ele alınarak, diğer bir ülkeye örnek teşkil edecek durumların ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Azerbaycan, serbest piyasa tipi; Türkiye ise refah yönelimli tipteki sağlık 

sistemine sahiptir. Uluslararası karşılaştırmalarda mevcut veriler kullanılarak politika ve 

sistemlerin karşılaştırılması yöntemi seçilmektedir. Bu bağlamda ülkelerin sağlık harcamaları 

ve finansman kaynakları ile sağlık hizmeti sunum sistemi, finansal kaynak tahsisi ve yapılan 

ödemeler hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Azerbaycan, Türkiye, sağlık yönetimi, sağlık sistemi.  
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FINANCING PRACTICES OF SMES: THE CASE OF 

TURKEY 

Aysa Ipek ERDOGAN* 

ABSTRACT 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up the majority of private sector 

companies in both the developing and developed world. For their survival and expansion, 

SMEs have a dependence on external financing. Bank loans are the main source of external 

finance for SMEs. Access to bank loans is significant for SMEs because they do not have 

adequate cash flow for large investments and do not have access to the capital markets for 

financing needs. However, access to bank finance is considered to be one of the most important 

barriers SMEs face.  The financing obstacles are mainly linked to the information asymmetry 

between the SMEs and the banks. In a context where the literature contends that access to bank 

finance is an important barrier that SMEs face, examining how SMEs finance themselves would 

make a good contribution to the literature. The purpose of this study is to analyze the financing 

practices of SMEs in Turkey.  
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THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC 

GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS 

Ayşe Esra PEKER  * 

Yeşim KUBAR** 

ABSTRACT 

The emergence  of  the  concept  human capital  and its  beginning   to  use  it   date to  

the period   after  2nd  World  War. Neo-Classic   Economic   Theories  that   are   current    

before  2nd World  War put   forward  that  the  resource   of   economic   growth  is   only  

physical  capital  i.e. quantitative  resource   and,   keeping  human  knowledge,  skills, 

experiences  out  of   the  concept   capital,  these  theories  defined  it in  the narrow  scope. 

Internal  Growth  Theories   enlarging    the  concept  capital,   eliminating      this   deficiency   

of  Neo-Classic  Theory, argued  that  human  capital  is  an  production   factor  as  important  

as physical  capital   and  took  its  place  in  the  economic  literature,   revealing   the need  for   

classic  production  factors as  well  as  human  capital  

Together  with  internal   growth  theories,   the  relationship   between  human  capital  

and  economic   growth   turned   into  a  popular subject,  theoretically   discussed  and  

empirically tested.  In   this  study,  based  on  Internal   Growth  Theories,  it  is  aimed    to  

introduce   the  relationship  of  economic   growth    and  human  capital  in  the  developed   

and  developing  countries  

Keywords: Endogenous Growth Theory, Human Capital, Economic Growth, Panel  

Data  Analysis  
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ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ BAĞLAMINDA BİLİM 

TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Ayşegül BAYKUL  * 

Selen IŞIK MADEN** 

ÖZET 

Ulusal Yenilik Sistemi (UYS) ülkelerin büyüme ve kalkınma süreçlerinde önemli bir 

araç olarak kullanılmaktadır. En basit anlamıyla, bir ülkede devletin yenilik sürecini etkilemek 

amacıyla uygulayacağı politikalar için çerçeve sunan, yenilik oluşumunu 

destekleyen/yaygınlaştıran farklı aktörlerin oluşturduğu ağ yapı ve bunlar arasındaki ilişkileri 

tanımlayan bir sistematik yapıdır. Literatür incelendiğinde, UYS ile kalkınma arasında doğrusal 

bir ilişkinin olduğu sonucu dikkati çekmektedir. Ancak tek tip bir UYS’den bahsetmek 

mümkün değildir. Ülkelerin UYS uygulamaları, coğrafi, demografik yapısı, gelişmişlik düzeyi, 

insan gücü, firmalarının kurumsal yapısı, bilgi birikimi, yeniliklerdeki rolü, ülkeye özgü 

bilimsel ve teknolojik yapısı gibi faktörlerin etkisi ile birbirinden farklılaştırmaktadır. Bu 

çalışmada Türkiye ve Azerbaycan’ın UYS çerçevesinde uygulanan bilim ve teknoloji 

politikaları açısından değerlendirilmesi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin mevcut 

durumunu anlamak adına iki ülke küresel rekabet endeksi 2014-2015 verileri bağlamında 

karşılaştırılmıştır. Endeksin net yapısı, ülkelerin ulusal rekabet gücünün, zayıf ve güçlü 

yönlerinin kolaylıkla belirlenmesinde ve politika tasarımı sürecinde bir gösterge niteliği 

taşımaktadır.  Türkiye, gelişmişlik düzeyi açısından yapılan ve 5 kademeden oluşan 

sınıflandırmada düzey 2’den düzey 3’e geçiş aşamasındadır. Azerbaycan ise gelişmişlik düzeyi 

açısından düzey 1’den düzey 2’e geçiş aşamasındadır. Bu sebeple her ülkenin izlemesi gereken 

yol farklıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Ulusal Yenilik Sistemi, Rekabet gücü, Türkiye, 

Azerbaycan  
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THE WORK ON THE NOTION OF LEGITIMACY AS A 

SOURCE OF MODERNITY 

Aytaç ODACILAR* 

ABSTRACT 

Modernity has various sources that contributed and affected it. In general, modernity 

implies the change in the dominant paradigm. This is also valid for post-modernity. 

Consequently, if there is change in a paradigm in somewhere, there is a struggle in there. For 

instance, modernity is based on a paradigm that came into existence by going against another 

paradigm. Therefore, it is necessary to look at changes in old paradigm in order to attain the 

source of the new paradigm. Modernity is based on the paradigm to which in turn, those who 

dissented the paradigm of medieval age, and enlightenment thinkers contributed. In this regard, 

source of modernity (and post-modernity as a consequent of modernity) should be sought in this 

paradigm struggle. This article is going to seek source of modernity in terms of politics. Indeed 

politics is already center of this sort of struggles. Since, all paradigm struggles in a sense are 

power struggles. It can be said that paradigm affects the form of political power directly. 

Because, only a paradigm provides a political power with what the political power needs first in 

order to rule over society: Legitimacy. There is no works on power relations in the history, 

which did not express an opinion on legitimacy. Political power can be formed without 

legitimacy. However, it cannot be maintained unless it has legitimacy. Accordingly the history 

of political power in a sense is a history of the search of legitimacy. This article seeks for 

legitimacy of political power in the paradigm which modernity is based on. By doing this, 

article aims to present source of modernity in terms of politics. With this purpose, firstly, 

meaning of legitimacy is going to be cleared up. Then, terms absolute power, sovereignty, and 

the social contract are going to be handled as search of modern legitimacy. Finally, in turn, 

Hobbes’, Rousseau’s, and Locke’s power theories related to legitimacy will be analyzed.   

Key words: Paradigm, Modernity, Post-modernity, Legitimacy, Political Power 
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AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN ÇEVRE 

POLİTİKASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Aziz BELLİ  * 

Abdullah AYDIN** 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal 

değişimler her ülkeyi olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerini de etkilemiştir. Yaşanan değişimler 

sonucunda 2004 yılında AB çok önemli bir genişleme politikası kararı alarak 10 yeni ülkeye 

tam üye statüsü kazandırmıştır. Bu genişleme politikasına rağmen 1987’de AB’ye tam üyelik 

başvurusunda bulunan Türkiye ile müzakere süreci ancak 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. 

Nitekim Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefi 3 Ekim 2005’te tam üyelik 

müzakerelerinin başlaması bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.  

3 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Katılımcı Ülke”  statüsüne sahip olan Türkiye’nin, Katılım 

Ortaklığına uyum sağlamak için çevre uygulamalarında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler 

koymak zorunda kalmıştır. Bu anlamda “Müzakere Çerçeve Belgesi, Katılım Ortaklığı Belgesi, 

İlerleme Raporları”. AB uyum sürecinde Türk Çevre Politikası’na yön veren AB ile ilişkilerin 

sürdürülmesi adına değerlendirilen temel belgeler olmuştur.  

Uzun yıllardır AB’ye tam üye olmaya çalışan Türkiye’nin Çevre Faslı 21 Aralık 2009 

tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetler arası Katılım Konferansının 8. Toplantısında 

açıldı. Ancak 2009’dan günümüze çevre faslının kapatılabileceğine ilişkin herhangi bir gelişme 

olmamıştır. Çevre sadece AB uyum süreci için gerekli değildir. Sürdürülebilir kalkınma 

kapsamında gelecek nesillerin yaşam haklarını almadan onlarında yaşayabileceği temiz bir 

çevre bırakmak gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemiz üzerinde düşen görevleri yapmak üzere 

çeşitli uluslararası sözleşmelere imza atmıştır. Ancak çevre konusu zaman ve maliyet açısından 

çok fazla yük getirdiği için her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye açısından da sorun 

olmuştur. Her şeyin başı sağlık sözünden hareketle eğer sağlıklı bir çevre olmazsa insanoğlunun 

olmadığı bir kalkınmanın kimseye bir katkısı olmayacaktır. Bu kapsamda araştırmanın amacı; 

Türkiye’nin AB çevre politikasına uyumu konusunda karşılaştığı sorunları tespit ederek bu 

sorunlara çözüm önerileri sunmakla birlikte Türkiye’ye etkin bir çevre politikası oluşturmak 

için neler yapılabileceğini tartışmaktır. 

Araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulurken ikincil veri türlerinden olan 

dokümantasyonel kaynaklardan, çok kaynaklı raporlardan faydalanılacaktır. Bununla birlikte 

Müzakere Çerçeve Belgesi, Katılım Ortalığı Belgesi ve İlerleme Raporları AB uyumu ve 

AB’nin Türkiye’den beklentileri açısından incelenecektir. Özellikle Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelerin AB uyum sürecine katkısının ne olduğu bu sözleşmelerin AB çevre 

politikaları ile karşılaştırılması ile tespit edilecektir.  Araştırma dört temel bölümden 
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oluşacaktır. Araştırmanın birinci bölümünde çevre ve çevre politikası kavramları kavramsal 

olarak ortaya konulacaktır. İkinci bölümde AB Çevre politikasının gelişimi ve temel ilkeleri 

incelenecektir. Üçüncü bölümde AB’ye uyum süreci açısından Türkiye’nin çevre politikasının 

gelişimi ve temel ilkeleri incelenecektir. Dördüncü bölümde ise AB uyum sürecinde 

Türkiye’nin çevre politikasının sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak olup araştırma sonuç 

bölümü ile tamamlanacaktır.  

Araştırma sonucunda Türkiye’nin çevre politikası konusunda karşılaştığı sorunlar 

tespit edilerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır. Ayrıca Türkiye’nin çevre 

politikasının AB uyum süreci kapsamında gelişimi son yıllardaki temel belgeler incelenerek 

ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Politikası, AB, Türkiye, Müzakere. 
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN İHRACATINDA 

UZMANLAŞMA VE REKABET YAPISI: 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Birol ERKAN  * 

Naib ALAKBAROV** 

ÖZET 

Günümüz dünyasında ülkelerin en önemli amaçlarının küresel pazarlardaki rekabet 

güçlerini arttırmak olduğu şüphesizdir. Bu bağlamda, ülkeler ihracatlarını arttırmayı 

amaçlamakla birlikte, karşılaştırmalı üstünlüklerini belirleyerek belli ürünlerin ihracatında 

uzmanlaşmak, böylece uluslararası rekabet güçlerini arttırmak ve küresel katma değerden daha 

fazla pay almak istemektedirler. Bu çalışmada da, sözü edilen ülkelerden Türkiye ve 

Azerbaycan ele alınmıştır. Çalışmada, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları (Balassa 

Endeksi, Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksi vb.)hesaplanmak suretiyle Türkiye ve 

Azerbaycan’ın ihracatındaki sektör uzmanlaşmaları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, iki 

ülkenin uzmanlaşma ve rekabet yapısının farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Keza, 

Türkiye daha çok emek ve sermaye yoğun malların ihracatında uzmanlaşmış olmakla birlikte, 

Azerbaycan hammadde yoğun malların ihracatında uzmanlaşmış ve rekabet avantajı 

sağlamıştır.     

Anahtar Kelimeler: İhracat, Uzmanlaşma, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük 

Katsayıları, Türkiye, Azerbaycan  
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KLASİK LİBERAL TEORİDE DÖNÜŞÜM: EKONOMİK 

YÖNTEM VE SİYASET BİLİMİ 

Buğra KALKAN* 

ÖZET 

Klasik liberalizmin değer çoğulculuğu ilkesi ve serbest piyasaya olan güveni nedeniyle 

liberal düşünürler siyasal meselelerin içeriğinden çok siyasal otoritenin denetim altına alınması 

üzerine yoğunlaşmışlardır.Bireysel özgürlüğün sağlanmasını ve korunmasını temel siyasal 

hedef olarak kabul eden liberal siyasal teori, devlet faaliyetlerinin meşru sınırlarını çizebilmek 

için yoğun bir şekilde serbest piyasa teorilerinden yararlanmıştır. Bunun bir neticesi olarak pek 

çok liberal iktisatçı siyaset teorisine ilgi göstermiş ve siyaset teorisi alanında eserler 

vermişlerdir.  

Bu makalede siyaset ve iktisat alanlarında eser vermiş belli başlı yazarlar iki 

kategoriye ayrılarak incelenecektir. Birinci kategorideki yazarlar siyasal ve iktisadi alanı kesin 

çizgilerle birbirinden ayrırarak, devlet faaliyetlerinin sınırlarını serbest piyasa ekonomisinin 

başladığı yerle belirlemişlerdir. Bu yüzden siyasal alan temelde normatif ilkelerle açıklarken, 

ekonomi teorisinde faydacı analiz belirleyici olmuştur. Geniş bir şekilde ele alınırsa birinci 

kategoriye John Locke, David Hume, Adam Smith, J.S. Mill  ve Friedrich Hayek’in girdiği 

belirtilebilir.İkinci kategorideki yazarlar ise siyasal alanı ya da daha geniş bir ifadeyle piyasa 

dışı kolektif eylemleri doğrudan iktisadi yöntemle incelemeyi tercih etmişlerdir. Bunun sonucu 

olarak siyasal alan ve hatta pek çok sosyolojik problem normatif araştırmanın konusu olmaktan 

ziyade, pozitif bir incelemeye konu olmuştur. Bu tür yazarlar arasında ise Milton Friedman, 

James Buchanan, Gordon Tullock, Gery Becker ve Richard Posner gibi isimler sayılabilir.  

Bu ayrımın en önemli sebebi özellikle 1950’lerden sonra gelişen rasyonel tercih 

teorisidir. İktisadi yöntemin doğrudan siyasal alanın ve kolektif karar alma mekanizmalarının 

anatilik incelemesinde kullanılmaya başlaması, Buchanan ve Tullock’un öncülüğünü yaptığı 

kamu tercihi teorisine çok şey borçludur. Ancak bu dönüşüm sadece siyasal alan ile sınırlı 

kalmamıştır. Kolektif eylem ve sosyal tercih teorilerinin gelişmesi ile sosyal alanın her türlü 

problemine bireyci rasyonel tercih teorisiyle yaklaşmak mümkün hale gelmiştir. Ailenin 

evrimsel gelişimi, evlilik, eğitim ya da negatif ayrımcılık gibi sosyolojik problemlerden, hukuk 

gibi çok farklı disiplinlere kadar liberal  iktisatçılar rasyonel tercih bağlamında analitik teoriler 

geliştirmektedirler. Bu tür teoriler ise yine çok farklı şekillerde liberalizmin ahlaki bireyci 

ilkelerine bağlanarak, sınırlı devlet fikri çeşitli şekillerde desteklenmektedir.  

Klasik liberal teorideki bu değişimi anlayabilmek için klasik liberal teorideki 

kırılmaların ve devamlılıkların iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan Smith, 

Hayek ve Buchanan arasında yöntem, normatif önkabuller ve yaşadıkları dönem bakımından 

karşılaştırmalı bir analiz klasik liberal siyaset teorisinde gerçekleşen değişimin nedenlerini ve 
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sonuçlarını ortaya koyacaktır. Böylece sosyal bilimlerde ekonomik yöntemin artan ağırlığını 

anlamamızda bize yardımcı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Klasik liberalizm, ekonomik yöntem, Adam Smith, Friedrich 

Hayek, James Buchanan. 
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3. BASAMAK BİR HASTANENİN ECZANESİNDE YALIN 

TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMASI 

       Burcu ASLANTAŞ ATEŞ  * 

Aynur TORAMAN** 

ÖZET 

Sade, gösterişsiz anlamında kullanılan “yalın” kelimesi, küreselleşmenin ilk 

adımlarıyla ortaya çıkan stratejik yönetim, stratejik üretim, stratejik maliyet kavramlarından biri 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Her türlü israfın önlenmesi temeline dayanan “yalın 

düşünce”, yalın üretim, yalın yönetim, yalın muhasebe ve yalın tedarik zinciri şekillerinde 

uygulamada yer bulmaktadır. Yalın tedarik zinciri, üreticiden nihai tüketiciye kadar olan 

sürecin maliyetlerini azaltmak, etkin, sürekli ve verimli bir akış sağlamak amacıyla tedarik 

zincirini sadeleştirmek üzerine odaklanan bir yönetim felsefesidir.  Tedarik zincirini 

yalınlaştırmanın değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi sayesinde işletmenin tüm 

süreçlerine katkısı olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. Bu noktadan hareketle 

sağlık sektöründe 3. Basamak bir hastanenin eczanesinde uygulama yapılmıştır. Hastanede 

yatan hastalara ilaçları ulaştırmada kullanılan zincir incelenerek, ne şekilde yalınlaştırılabileceği 

araştırılmış ve yalın tedarik zinciri önerisinde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Yalın Tedarik Zinciri, Sağlık Sektörü 
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SAĞLIKTA ZORU BAŞARMAK: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 

AKREDİTASYON 

Canan HOŞ* 

ÖZET 

Sağlık hizmeti sunumunda temel amaç hastanın hiçbir şekilde zarar görmemesi, hayatı, 

hakları ve güvenliğinin güvence altına alınması olmalıdır. Uluslararası platformda sağlık 

sektöründe kaliteyi iyileştirme çalışmaları 1980’li yıllardan itibaren gündeme gelmiş, 

ülkemizde ise ancak 2000’li yıllarda sağlıkta kalitenin iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmış ve 

ardından uygulanmaya geçilmiştir. Sağlık sektöründe kalite iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 

beraberinde akreditasyon kavramını getirmiştir. Akreditasyon standartları uygulaması, ilgili 

kurum veya kuruluşun kendini geliştirmesi ve bünyesinde kalite standartlarını yükseltmesi için 

çok önemli bir süreçtir. Kurum veya kuruluşların akreditasyonundan sonra her şey bitmiş 

değildir, aksine her şey daha yeni başlamıştır. Kurum veya kuruluşlar akreditasyon 

standartlarının gereklerini yerine getirmezlerse ve gelişmeyi sağlamazlarsa akreditasyonları 

askıya alınır ya da iptali söz konusu olabilir. Akredite olan kuruluşların belli aralıklarla 

denetlemelerinin yapılması bu konu kapsamındadır.   Sağlık sektöründe akreditasyon 2002 

yılında ilk Türk hastanesinin JCI tarafından akredite edilmesiyle ülke gündemine gelmiş, sağlık 

hizmetleri kalitesinin artırılması, uluslararası standartlara uyum ve akredite olmak bir kuruluşun 

imajı için çok önemli olmaya başlamıştır. Akreditasyon; sağlık kuruluşunda tüm çalışanların 

katkısı ile kalite, hasta güvenliği ve sürekli gelişim anlayışının örgüt kültürü haline getirildiği 

bir süreçtir. 

Bu çalışmada akreditasyon kavramı genel anlamda tanıtılmış, sağlık sektöründe JCI 

hastane akreditasyonu ve standartları hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’de sağlıkta akreditasyon 

çalışmaları anlatılmış, bu çerçevede Türk Akreditasyon Kurumu’nun kuruluş, görev ve 

sorumluluklarına değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Sağlıkta Kalite, Sağlıkta Akreditasyon, JCI 
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AK PARTİ’NİN SÖYLEM VE İDEOLOJİSİNDE KAMU 

YÖNETİMİ 

Cantürk CANER* 

ÖZET 

2002 yılında yapılan seçimler sadece AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesini 

sağlamakla kalmamış, başta ekonomi olmak üzere, siyaset, dış politika ve kamu yönetimi 

alanlarında köklü değişikliklerin de önünü açmıştır. Bu değişiklikler arasında kamu yönetimi 

alanında gerçekleştirilen düzenlemeler çok önemli bir yer kaplamaktadır. İşte bu çalışmada AK 

Parti iktidarı dönemlerinde yapılan kamu yönetimi reformlarının arka planında yer alan söylem 

ve ideolojiler ele alınmıştır. Çalışma üç ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci olarak AK 

Parti iktidarının dönemleri ve özellikleri, ikinci olarak AK Parti’nin kamu yönetimine bakışı, 

üçüncü olarak da söylem ve ideolojilerin uygulamaya yansımaları incelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: AK Parti, Kamu Yönetimi, Reform, İdeolojik Söylem 
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THE ROLE OF THE CAUCASUS MIXED FORESTS IN 

INTERNATIONAL FOREST POLITICS: A ROLE FOR THE 

UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS? 

 David HUMPHREYS* 

ABSTRACT 

A number of regional initiatives to promote international forest cooperation have 

emerged under the auspices of the United Nations Forum on Forests (UNFF) and its 

predecessors. They include the Low Forest Cover Countries initiative (led by Iran), forest 

landscape restoration (led by Brazil) and traditional forest-related knowledge (led by Costa 

Rica). Yet the Caucasus mixed forests ecoregion - which embraces Turkey, Azerbaijan, 

Armenia Georgia as well as parts of Iran and Russia - remains a neglected region in 

international forest politics. This paper considers the potential for international cooperation in 

this area to be enhanced through a UNFF country-led initiative. The paper also examines the 

renegotiation of the international arrangement on forests in 2015. Prior to the eleventh session 

of the UNFF in 2015 a series of interconnected initiatives took place intended to strengthening 

the international forest policy. These initiatives are analysed and the main proposals to emerge 

from them are examined. Almost all substantive proposals were weakened or abandoned during 

the negotiation process. One reason for this, it is argued, is UN consensual decision making 

procedures; it takes all states to say yes, and only one to say no. This empowers veto states, in 

other words intransigent states that wish to prevent change. The concept of ‘textual shadows’ is 

introduced, namely precedents from previous forest negotiations that delimit the possibilities 

available and, for some issues at least, perpetuate of the status quo. The result often tends 

towards a politics of the lowest common denominator. 

 Keywords: consensus, negotiation; textual shadow, veto state. 
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SINO-AFRICAN DEVELOPMENT COOPERATION: 

NEGOTIATING FOR FISH-HOOKS OR FISH PONDS? 

David-Ngendo TSHIMBA* 

ABSTRACT 

Over the last few years, China has assiduously pursued stronger economic and 

diplomatic relations with many Asian, African and Latin American countries. In part, this is 

fuelled by its extraordinary economic growth, which has led to a boom in domestic resource 

demand, and the search for profitable markets and investment outlets. China's vastly increased 

involvement in Africa over the past decade is one of the most significant recent developments 

on the continent; it appears to contradict the idea of international marginalisation of Africa and 

brings significant economic, social, and political outcomes. Basing on critical review of 

literature—both academic and policy—related to Sino-African relations broadly, this paper 

specifically focuses on the recently formalised Sino-African partnership under the 

establishment of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Juxtaposing the debate on 

China-Africa relations alongside the meaning and aspirations of development on the African 

continent, the paper borrows insights from FOCAC’s negotiations on trade and infrastructural 

developments, and ultimately argues for some forward-looking measures to put Chinese foreign 

aid at good use for Africa’s sustainable development.  

Keywords: Development aid, Sino-African cooperation, Institutional capacity-

building 
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KENT TURİZMİ VE KENT MARKALAŞMASI EKSENİNDE 

BAKÜ SWOT ANALİZİ 

Didar BÜYÜKER İŞLER* 

ÖZET 

Bölgesel kalkınma ve yerel dinamiklerin kilit rol oynadığı günümüzde kentlerin 

yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel değerler ülkelerin rekabetçi stratejilerine destek 

olmaktadır. Kent turizmi, kentlerde sunulan turizm faaliyetlerini kapsadığından söz konusu 

stratejilerden önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu kente, bölgeye ve ülkeye 

ekonomik ve sosyal anlamda değer sağlamaktadır. Kent turizminin gelişmesi sürecinde kentler, 

kendi kimliklerini oluşturmak ve bu kimlik çerçevesinde kendilerini küreselleşen dünyaya 

tanıtmak için markalaşmayı bir araç olarak kullanmaktadırlar. 

Bu çalışmada kent turizm potansiyelinin gelişmesi ve kent markalaşma sürecinin etkili 

bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla Bakü’ye ilişkin SWOT analizi yapılmıştır. Bu 

yöntemle kente ait olan, Bakü’nün diğer kentlerden ayrışmasını sağlayan özelliklerin tespit 

edilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmayla Azerbaycan turizm potansiyelinin arttırılması ve 

ulusal/uluslararası düzeyde Bakü’nün marka kentleşme sürecine katkıda bulunulacağı 

düşünülmektedir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE YEREL 

YÖNETİMLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 

KADINLARA YÖNELİK MESLEKİ KURSLARA İLİŞKİN 

BİR DEĞERLENDİRME: İZMİR-TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dilek MEMİŞOĞLU   *  

Sedef EYLEMER  **  

Evrim MAYATÜRK AKYOL*** 

ÖZET 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, sosyal ve ekonomik bir mesele olmasının 

yanı sıra her ülkenin demokratikleşme sürecinin ve asli insan haklarının önemli bir parçasıdır. 

Ayrıca bu konunun, istihdam politikalarında da önceliği bulunmaktadır. Bu bağlamda Avrupa 

Birliği (AB); akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye odaklanan Avrupa 2020 Stratejisi 

doğrultusunda 2020’ye kadar 20-64 yaş arası istihdam oranını % 75’e yükseltmeyi 

hedeflemektedir. Yirmi sekiz üyeli AB’de 2015 yılı itibariyle kadınlar için % 64,3, erkekler 

içinse % 75,9 civarında olan istihdam oranlarındaki süregelen cinsiyet ayrımı dikkate 

alındığında (Eurostat, 2016); kadın istihdam oranının arttırılması, söz konusu hedefe 

ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği; Türkiye’de de kadına 

yönelik şiddet, siyasi temsil ve eğitim olanaklarına ulaşım problemlerinin yanı sıra işgücü 

piyasasına katılım bakımından da zorlu bir konu olarak görülmektedir. Zira 2015 yılına ilişkin 

bulgulara göre erkeklerin istihdam oranı % 75,3 iken, kadınların istihdam oranı yaklaşık % 

32,5’tir (Eurostat, 2016). Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde her düzeyde gerçekleştireceği 

uyumlu ve koordineli faaliyetler ile bu zorlukla mücadele etmesi gerekmektedir. Ulusal 

stratejiler, yerel özellikler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yerel stratejiler ile tamamlanmalıdır. Bu 

doğrultuda söz konusu çalışma; kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılmalarını 

destekleyen yerel girişimlerin bir örneği olarak İzmir’de Büyükşehir Belediyesi tarafından 

düzenlenen kadınlara yönelik mesleki kursları incelemeyi amaçlamaktadır. Literatür taramasına 

ve kursları organize eden belediye yetkilileri ve kurslara katılan kadınlarla yapılan mülakatlara 

bağlı olarak söz konusu girişimlerin etkinliğini ve eksikliklerini değerlendirmek ve gelecekte 

geliştirilmelerine ilişkin önerilerde bulunmak hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Avrupa Birliği, Kadın İstihdamı, Mesleki 
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AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ TERMAL TURİZM 

İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE 

MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

Duygu SAV* 

ÖZET 

Modern pazarlama anlayışı firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılayıp onları 

memnun etmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda firmalarda müşteri odaklı stratejiler 

belirlenmektedir. Firma başarısında, müşteri beklentilerinin karşılanıp müşteri memnuniyetinin 

sağlanması önemli rol oynamaktadır. Türkiye, termal sular açısından zengin bir ülkedir. Fakat 

termal turizmde önde giden ülkelerle karşılaştırıldığında, bu alanda potansiyelini yeterince 

değerlendiremediği gözükmektedir. Türkiye’deki termal turizm işletmelerinin dünyadaki 

rakipleri karşısında rekabet yetenekleri zayıftır. Öncelikle bu alanda faaliyet gösteren yerli 

kuruluşlarımızın rekabet yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da müşteri 

beklentilerinin karşılanıp müşterinin memnun edilmesinden geçmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Müşteri, Beklenti, Strateji, Müşteri memnuniyeti, 

Termal turizm işletmesi, Termal su, Potansiyel, Rakipler 
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KAMU İDARELERİNDE CİNSİYETE DUYARLI 

STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇELEME: ISPARTA İL 

ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ 

Düriye TOPRAK 

ÖZET 

Türkiye’de 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile kamu mali yönetim alanında önemli bir reform gerçekleştirilmiştir.  5018 sayılı 

Kanun’da belirtildiği üzere kamu idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe süreçlerinde stratejik 

plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkelerin göz önünde 

bulundurulması benimsenmiştir. Bu yenilik ile bütçeleme sürecinin daha katılımcı kılınması, 

hesap verebilirlik ve mali saydamlığın arttırılması böylelikle kamu kaynaklarının daha etkin 

kullanılması hedeflenmiştir. Tüm kamu idarelerinde stratejik plan hazırlama gerekliliğinin 

getirdiği en önemli yenilik, plana temel oluşturacak durum analizi ve paydaş analizi 

yapılmasıdır. Mevzuata ilişkin bu gelişmeler, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 

uygulamaları için de zemin oluşturmaktadır. 

Çalışmada, kamusal alanda kadın erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesinde kamusal 

otoritenin elinde önemli bir işlevsel araç olan cinsiyete duyarlı stratejik planlama ve bütçeleme 

olgusu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu yenilikler 

çerçevesinde ele alınacaktır. Bu doğrultuda, Isparta örneğinde Isparta İl Özel İdaresi Stratejik 

Planı, toplumsal cinsiyete duyarlılık ve bütçeleme açılarından incelenerek mevcut çalışma ve 

uygulamalara değinilecektir. 
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ULUSLARARASI KİŞİLİK ENVANTERİ (IPI) KISA 

VERSİYONUNUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: 

GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ 

Elif GÜNERİ YÖYEN* 

ÖZET 

Bu araştırma beş faktör kişilik modeli üzerinden Goldberg tarafından Uluslararası 

Kişilik Envanter Havuzu (International PersonalityItemPool-IPIP) projesi kapsamında 

geliştirilen, güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları yapılmış Uluslararası Kişilik Envanteri 

(International Personality Inventory-IPI) kısa versiyonunun ( Goldberg, 1999. ) Türkçe’ye 

uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliğini sınamak üzere yapılmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma 

539 üniversite öğrencisi katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. İki hafta sonra 513 öğrenci ile test 

tekrar test çalışması yapılan araştırmanın verilerinin analizi için Doğrulayıcı Faktör Analizi, 

Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları, Sınıf İçi Korelasyon Testi kullanılmıştır. Analiz 

bulgularına göre ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik değerleri yeterli düzeyde bulunmuştur: İki 

Doğrulayıcı Faktör Analizinden elde edilen uyum iyiliği indeksleri modele uyum sağladığını 

göstermektedir. IPI’nin alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları 0.64 ile 0.75 arasında değişirken, 

tüm ölçek için bu oran 0.82 olarak saptanmıştır.  Ek olarak ölçeğin kapsam geçerlilik oranının 

(KGO) %80,  tüm maddelerin ortalama KGO (%94), KGI (%97) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 

doğrulayıcı faktör analizlerinin faktör yükleri dışadönüklük alt boyutu için 0.448 ile 0.656; 

duygusal denge alt boyutu için 0.408 ile 0.606; sorumluluk alt boyutu için 0.387 ile 0.629; 

açıklık alt boyutu için 0.339 ile 0.698; uyumluluk alt boyutu için 0.290 ile 0.589; düşmanlık alt 

boyutu için 0.466 ile 0.690 arasında değişmektedir. Bu bulgulara dayanarak IPI’nin Kısa 

Versiyonu Türkçe formunun konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek düzeyde 

geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) Kısa Versiyonu, Geçerlilik, 

Güvenilirlik 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji 

Bölümü, eguneri@gelisim.edu.tr 

mailto:eguneri@gelisim.edu.tr


Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

41 
 
 

GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE ULUSLARARASI 

TERÖRİZM 

Elşen MEMMEDLİ* 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı uluslararası güvenlik tehditleri açısından uluslararası terörizm 

sorununun araştırılarak ortaya konulmasıdır. Terör örgütleri geçmişte sadece bulundukları 

ülkelerde eylem yapabilen gruplar iken günümüzde uluslararası faaliyet yürüten karmaşık ve 

çabuk adapte olabilen yapılar haline dönüşmüşlerdir. Bu yüzden, teröre karşı etkin bir mücadele 

hemen hemen tüm devletlerin geniş ve çok uluslu bir işbirliğini gerektirmektedir. Ancak 

günümüz dünyasında terörle mücadele adına etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edildiği 

söylenemez. Terörizmle mücadele, bir devletin güvenliği ve egemenliği ile ilgili yüksek 

hassasiyetteki bir durumdur. Zira terör örgütleri, söylem bazında silahlı mücadeleyi araç olarak 

kullandıklarını ve devletten siyasal, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda adım atmasını 

beklediklerini iddia etseler de, sürekli olarak şiddetten beslenmekte ve devletleri, kendi şiddet 

ortamlarına çekmeye çalışarak devletin meşruiyetini sorgulanır hale getirmek istemektedirler. 
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YEREL POLİTİKA YAPIMINDA DÜŞÜNCE 

KURULUŞLARININ ETKİSİ: ABD VE TÜRKİYE 

KARŞILAŞTIRMASI 

Elvettin AKMAN  * 

Abdülkadir TEZER** 

ÖZET 

Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle kamu politikası yapım süreci daha karmaşık bir 

hale dönüşmüştür. Bu karmaşıklık, kamu politikası yapımında entelektüel bilgiye olan ihtiyacı 

artırmıştır. Ancak akademik çalışmaların doğrudan politika yapımına etki edecek doğrultuda 

hazırlan(a)maması ve politika belirleyicilerinin bu çalışmaları incelemek için vakitlerinin 

bulunmaması nedeniyle entelektüel bilgiye erişimleri kısıtlı kalmıştır. Tam bu noktada düşünce 

kuruluşları, gerekli entelektüel bilgiyi politika yapıcıların kullanacağı şekilde sunup, akademik 

camia ile politika belirleyiciler arasındaki bu boşluğu doldurarak bir köprü vazifesini üstlenmiş, 

kamu politikası yapımında entelektüel bilginin kullanılmasına kaynaklık sağlamıştır (Abelson, 

2009:12).  

Düşünce kuruluşlarının yapmış oldukları analizler neticesinde politika belirleyiciler, 

karmaşık ve çok katmanlı meselelerde daha isabetli politikalar yürütmeye muktedir 

olabilmişlerdir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde çok kutuplu bir dünya düzenine geçişle 

ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla (Karakurt, 2007:2) sayı olarak hızla artan düşünce 

kuruluşları dış politikadan çevre politikasına, yerel politikadan insan haklarına kadar pek çok 

alanla ilgili politika yapımında etkin rol oynamaya başlamışlardır (Stone, 2007). Bunun yanı 

sıra sınırların ortadan kalkması ve ulus-devletlerin etkilerinin zayıflaması ile yerel yönetimlerin 

güçlenmesi (glocalization) sonucu yerel politikada izlenecek yolun hayati önemi haiz olmasıyla 

birlikte yerel politikacıların doğru bir politika izlemede yetersiz kalmaları, diğer alanlarla 

birlikte özellikle yerel politikada düşünce kuruluşlarının bu etkin rolünü zorunlu kılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı ise ABD ve Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının çalışmalarını 

inceleyerek bu iki ülkedeki düşünce kuruluşlarının yerel politika üretiminde etkinliğini analiz 

etmektir. Bu analiz yapılırken, her yıl yayınlanan “Global Go to Think Tank Index” raporu ile 

Türkiye ve ABD’deki düşünce kuruluşlarının yerel politika çalışmalarından istifade edilecektir. 

Bu analiz ile birlikte iki ülkedeki düşünce kuruluşlarının yerel politika üretimine etkileri ve bu 

etkileri arasındaki fark ortaya konularak bu farklılığın idari, siyasi ve kültürel boyutları ele 

alınacaktır. Bu çalışma neticesinde Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının yerel politika üretimi 

konusundaki durumu ortaya konarak daha etkin bir katılımın sağlanması için nasıl bir yol 

izleneceği, idari ve siyasi sistemlerde ne gibi değişikliklerin yapılması gerektiği konusunda 

düşünceler paylaşılacaktır.  
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ISLAMIC MARKETING: THE NEW RULES THAT 

TRANSFORM THE WAY OF CONDUCTING BUSINESS                                                                              

EmiliyaAHMADOVA* 

ABSTRACT 

As a new field in emergence, Islamic Marketing is capturing more and more attention 

of the academics, researches and marketers from both Muslim minority and Muslim majority 

countries. Rapid surge in the number of the Muslim consumers makes this market the fastest 

growing consumer market in the world with approximately $2 trillion annual turnover for 

Shariah-compliant products. Thus, Islamic markets comprise a good growth and income 

premise for the companies around the globe. Yet a little was done to form the theoretical and 

empiric background of this field. The underlying objective of this paper, which is theoretical in 

nature, is to shed light on the concept of Islamic marketing, to determine factors that are crucial 

and must be taken into consideration while serving this market, to analyze 4P elements from the 

Islamic point of view, to identify factors that affect the behavior of the Muslims consumers. 

This descriptive research will be done through conducting comprehensive literature review and 

desk research. 

Keywords: Islamic Marketing, Islamic branding, Shariah, Shariah compliant products  
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN İYİMSERLİK VE KARİYER 

YÖNETİMİ TUTUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM 

ELEMANI ALGISI: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Emine ŞENER  * 

Mustafa KOCAOĞLU** 

ÖZET 

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kariyer kararı ve mesleki sonuç beklentileri ile 

iyimserliklerinin öğretim elemanı perspektifinden ele alınarak belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu olarak seçilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin gerek 

kamu gerekse özel sektöre önemli ölçüde farklı alanlarda nitelikli profesyonel yetiştirmeyi 

amaçlayan bir yapıya sahip olduğu bir gerçektir. Bu nedenle bu fakültelerde öğrenim gören 

gençlerin kariyer kararı ve mesleki sonuç beklentisi bağlamında yetkin bireyler olarak 

yetiştirilmesi, ülkenin ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmek adına önem taşımaktadır. 

Araştırma, 2016 yılı haziran ve temmuz aylarında Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nde nitel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Nitel araştırmaların doğası 

gereği görüşme sayısı belirtmek çok gerçekçi olmasa da bu araştırmada her bölümü (Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat) temsil edecek 2 öğretim 

elemanı (8 öğretim elemanı) ile araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunda toplam 13 adet soru yer 

almaktadır. Ayrıca görüşme formunda görüşmeyi zenginleştirecek sondaj sorulara da yer 

verilmiştir. Öğretim elemanı seçiminde gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır. Görüşmeler, 

ortalama 40-50 dakika sürecek şekilde, öğretim elemanlarının kendilerini rahat ifade 

edebileceği mekânlarda, izin alınmak kaydıyla ses kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerden elde edilen nitel veriler (ses kayıtlarının deşifre edilmesi) içerik analizi ve 

betimsel analiz kullanılarak modeller oluşturulmuştur. Öğretim elemanlarının ifadeleri zaman 

zaman doğrudan alıntılanarak araştırmayı zenginleştirmeleri sağlanmıştır. Görüşmeler 

neticesinde genel olarak KPSS’ye vurgu yapıldığı, kariyer planlama geliştirme eğitimlerinin 

verilmesi ve informal kariyer danışmanlığı yapılmaması gerektiği, genel olarak öğrencilerin 

iyimser olduğu ancak son sınıfa doğru ve mezuniyet sonrası algılarının değiştiği belirtilmiştir. 

Nitel araştırmaların doğaları gereği genellemeler yapmak mümkün olmasa da bu çalışma ile 

araştırmanın yapıldığı fakülteye doğrudan olmak üzere diğer İktisadi Ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencilerine dolaylı olarak katkı sağlayarak, öğrencilerin kariyer yönetimi ve iyimser 

olma durumlarının ortaya çıkarılması ile elde edilen sonuçlardan alana katkı sağlayacağı 

düşünülen öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer Yönetimi, İyimserlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Nitel Araştırma. 
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15 TEMMUZ’UN SEMBOLİZMİ ÜZERİNDEN 

MEDENİYETLER ÇATIŞMASINA BAKMAK 

Ensar NİŞANCI* 

ÖZET 

Bu bildiride Türkiyede 15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe 

girişiminin sembolizmi mercek altına alınacaktır. Sembolizmle yüklü bu tarih ve olayın 

medeniyetlerin tarihsellikleri açısından ifade ettiği anlam oldukça ilginçtir. Bu bildiride söz 

konusu darbe girişimi ve ardından gelişen olaylar silsilesi ve olayların gerçekleştiği mekanlar 

alternatif medeniyetler çerçevesinde değerlendirilecektir. Doğu-batı karşıtlığı veya doğu Batı 

ittifakı çerçevesinde bu olayların ne anlama geldiğine ilişkin semiyolojik analizler yapılacaktır. 

Bu bildirinin temel savı söz konusu olayların medeniyetler çatışması ve bu çatışmanın seyrine 

ilişkin çok önemli sembolik değerler taşıdığıdır.      
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL YAPI ÜZERİNE 

ULUSLARARASI BİR ANALİZ 

Erdal EKE* 

ÖZET 

Sağlık sektörü, niteliği itibariyle bir ülkedeki eğitim, güvenlik ve ulaştırma gibi en 

önemli hizmet alanlarından birisidir. Yönetsel açıdan modern yönetim anlayışının beraberinde 

getirdiği etkinlik, verimlilik, etkililik, kalite, ulaşılabilirlik, hakkaniyet, insan odaklılık, 

sürdürülebilirlik, birey memnuniyeti, sürekli geliştirme gibi çok sayıda kavram, sağlık 

sektöründe de sıklıkla vurgulanmakta ve istatistiksel göstergelere etki etmektedir. Çalışma, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sektöründe önemli farklılıkların olduğu 

varsayımından hareketle sağlık göstergelerinin uluslararası düzlemde ülkelere göre ne oranda 

farklılaştığı, çalışma kapsamı içinde değerlendirmeye tabi tutulan ülkelerin insan kaynakları ve 

sağlık altyapı olanaklarının mevcut durum analizinin ne durumda olduğu sorularından yola 

çıkılarak dizayn edilmiştir. Bu sorulardan hareketle çalışmanın amacı, Türkiye başta olmak 

üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bazılarının sağlık politikalarının oluşumunda 

önemli bir yere sahip olan sağlık göstergelerinden insan kaynakları ve hizmet sunumu yapılan 

kurumlar ve altyapılarının karşılaştırmalı bir analizinin yapılması olarak belirlenmiştir. Çalışma, 

2015 yılına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiksel göstergelerinden hareket ederek 

literatür incelemesi ve içerik analizi yöntemleri doğrultusunda kurgulanmıştır. Çalışma 

kapsamında coğrafya, nüfus, ekonomik yapı gibi kriterler de göz önünde bulundurularak 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, 

İspanya, Norveç, ABD, Rusya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, Nijerya, Malezya, 

Senegal, Pakistan, Mısır, Brezilya ve Afganistan ülkeleri incelemeye tabi tutulmuş ve çalışma 

bu doğrultuda sınırlandırılmıştır. Çalışmada sağlık sektöründe insan kaynakları açısından 

10.000 kişiye düşen hekim, hemşire ve ebe, diş hekimi, eczacı ve psikiyatrist kapasiteleri 

analize tabi tutulmuştur. Bir diğer karşılaştırma alanı ise sağlık hizmeti sunumunu üstlenen 

hastaneler ile hastane yatağı, tomografi, mamografi ve radyoterapi üniteleri olarak kapsam içine 

alınmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar coğrafya ve ekonomik göstergelerin sağlık 

sektöründeki örgütsel yapının ve kapasitenin oluşumunda önemli derecede etkili olduğunu 

göstermiştir. Örneğin Avrupa kıtasındaki ülkelerden Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, 

Norveç gibi ülkelerde nüfusa oranla sağlık insan kaynağının oransal dağılımının, Afrika ve 

Asya kıtalarında yer alan Senegal, Nijerya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelere nazaran daha 

yüksek düzeylerde seyrettiği ve arada ciddi farklılıkların oluştuğu tespit edilmiştir. Çin, Mısır, 

Brezilya, Azerbaycan, Türkiye gibi ülkelerin ise parametreler açısından ilk gruptaki ülkelere 

yakın bir kapasiteye sahip oldukları gözlemlenmiştir. Sağlık insan kaynağı bağlamındaki 

hemşire ve ebe, diş hekimi, eczacı ve psikiyatrist gibi değişkenler ile sağlık teknolojisi ve 

kurumsal kapasite bağlamında da benzer istatistiksel sonuçların oluştuğu belirlenmiştir. Genel 

hatlarıyla ifade etmek gerekirse, çalışmada sağlık sektöründe örgütsel yapının oluşumu 

konusunda gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere oranla, hem kişi başına düşen sağlık 

personeli hem de sağlık teknolojileri ve fiziksel kapasite olanakları açısından daha ileri bir 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, erdaleke@sdu.edu.tr 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

47 
 
 

düzeyde standarda sahip oldukları tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle, dünya üzerindeki sağlık 

hizmetlerinin örgütsel yapı ve kapasitesinin hizmete ulaşım, hakkaniyet ve adalet gibi ilkeler 

açısından ülkelere göre oldukça farklı bir düzeyde olduğu, dünyanın önemli bir kısmındaki 

sağlık göstergelerinin gelişmiş ülkelere kıyasla çok yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Bu 

tespitlerden yola çıkarak çalışma sonunda bir takım çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu 

bağlamda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere sağlık politikalarının belirlenmesine etki 

eden ulusal ve uluslararası aktörler tarafından, sağlık göstergeleri açısından olumsuz şartlara 

sahip ülkelere insan kaynağı ve kurumsal altyapı olanakları bağlamında destek verilmesi ve 

kapasite güçlendirme faaliyetlerine öncelik tanınması gibi öneriler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Sektörü, Örgütsel Yapı, Sağlık Göstergeleri, 

Kurumsal Kapasite. 
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MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN BORSA 

İSTANBUL’DAKİ ENDEKS GETİRİLERİNE ETKİSİNİN 

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ 

Eser YEŞİLDAĞ* 

ÖZET 

Bu çalışmadaki temel amaç; Arbitraj Fiyatlama Modeli ile makroekonomik faktörlerin 

Borsa İstanbul’da mevcut olan endekslerin getirileri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 

Bunun için Ocak-2003 ile Haziran-2016 döneminde Borsa İstanbul’da mevcut olan endeks 

getirileri ile M2 para arzı, cari işlemler dengesi, döviz kuru sepeti, enflasyon oranı, piyasa faiz 

oranı, altın fiyatı, ihracatın ithalat karşılama oranı, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım 

oranı gibi makroekonomik faktörler analize dahil edilmiştir. Bu çalışmada, makroekonomik 

faktörler ile endeks getirileri arasındaki ilişkilerin araştırılması için Arbitraj Fiyatlama Modeli 

oluşturulmuş ve yapılan analizler sonucunda bazı anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada 

özellikle piyasa faiz oranlarının, 2003 yılından önce oluşturulmuş ve Borsa İstanbul’da yer alan 

tüm endeks getirilerini etkilediği gözlenmiştir. Bu nedenle borsa yatırımcılarının yapacakları 

yatırımlarda sektör gözetmeksizin piyasadaki faiz oranlarını dikkate almaları gerektiği ifade 

edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Makroekonomik Veriler, Endeks 

Getirileri, Borsa İstanbul. 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN 

BENİMSENMESİ VE UYGULANMASININ ÖRGÜT 

KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Esmeray ALACADAĞLI* 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin 

benimsenmesinin ve uygulanmasının örgüt kültürü ve iklimi üzerine olan olumlu etkilerini 

ortaya koymaktır.  

Bu çalışmada, başlangıçta örgütün performasında, TKY uygulamasının başarıya 

ulaşmasında olumlu örgüt kültürü ve ikliminin varlığının temel etken ve belirleyici değişken 

olduğu, ancak TKY felsefesinin benimsenmesi, uygulanması ve yerleşmesi süreci sonrasında 

artık olumlu örgüt iklimi/kültürü oluşumunda ve örgüt faaliyetlerinde yüksek bir performansa 

ulaşmada, TKY felsefesinin benimsenerek uygulanmasının belirleyici etken olduğu ileri 

sürülmektedir.  

Bu çalışmada öne sürülen hipotezler hem literatür taramasıyla edinilen bilgilerle hem 

de bir kamu kuruluşunda beş yıllık kalite yönetim sistemi uygulanması süreci verilerine 

dayanılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.  

Bu amaçla yapılan çalışmalarla sağlanan bilgiler ve ulaşılan verilere göre; 

Örgüt kültürü örgütte yer alan inanç, değer sistemi, davranış normları, işlerin yapılış 

biçimlerinin bir bütünüdür. Örgüt kültürü, kabul edilebilir davranış biçimlerini dikte ettirir, 

belirlenen problemlerin çözümü için yol gösterir ve örgütte faaliyetlerle ilgili bir iklim yaratır 

(McNabb ve Sepic, 1995). Örgüt faaliyetlerinde yüksek performansa ulaşmak için uygun bir 

kültür yapısının inşa edilmesi çok önemlidir.  

TKY ise, kültür hareketinin farklı bir boyutu olup, örgütün kendi performansını 

iyileştirmesinde kullanabileceği bir felsefedir. İçinde barındırdığı teknik ve araçlarla örgüt 

kültürünün oluşmasına veya var olanda değişime ve iyiye doğru gelişmeye, kısaca güçlü bir 

örgüt kültürünün oluşmasına yol açar. Bu özelliğiyle oluşturulacak kültür için araç ya da örnek 

olabilir ve değişime açıktır. 

Örgüt kültürü ve TKY’nin mükemmelliğe ve kaliteye ulaşmak için birleştikleri nokta; 

değişimdir… Olumlu bir örgüt iklimi için örgüt kültürünü değiştirmek kaçınılmazdır ve 

TKY’nin uygulanması için de örgütsel anlayışın değiştirilmesi gerekmektedir.  
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Birçok yönetim bilimcisince ifade edildiği üzere, güçlü örgüt kültürü kaliteyi, işletme 

faaliyetlerini ve performansını etkileyecektir. Güçlü örgütsel kültürler; 

 Tüm iş görenler/çalışanların ortak amaçları paylaşması, 

 Bu paylaşıma dayalı olarak iş görenlerin güdülenme derecelerinin yükselmesi, 

 Bürokrasinin bunaltıcı etkileri olmaksızın bir kontrol sağlanması, 

nedenlerinden dolayı örgütsel performansı etkilemektedir (Terzi, 2000).  

Olumlu örgüt iklimi ve kültürel değişimler, kalite politikasının uygulanmasında da 

önemli göstergeler olup,  örgüt kültürüyle kalite yapısı arasında bir ilişki vardır.  Öte yandan 

TKY uygulanması da kolay bir iş değildir. İşletmenin sahip olduğu kültürün değiştirilmesini, 

sorumluluğun işletme yönetimince üstlenilmesini ve kalite iyileştirme süreçlerine sürekli 

katılımı gerektirmektedir (Lakhe ve Mohanty, 1994).  

Sağlık alanında tek Ar-Ge kuruluşu olan ve halk sağlığını korumak geliştirmek üzere 

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında 

TKY ve entegre bir kalite yönetim sistemi kurulmasına yönelik çalışmalara 2004 yılı sonlarında 

başlanmıştır. 2005 yılı ortalarında merkez ve yedi bölgede uygulanmaya başlayan kalite sistemi 

2007 yılında TSE tarafından belgelendirilmiştir. 2008 yılından itibaren de merkez ve 

bölgelerdeki pek çok laboratuvarın akreditasyonu sağlanmıştır.  

Bu süreçte, başlangıçta yeniliklere ve gelişmeye kapalı ve bu konuda direnç gösteren 

gelenekçi, değişim ve yenilik istemeyen yapıların, yapılan sürekli eğitimler, bireyin katılımını 

ve memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalarla, zamanla birer birer kabuklarını kırarak 

değişime ve paylaşıma açık yapılara dönüştüğü gözlemlenmiştir.  

Dönemsel olarak yapılan anketler, mülakatlarla sağlanan verilerin 

değerlendirilmesiyle; TKY uygulamasının örgütsel iklimi, kültürü olumlu yönde değiştirdiği ve 

aidiyet duygusunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. TKY’nin, aynı zamanda bireysel ve kurumsal 

performansı da arttırdığı kurumsal göstergeler, faaliyet raporları ile doğrulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, örgüt iklimi, TKY   
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KAMUSAL AKIL’IN MESLEĞİ 

Esra DOĞAN* 

ÖZET 

Eski Türk Dilinde “kamug” şeklinde kullanılırken sonrasında “kamu” olarak kullanılan 

kelimenin Türk Dili Sözlüklerindeki (TDK Güncel Tükçe Sözlük ve Şemseddin Sami Kamus-ı 

Türki) anlamlarına bakıldığında “hep, bütün, cemi” olarak kullanıldığı görülmektedir. Söz 

konusu kelimenin diğer dillerdeki anlamlarına bakıldığında da dönemsel farklılıklar görülmekle 

birlikte dillerin bir noktada ortak bir anlamda birleştikleri söylenebilir. Bununla birlikte “kamu” 

kelimesi ile bağlantılı olan “kamusal” kelimesinin de etimolojik olarak benzer bir kullanım 

alanına sahip olduğu söylenebilir. “Kamu-Kamusal” kelimelerinin etimolojik yapılarının 

öneminin, bu kelimelerin kavramsal olarak felsefe ve ekonomi politikteki yerleri göz önünde 

bulundurulduğunda daha da arttığı görülmektedir. Nitekim bu durum “kamu-kamusal” ile 

bağlantılı bir kavram olan “kamusal alan” açısından ele alındığında da temelde beş farklı 

yaklaşım temelinde değerlendirilmektedir (Onat, 2013).  Söz konusu beş farklı yaklaşım; ilk 

olarak kamusal alanın kamusal-özel olan ayrımının ötesinde siyasal olanı da içerecek şekilde 

ele alındığı Arendt’in kamusal alan yaklaşımı; ikinci olarak kamusallığı/kamusal alanı 

burjuvazinin gelişimi ve dönüşümü çerçevesinde değerlendiren Habermas’ın kamusal alan 

yaklaşımı; üçüncü olarak hukuk zemin temeline dayanan siyasal ilişkiler bağlamında Liberal 

kamu anlayışı; dördüncü olarak kadınlara yönelik mekansal düzeyde değerlendirmelere 

dayanan feminist çizgi bağlamında kamusal alan anlayışı; son olarak burjuva kamusal alan 

tecrübesinin karşıtı olacak şekilde Negt ve Kluge tarafından geliştirilen “proleter kamusal alan”  

anlayışı olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımlarda önemli olan kamusal alanın sınırlarının neye göre 

çizileceği hususudur. Tarihsel süreçte öncelikle insan-vatandaş ekseninde çizilen bu sınırın 

sonrasında toplum kavramının önem kazanmasıyla daha muğlak bir hal aldığı söylenebilir. 

Toplum (toplumsal) kavramının gündeme gelmesiyle insanın yerinin (konumunun) 

değişmesine bağlı olarak insan için önemli olan ihtiyaçların giderilmesi toplumsal olanda 

şekillenerek işbölümü ve emeğin örgütlenmesi kavramlarını ortaya çıkarmış ve artık insan 

yurttaş olan-olmayan olarak değil toplum emekçi-iş sahibi olarak nitelendirilmeye başlamıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken durum daha önce insanın, temelde siyasal bir varlık olup-

olmamasına göre ayrılırken daha sonra ekonomik etkinlik içindeki yerine göre ayrılmış 

olmasıdır.  

Bu çalışmada da “kamu-kamusallık-kamusal alan” kavramlarının etimolojik ve insan-

vatandaş-eşitlik ekseninde ekonomi politik düzlemde sorgulanması amaçlanmaktadır. 

Yapılacak bu sorgulama ile kavramsal anlam karışıklığının giderilerek kamu-toplum-insan 

ilişkisi temelindeki politika ve durumlara ilişkin kamusal bir akılsallık geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında farklı kamu-kamusallık anlayışları 

karşılaştırılarak içinde bulunduğumuz mekan ve zaman bağlamında değerlendirilecektir. Bunun 

için ülke/ülke grupları bazında Dünya Bankasında tarafından yayınlanan demokrasi endeksi, 

World Justice Project kapsamındaki yıllık adalet verileri ve EuroStat mesleki gruplandırma 

                                                           
* Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, edogan82@hotmail.com 
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verileri kullanılarak ülkeler bazında karşılaştırma yapılacaktır. Bu çalışmaya EuroStat Meslek 

grupları sınıflandırmasının da eklenmesinin sebebi insanın siyasal olandan ekonomik olana 

dönüşen/dönüştürülen bir varlık olduğunun gösterilmesinin amaçlanmasıdır. Yapılan 

karşılaştırmalar sonucu demokrasi endeksi, adalet endeksi ve meslek grupları arasında paralellik 

olması beklenmektedir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar etimolojik ve kuramsal çerçeveden 

de hareketle meslek grupları da göz önünde bulundurularak kamusal akıl düzeyi kapsamında 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu, Kamusallık, İnsan, Toplum, Yurttaş, Meslek. 
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KIRSAL TURİZME KAVRAMSAL YAKLAŞIM, KIRSAL 

TURİZMİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Əvəz  BABAYEV* 

ÖZET 

Kırsal turizm, gerek  kırsal yerleşmelerle doğrudan bağlı olan, 

gerekse  doğal  kaynaklara dayalı bir turizm türüdür. Birçok olumlu etkilerinden dolayı, 

turizmde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, var olan turizm türlerinin alternatifi ya da 

tamamlayıcısı olarak, önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Kültürel değerleriyle de 

kırsal turizm faaliyetinin tamamlayıcısı olup, gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 

çekmektedir. 

Türkiye’de de kırsal turizm, sayısız yararları göz önüne alındığında ülke turizmine 

büyük destek verebilir. Öncelikle, turizmin yıl içinde belirli aylardaki yoğunluğunun 

azaltılmasında etkisi olabilir ve turizmin ülke coğrafyasında ki eşitsiz dağılışını gidermeye 

katkısı bulunabilir. Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışı ile en uyumlu bir turizm 

türüdür. Kırsal turizmin doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve dünyaya tanıtılmasında 

müstesna bir hizmeti vardır.  

Araştırmamın kapsamı ve esas amaçları son yıllarda Türkiye'deki kırsal turizmine 

artan büyük talep ve bu talebin nasıl karşılandığını, ülkede bu alanda neler yapıldığını ve kırsal 

turizminin gelişme düzeyini tespit etmektir 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Kırsal turizm, bölgesel ve kırsal kalkınma, 

ekonomik fayda, Sürdürülebilir turizm. 
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Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

54 
 
 

AZERBAYCAN`DA YÖNETİCİLERİNİN YEREL 

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDE 

İZLEDİKLERİ STRATEJİLER ÜZERİNDE ANALİZ 

Fariz AHMADOV  * 

Gülşen MEMMEDOVA** 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Azerbaycan`da yerel işletmelerin yöneticilerinin örgütsel bağlılık 

üzerinde izledikleri strateji üzerinde analiz yaparak yöneticilerinin örgütsel bağlılık üzerinde 

izledikleri stratejileri sistematik incelemektir. Araştırmada ikincil kaynaklardan ve örnek 

uygulamalardan yararlanarak Azerbaycan yöneticilerinin örgütsel bağlılık üzerinde izledikleri 

strateji üzerinde analiz edilecektir. Ayrıca çalışmada örgütsel bağlılık ile demografik 

değişkenler arasındaki ilişki araştırılarak Azerbaycan işletmelerinde yöneticilerin örgütsel 

bağlılık üzerinde izledikleri stratejide nasıl uygulandığı analiz edilecek ve öneriler verilecek. 

Çalışmada eleştirel literatür taraması incelenmesi yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık, Örgütsel bağlılık sınıflandırmaları, Örgütsel 

bağlılık Stratejileri. 
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 AGİT MİNSK GRUBU VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU 

(ESCO MINSK GROUP AND NAGORNO KARABAKH 

PROBLEM) 

Faruk ANDAÇ* 

ÖZET 

Ermeni işgal altındaki Dağlık (Yukarı) Karabağ ile ilgili sorunun barışçıl yollarla 

çözümünde arabuluculuk yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, 

Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını 

teşvik etmek amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından 

kurulmuştur. 

24 Mart 1992 tarihinde Helsinki’de toplanan AGİT Konseyi tarafından  Karabağ 

sorununun bir an önce görüşmeler yoluyla sonuçlandırılabilmesi için Minsk (Beyaz Rusya) 

şehrinde bir konferans toplantısına karar verdiler. Böylece AGİT Minsk grubu oluşturuldu. 

Ancak böyle bir toplantı Minsk de gerçekleşmedi. 6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan 

toplantıda, Minsk Grubu için eş başkanlık oluşturulmasına ve bu eş başkanların ABD, Fransa 

ve Rusya olmasına karar verildi. Bu eş başkanlar sorunun tarafları olan Azerbaycan ve 

Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu 

görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekle görevlendirildi.  

AGİT Minsk Grubu’nda, ABD, Fransa ve Rusya’dan başka Beyaz Rusya, Almanya, 

İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve 

Ermenistan yer almaktadırlar. Ancak sorun 1994 yılından beri henüz çözümlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler: AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ Sorunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Prof. Dr., Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mersin/Türkiye, farukandac@cag.edu.tr 
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TÜRKİYE’DE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI VE 

EKOLOJİK TEKSTİL’İNİNSAN SAĞLIĞI’NA ETKİLERİ  

Fatma ÖZTÜRK  *  

Gülşah POLAT** 

ÖZET 

Dünya’da,doğal kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir 

gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat 

standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş 

ülkeler, atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için, yöntemler aramış ve 

geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğu,üye ülkelerde 

atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. 

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi,tekstil  

sektör’ündeki, meydana gelen gelişmeler de çevresel problemlerin artışında büyük  rol 

oynamaktadır. Tekstil atıkları, tekstil fabrikalarında üretim sürecinde ortaya çıkan veya 

tüketicilerin tüketim sonrası çıkan atıklarıdır. Bu bağlamda, tekstil atıkları, tüketim öncesi ya da 

tüketim sonrası olarak sınıflandırılır. Tüketim öncesi atıkları, otomotiv, havacılık,inşaat, 

mobilya, yatak, kaba iplik, ev eşyaları, kâğıt, giyim ve diğer sanayiler için yeniden üretilen 

tekstil, elyaf ve pamuk sanayi yan ürünü malzemelerden oluşmaktadır. Tüketim sonrası atıklar, 

tüketicinin artık ihtiyaç duymadığı ve atmaya karar verdiği, herhangi bir giysi ya da tekstil 

materyallerinden yapılan ev eşyaları olarak tanımlanır. Bu materyaller ya çok eskidikleri ve 

yıprandıkları için ya da modası geçtiği için atılırlar. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik 

zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerinde, doğal kaynaklarından uzun 

vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için, atık israfına son vermeleri, ekonomik 

değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları 

gerekmektedir. 

Tekstil ürünlerinin tüm yaşam sürecinde, hammaddenin elde edilişinden, ürünün son 

hali ve atık haline kadarki süreçte kullanılan kimyasallar, atık su, işyerinde gürültü düzeyi, baca 

gazı gibi çevre ve insan sağlığıyla ilgili konular ekolojik tekstil ürünleriyle ilgili çalışmaların da 

ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sanayilerinde 

üretim aşaması sırasında meydana gelen atıkların zararları, geri dönüşüm yöntemleri ve 

ekolojik tekstillerin insan sağlığı açısından önemi gibi konuların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın modeli betimsel tarama modeli olarak belirlenmiş ve konu ile ilgili kaynaklar 

taranmıştır. Araştırma verilerine göre, tekstil sektöründe meydana gelen atıkların çevreye ve 

insan sağlığına ciddi anlamda zarar verdikleri, bu bağlamda çeşitli geri dönüşüm yöntemlerinin 

                                                           
*  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarım Bölümü, Ankara, 

fozturk@gazi.edu.tr 
**  Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı ve Konfeksiyon 
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kullanılmaya başlandığı ve çok sayıda tekstil sanayilerin insan sağlığı ve çevre sorunlarını 

önlemek amacıyla ekolojik tekstile döndükleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: tekstil, hazır giyim, çevresel sorunlar, insan sağlığı, ekolojik 

tekstil 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE VEKÂLET TEORİSİ 

SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 

Fatma TAŞ* 

ÖZET 

Mal veya hizmet piyasasında karşı karşıya gelen arz ve talep kanadını oluşturan alıcı 

ve satıcı arasındaki ilişki vekâlet teorisi ile açıklanmaktadır. Literatürde geniş bir yere sahip 

olan vekâlet teorisi asil ile vekil arasında bilgi asimetrisinden kaynaklı problemlerin varlığını 

ortaya koymaktadır. Sağlık sektöründe vekâlet teorisi; hastanın sahip olmadığı hizmet bilgisine 

hekim ve sağlık sunucularının sahip olmasıyla hekimin hasta adına vekâleten karar vermesiyle 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada detaylı bir literatür taraması yoluyla sağlık sektöründe 

asimetrik bilgi ve bunun yol açtığı ters seçim, ahlaki tehlike konuları açıklanmış. Hasta ile 

hekim arasındaki vekâlet ilişkisinden doğan; gereksiz talep, informal ödeme, güven problemi, 

tıbbi hata ve ahlaki sorunlara yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vekalet teorisi, ters seçim, ahlaki tehlike. 
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ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EKOTURİZM 

Gadir BAYRAMLI* 

ÖZET 

Çevreyi koruyan,  yerel halkın refahını gözeten ve doğal alanlara  karşı duyarlı seyahat 

olarak tanımlanan ekoturizm  gittikçe yaygın hale gelmektedir. Ziyaret edilen alanda en alt 

düzeyde fiziksel ve sosyal etkileri,  turistlerin ekoloji yönden eğitimini ve yerel halkların 

ekonomik kazançlarını artırmayı hedef olarak alan ekoturizmi geliştirme açısından Orta Asya 

Türk Cumhuriyetleri  (Kazakistan,  Özbekistan,  Türkmenistan ve Kırgızistan) büyük 

potansiyele sahipler.  

  Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki millî korular, doğal ve tarihi arkeolojik anıtlar 

gibi objelerin mevcutluğu ekoturizmi geliştirme açısından önemli avantaj olarak 

değerlendirilebilir. Son yıllarda ekotorizmle ilgili çalışmaların artması,  konu ile ilgili 

düzenlenen kongreler,  bölgesel turizm programlarında ekoturizme özel bir önem verilmesi,  

turizm sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar, bölge ülkelerinin ekoturizmin 

geliştirilmesinde istekli olduklarını göstermektedir. 

Anahtar kelimeler:  Ekoturizm, Turizm Potansiyeli,  Millî Korular,  Doğal ve Tarihi 

Anıtlar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Doç. Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 

kadirbayramli@gmail.com 
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ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTELERİ MARKANIN ALGILAN 

FAYDASI ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR? 

LÜKS MARKA TEMELİNDE BİR ANALİZ  

Gülpınar KELEMCİ  * 

Gözde GÜSAN** 

ÖZET 

Son yıllarda, teknolojinin gelişmesi ve internet penetrasyon oranının hızlı bir şekilde 

artış göstermesi e-perakende sektörü ve internet alışverişinin gelişimini de olumlu yönde 

etkilemiştir. Uzun bir süre kendi web sitelerini vitrin olarak kullanan lüks markalar, değişen 

perakende dünyasına ayak uydurarak ürünlerini kendi web sitelerinde ve farklı kanallarda satışa 

sunmaya başlamışlardır.  

Türkiye’deki kişi başı harcanabilir gelir seviyelerindeki artış, kadınların iş gücüne 

katılımı, gençlerde artan moda düşkünlüğü sebebiyle büyüyen lüks ürünler pazarı 2010-2014 

yılları arasında yılda ortalama %10 artarak 5,3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılına 

kadar ise toplam lüks ürünlerde yıllık ortalama %7 oranında bir artış olması öngörülmektedir†. 

2015 yılında, %5 büyüyerek 1 trilyon Euro’ya ulaşan küresel lüks ürünler pazarının, online 

satışlarında son beş yıl içinde %27 oranında büyüme görülmüştür‡. Türkiye’de ise 2015 yılında 

%8,7 oranında büyüme göstermiştir§. 

Lüks markalı ürünler, yeni bir dağıtım kanalı olarak lüks markaların demokratikleşmesi 

yaklaşımı çerçevesinde “PrivateShopping” ismiyle anılan sisteme üye olarak, belirli bir indirim 

imkânı ile ürünleri kullanıcıya sunan, aynı zamanda son dönemlerde modanın da izlendiği bir 

platform olan Özel Alışveriş Sitelerinde de (ÖAVS), satışa sunulmaktadır**. 

Lüks markaları diğer markalardan ayıran en önemli özelliklerden fiyat ve enderlik 

temelinde ÖAVS’lerde uygulanan fiyat politikalarının ve yoğun dağıtımın lüks markaların 

marka faydasını olumsuz etkileyip etkilemediği, araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, ÖAVS’lerinin lüks markaların dışsal faydaları üzerindeki 

etkisinin, lüks marka kullanıcısı olan ve olmayan tüketiciler temelinde incelenmesidir.  

Çalışma amacına ulaşabilmek için yapılacak araştırma öncesinde gerekli olan bilgiler ilk 

aşamada 50 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Bu süreçte ilk olarak Türkiye’de en 

                                                           
*   Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, gkelemci@marmara.edu.tr 
** Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, gözde.gusan@marmara.edu.tr 
†  Deloitte, Global Powers of LuxuryGoods: EngagingTheFutureLuxury Consumer, 2015, p.1 
‡  Mckinsey&Company, Digital Inside: GetWiredFort He Ultimate LuxuryExperience, 2015, p.9-10; 

Bain&Company, LuxuryGoodsWorldwıde Market Study, 2015, p.5-6  
§  Euromonitor International, LuxuryGoods in Turkey, 2015, p.8. 
** Klaus Peter Wiedmann- Nadine Hennings, “Luxury Marketing: A Challenge For Theory And Practice”, 

Wiesbaden, 2013, p.196 
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çok tercih edilen ÖAVS ve bu siteler üzerinden en çok satılan ürün grupları tespit edilmiştir††. 

Daha sonra, tercih edilen ürün kategorisinde kullanılacak lüks markayı belirleyebilmek 

amacıyla Valtin’in 6 ifadeli 7’li likert ölçeğinden faydalanılmıştır‡‡. Değerleme sonuçları, 

markanın lükslük algısını ifade eden bir indekse çevrilmiş, bu indeks yardımıyla araştırma 

kapsamında kullanılacak lüks marka Fendi olarak belirlenmiştir. 

İlk aşama sonunda elde edilen bilgiler derlenerek (ÖAVSTrendyol, kategori çanta, lüks 

marka Fendi) deneysel araştırma tasarımı tercih edilmiş ve çalışma amacına ulaşabilmek için iki 

farklı anket hazırlanmıştır§§. ÖAVS’lerindeki lüks markaların dışsal marka faydaları olan 

prestijve aidiyet faydası Sweeney ve Soutar ve Valtin’in araştırmalarından derlenen 3’er 

ifadeyle; dışlanma faydası ise Dubois, Laurentve Czellar’ın araştırmasından geliştirilen 3 

ifadeyle ölçümlenmiştir***. Tüm ölçeklerde 7’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçları, lüks markaların ÖAVS’lerinde satışa sunulması, genelde lüks 

kullanıcısı olmayan tüketiciler için bir şans olabileceği gibi, lüks marka kullanıcıları (lüks 

tüketiciler)açısından markanın aidiyet faydasına zarar verebileceğini ortaya koymuştur. Bu tür 

markaların ÖAVS’lerinde satışa sunulmaları algılanan prestij faydası üzerinde iki farklı grup 

tüketici açısından farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Lüks tüketicilerin bu markaların 

dışlanma faydasını algılamasıyla diğer grup tüketicilerin algılaması açısından fark olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Özel Alışveriş Siteleri, Lüks Marka, Marka Faydası 

 

 

 

 

 

 

                                                           
††   En çok tercih edilen özel alışveriş sitesinin Trendyol ve özel alışveriş siteleri üzerinden en çok satın 

alınan ürün grubunun ise çanta ve aksesuar olduğu belirlenmiştir. Çanta kategorisi çalışma 

kapsamında kullanılmıştır. 
‡‡AlexandraValtin,DerWertvonLuxusmarken:DeterminantendeskonsumentenorientiertenMarkenwertsundI

mplikationenfürdasLuxusmarkenmanagement, Wiesbaden, 2005; Değerleme sonuçları, markanın 

lükslük algısını ifade eden bir indekse çevrilmiş, bu indeks yardımıyla araştırma kapsamında 

kullanılacak olan lüks marka Fendi olarak belirlenmiştir. 
§§    Anketlerden birinde lüks markalı ürün kendi web sitesinde diğerinde ise aynı ürün özel alışveriş 

sitesinde gösterilmiştir. 
*** Jillian C.Sweeney – Geoffrey N.Soutar, "Consumer Perceived Value: The Development Of A 

MultipleItemScale", Journal of Retailing, Vol. 77, No. 2, 2001, p. 203-220; AlexandraValtin, Der 

WertvonLuxusmarken: 

DeterminantendeskonsumentenorientiertenMarkenwertsundImplikationenfürdasLuxusmarkenmanage

ment, Wiesbaden, 2005; Bernard Dubois vd.,"Consumer SegmentsBased on AttitudesTowardLuxury: 

EmpiricalEvidencefromTwentyCountries", Marketing Letters, Vol. 16, No. 2, 2005, s. 115-128. 
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ULUSAL FİRMALARIN KÜRESEL PAZARA GİRİŞİNDE 

İNTERNETİN KATKISI 

H. Mustafa PAKSOY  * 

B. Dilek ÖZBEZEK** 

ÖZET 

Son zamanlardaki en önemli gelişmelerden birisi Internet üzerinden uluslararası 

pazarlama faaliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak uluslararası bilgi akımının hızlanmasıdır. 

Günümüzde, artık Internet küresel pazarda önemli bir iletişim aracıdır. Temelleri 1960'lı 

yıllarda Amerika'da atılan internet, aradan geçen 50 yıl içerisinde tüm dünyaya hızla 

yayılmıştır. Internet'in yoğun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni 

kullanım maliyetinin ucuz olmasıdır. Bu nedenle hem tüketiciler hem de firmalar Internet'i 

sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla pazarlama açısından Internet son derece önemli olmaktadır. 

Bu çalışmada, ulusal firmaların küresel pazara girişinde Internet'in katkısı değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Internet, Uluslararası Pazarlama, Internet 

Pazarlama 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*    Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, hmpaksoy@yahoo.com 
** Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 

hmpaksoy@yahoo.com 
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HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA TESPİTİNDE BENFORD 

YASASI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Hakan ÖZÇELİK  *  

Süleyman BAYRAKCIOĞLU** 

ÖZET 

Hileli finansal raporlama, hile yöntemleri açısından az oranda karşılaşılmasına rağmen 

neden oldukları toplam zararı en fazla olanıdır. Teknolojik gelişmeler işletmelere yönetsel ve 

işlevsel açıdan kolaylıklar sağlarken bir taraftan da karmaşık hale gelen süreçlerin kontrolünü 

zorlaştırmaktadır. Hilenin tespiti ve önlenmesinde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler dijital 

analizin önemi artırmıştır.  Benford Kanunu, sayıların ilk hanesi başta olmak üzere her bir 

rakamın belirli hanelerde rastlanma olasılıklarını öngören bir matematik kuralıdır. Denetime 

konu olan muhasebe verilerinde olası hataların, potansiyel hilelerin veya diğer düzensizliklerin 

tespitinde Benford Kanunu denetçilere basit ve etkin bir araç sağlamaktadır. Bu çalışmada, 

Benford Kanunu bir perakende işletmesinin stok ve gelir verilerine uygulanarak, sonuçların 

Benford kanununa uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veriler Benford Kanunu'na 

dayalı olarak hazırlanan sayısal analiz testlerinden birinci basamak testine tabi tutulup verilerin 

frekansları ile Benford kuramsal olasılıkları arasındaki farkı incelemek için ki-kare uygunluk 

testi uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Benford Yasası, Hile Denetimi, Dijital Analiz, Perakende 

Sektörü, Stok Denetimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*   Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D., 

hakanozcelik@sdu.edu.tr 
**  Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D., 

suleymanbayrakcioglu@sdu.edu.tr 
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İFLAS ERTELEME VE BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU 

Hakan ÖZÇELİK* 

ÖZET 

İflas erteleme, son zamanlarda şirket ve kooperatiflerin başvurduğu sermaye koruma 

tedbirlerinden birisidir. İflas erteleme süreci, borca batıklığın tespit edilmesi, ıslah 

edilebilirliğin değerlendirilmesi ve proje önerisi aşamalarından oluşmaktadır. Borca batıklığın 

değerlendirilmesi aşamasında hazırlanacak “Borca Batıklık Bilançosu”; Rayiç bedelleri veya 

işletmenin sürekliliği kavramı esas alınarak hazırlanabilir.  Borca batıklık bilançosunda, 

işletmenin varlıkları ve borçları gösterilirken,  öz kaynakları ise bilanço dışında bırakılarak, 

işletmelerin borca batıklık durumu tespit edilir. Bilanço hazırlık sürecinde varlık ve borç 

kalemlerinin değerlemesi iflas erteleme işlemlerinde önemlidir. Bu çalışmada, varlık 

kalemlerinin değerlendirilmesi ile ilgili kritik konular tespit edilerek çözüm önerileri 

geliştirilecektir. 

Çalışmada, iflas erteleme ekonomik ve hukuksal boyutları ile değerlendirilecektir. 

Hukuksal değerlendirme boyutunda,  iflas erteleme ile ilgili kanunlar ve güncel düzenlemeler 

esas alınacaktır. Ekonomik değerlendirme boyutunda, borca batıklığın tespit edilebilmesi için 

düzenlenmesi gereken bilanço kalemlerinin değerlemesi ve bilançonun düzenlenmesi ele 

alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*   Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 

Muhasebe ve Finansman ABD, hakanozcelik@sdu.edu.tr 
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KAZAKİSTAN’IN DIŞ POLİTİKASI 

Hasan DURAN  * 

Gunesh GURBANDURDYYEVA** 

ÖZET 

Kazakistan’ın Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunması, ekonomik, askeri – 

siyasi hedef ve çıkarları, ülkenin uluslararası ilişkiler sistemindeki yerini belirlemiştir. 

Napoleon Bonaparte’nın “Bir devletin politikası coğrafyasında saklıdır” ifadesi, tam anlamıyla 

Kazakistan’ın dış politikası için uygun bir ifadedir. Kazakistan’ın çok taraflı dış politikası 

N.Nazarbayev’in “doktrini” ya da kişisel isteğinden ziyade bağımsız genç bir devletin coğrafi 

konumunun bir sonucu ve dünya siyasetinde yeni bir jeopolitik gerçekliğin ortaya çıkmasıdır. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından buyana izlediği çok taraflı politika, devlet 

egemenliğinin güçlenmesine ve uluslararası ilişkiler sistemine ve dünya ekonomik ilişkilerine 

entegre olmasına yardımcı olmuştur. Kazakistan’ın Avrupa ve Asya arasındaki siyasi ilişkilerin 

önemli bir parçası olması ile birlikte ülke küresel sorunların çözümünde istikrarlı ve dengeli 

politika geliştirmiş, barış ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 

Ülkenin elverişli coğrafi konumu ve jeopolitik çevresiyle kurulan samimi ortaklık ilişkileri, 

Kazakistan’ın Doğu ve Batı ülkeleri arasında diyalog kurulmasına zemin hazırlamaktadır. 

Rusya başta olmak üzere Çin, Avrupa ülkeleri, ABD ve Arap ülkeleriyle yakın ilişkiler 

geliştiren Kazakistan, komşu ülkeleri (Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) 

ileebedi dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri için de çaba harcamaktadır. Ülkenin dış politikasının 

çok taraflı diplomasi yönünde gelişmesi, büyük güçlerin arasında akıllıca hareket etmeye ve 

onların karşısında kendi çıkarlarını korumaya kolaylık sağlamaktadır. Kazakistan’ın çok 

taraflılığı, dünyada söz sahibi devletler ile dostane ve öngörülebilir ilişkilerin geliştirilmesini 

ifade etmektedir. Kazakistan barışçıl dış politikası ilebölgede ve dünyada karşılıklı güven ve 

işbirliği ortamını oluşturarak ulusal güvenliğine de katkı sağlamaktadır. 

Orta Asya’nın benzer ekonomik, coğrafi, tarihi, dini ve kültürel özelliklere sahip 

ülkeleri kapsayan geniş bir bölgeden oluşması nedeniyle bölgesel güvenlik ve istikrarın 

sağlanması, önce ülkenin kendi içinde, sonra bölge çapında ve son olarak bölgeye komşu 

ülkelerde olarak sıralanmaktadır. İstikrar ve güvenliğin korunması her ülke için önemlidir. Bu 

nedenle, Kazakistan bugünün gerçeklerini dikkate alarak demokrasi yolunu tercih etmiştir. Bu 

yol, başkanlık sisteminin devam etmesi, siyasi güçlerin pekiştirilmesi, ulusal diyalog, kararların 

dengeli alınması ve reformların aşamalı uygulanması, rekabetçi bir ekonomi yaratılması, aktif 

sosyal politikaların izlenilmesi, modern siyasi reformların oluşturulması, etnik kökenler ve 

dinler arası uyumun sağlanması ile nitelendirilmektedir. 

                                                           
*  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölümü, 

hasan.duran@istanbul.edu.tr 
** Uzman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

guneshgurbandurdyyeva@gmail.com 
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Çalışmamızda Kazakistan’ın Rusya, ABD, Çin ve Türkiye ile ilişkilerinin yanı sıra 

komşuları ve uluslararası örgütlerle olan ilişkileri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dış politika, Kazakistan, Orta Asya, Uluslararası Güvenlik, 

Tarafsızlık 
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GÜÇ İRADESİ VE İHTİŞAM ARZUSU: SEMBOLİK 

KENTLER ÜZERİNE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME 

Hasan TUTAR  * 

Ferruh TUZCUOĞLU** 

ÖZET 

Güç iradesinin insanın tüm tutum ve davranışlarda bir etkisinden söz edilebilir mi? Bu 

soruya verilecek olumlu bir cevap, insanın tüm yapıp etmelerinde söz konusu iradenin somut 

izlerinin olduğu sonucuna götürür. Peki, güç iradesi ve ihtişam arzusu mimaride ve kentte nasıl 

somutlaşır? Bir başka ifadeyle güç iradesi madem ihtişam, kudret ve görkem gibi gücün 

yoğunlaşmasını çağrıştırmaktadır, söz konusu irade özel olarak mimari yapılara ve genel olarak 

kentin fiziksel dokusuna nasıl yansır? Kısaca “güç iradesinin ve ihtişam arzusunun sembolik 

kentlerde somutlaşması nasıl olmaktadır?” sorusunu cevaplandırmak bu çalışmanın temel 

amacını oluşturmaktadır. Çalışmada güç iradesi olgusunun kent üzerindeki etkisini deşifre 

etmek amacıyla tarihten günümüze kadar söz konusu irade ve arzunun yansımasına örneklik 

teşkil eden kentler ve mimari yapılar üzerinden analizler yapmak suretiyle araştırma sorusu 

cevaplandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Güç iradesi, ihtişam arzusu kentleşme, sembolik kentler.  
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TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK 

YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİM VE FİNANSMANINA 

İLİŞKİN MODEL ÖNERİSİ 

Haydar ATEŞ* 

ÖZET 

Bu çalışmada; OECD ülkelerindeki mesleki ve teknik yükseköğretimin yönetim ve 

finansman boyutunun incelenmesi ve Türkiye’de uygulanan sistem ile karşılaştırılarak, Türkiye 

için uygulanabilir, tahsis edilen mali kaynakların etkin olarak kullanılmasına esas bir mesleki ve 

teknik yükseköğretim modeli önerisi geliştirilmesi ile finansmanın verimli olarak 

kullanılabilmesi için alınması gereken önerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma betimsel olup, ulusal ve uluslararası alanyazın incelenmesiyle veriler 

toplanmış, verilerin analizinde uluslararası karşılaştırmalı modeller esas alınmıştır. 

Araştırmada; Türkiye’de mesleki ve teknik yükseköğretime gittikçe artan bir talep ve 

yetişmiş insangücü gereksiniminde artış eğilimine karşın, bu eğitim kademesine tahsis edilen 

kamu kaynaklarının, mevcut yapının sürdürülebilmesi ve gelişimi için yeterli olmadığı, 

yükseköğretim kurumu sayısındaki artışa karşın tahsis edilebilen kaynakların sürekli azalma 

eğiliminde olduğu, gelişmiş OECD ülkelerinin ortalamalarının gerisinde olduğu, kamu 

kaynakları dışındaki kaynakların da çok yetersiz olduğu, kaynakların etkin ve verimli olarak 

kullanılamaması yanında, küresel rekabet için gerekli insangücünün yetiştirilebilmesi için 

gerekli eğitim ortamının tam olarak sağlanamadığı, özellikle yükseköğretim kurumlarının 

eğitim ve yaşam konusundaki fiziki koşullarının çağdaş standartlara henüz ulaşamadığı 

değerlendirilmiştir. 

Bu nedenle çalışmada; mesleki ve teknik yükseköğretime tahsis edilen kamu ve özel 

kaynakların artırılmasına yönelik öneriler yanında, tahsisli kaynakların etkin ve verimli olarak 

kullanılabilmesi, ülke gereksinimi ve küresel rekabet için gerekli insangücünü yetiştirmek için 

yapılması gerekli olan yönetsel ve fiziki düzenlemeler için de öneriler getirilmiştir. Bu 

kapsamda; finansmanının alt boyutlarından yönetim, dağıtım, denetim, ücretlendirme ve 

harcama kapsamında gelişmiş ülkelerde uygulanan bir kısım sistemler, karşılaştırmalı eğitim 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

Araştırmada ulaşılan önemli sonuçlar olarak; mesleki ve teknik eğitimin, özellikle 

kalkınma planları ve hedefleri ile olan yakın ilgisi ve insangücü planının kalkınma planlarını 

daha etkin olarak destekleyebilmesi açısından, kamu sektöründen daha fazla görevin özel 

sektöre düştüğü, bu okulların yönetim ve finansmanında özel sektörle birlikte Çalışma ve 

Ekonomi bakanlıklarının da görev üstlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Yükseköğretim, Mesleki ve Teknik 

Yükseköğretim Yönetimi, Mesleki ve Teknik Yükseköğretim Finansmanı, OECD, Türkiye  
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YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA İHRACATA DAYALI 

BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Hidayet ÜNLÜ  * 

Hakan BOZDAĞ** 

ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisine ait 2002: Q1 ve 2016:Q1 çeyreklik verileri 

kullanılarak ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği araştırılmıştır. Hipotez reel 

ihracattan reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya doğru nedensellik ilişkisi olduğunu iddia 

etmektedir. 2008 tespit edilmiştir. Küresel Ekonomik Krizinin GSYİH, İthalat ve İhracat 

değişkenlerinin üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle seride tek 

yapısal kırılmaya izin veren Lee ve Strazicich (2013) birim kök testi ve tek kırılmalı Gregory ve 

Hansen (1996) eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, tek yapısal 

kırılma durumunda ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Nedensellik testlerinin sonuçları göre ekonomik büyümeden ve 

ithalattan ihracata doğru, büyümeden ise ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İhracat Dayalı Büyüme, Lee-Strazicich Birim Kök Testi (2013), 

Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi, Nedensellik. 
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GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR BAĞLAMINDA TÜRKİYE-

AB İLİŞKİLERİNE SOSYO-POLİTİK BİR BAKIŞ 

Hüsamettin İNAÇ* 

ÖZET 

Türkiye-AB ilişkileri yarım yüz yıllık bir maziye sahiptir. İnişli çıkışlı bir seyir izleyen 

karmaşık ilişkiler yumağını çözmek için bu süreçte yer alan temel saikları, önemli tarihsel 

dönüm noktalarını, bu ilişkilerin gelişim seyri içinde rol alan aktörleri bilmek gerekir. Öte 

yandan söz konusu ilişkilerin üzerine inşa edildiği müzakere esaslarıyla birlikte bu 

müzakerelerin günümüzde geldiği nihai noktayı tespit etmek ve diğer üye ülkelerin vaktiyle 

yaşadıkları uzun ve ince adaylık ve müzakere tecrübesi hakkında fikir sahibi olmak lazımdır. 

Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin kurumsal ve yapısal problemlerinden hareketle, Türkiye-AB 

ilişkilerinin yaşadığı çıkmazlara dikkat çekmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, yapısal-kurumsal problemler, kimlik, 

genişleme ve derinleşme perspektifi  
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GÜVENLİK, MAHREMİYET VE ÖZGÜRLÜK 

BAĞLAMINDA İNTERNET KULLANIMI ÜZERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA: AFYON 

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VE GÜNEY FLORİDA 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLERİ 

Hüseyin KOÇAK* 

ÖZET 

Güvenlik, mahremiyet ve özgürlük kavramları bireyler açısından olduğu kadar, 

toplumlar ve ülkeler açısından da büyük önem taşımaktadır. Bir yanda mahremiyet ve özgürlük 

düşüncesi diğer yanda ise güvenlik endişesi bulunmaktadır. Özellikle internet ve bilişim 

teknolojilerinin hayatımıza daha çok girdiği günümüzde bu kavramların önemi daha da 

artmıştır. İnsanlar için güvenlik içinde yaşamak en temel ihtiyaçlar arasındadır. Diğer yandan 

da mahremiyet ve özgürlük konularına önem verilmesi gerekmektedir. Bu konu çerçevesinde 

iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki, güvenlikçi politikaları öne çıkararak, özel 

yaşamın gizliliği ve kişisel özgürlükleri ihlal eden uygulama ve yaklaşımlardır. Diğeri ise, salt 

kişi özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliğine vurgu yaparak güvenlikçi yaklaşımları eleştirenlerdir. 

Oysa, özgürlük ve özel yaşamın gizliliğinin önemini vurgulamakla birlikte, güvenlik ihtiyacının 

çok daha önemli olduğunu belirtmek gerekir. Konu salt güvenlik mi? Özgürlük mü? İkileminde 

ele alınmamalı güvenli ve özgür bir özel yaşam nasıl sağlanabilir? Şeklinde irdelenmelidir. 

Konu bütüncül bir biçimde değerlendirilmeli, güvenli olmayan birey, toplum ve ülkelerin özgür 

olamayacağı göz ardı edilmemelidir. Öte yandan, internet kullanımı günlük yaşamı 

kolaylaştırırken, amaç dışı kullanıldığında çeşitli sorunlar olabilmektedir. İnternet kullanımının 

kişisel özgürlükleri ve mahremiyeti tehdit edecek şekilde güvenlik sorunları oluşturması kabul 

edilemez. Bu çerçevede ülkeler gerekli önlemleri almaktadırlar. Bu bildiride, öncelikle 

kavramsal düzeyde güvenlik, özgürlük ve mahremiyet konuları değerlendirilmekte, ardından iki 

farklı ülkeden (Türkiye, ABD) üniversite öğrencilerine yöneltilen güvenlik, mahremiyet ve 

özgürlük temalı sorulara verilen cevapların karşılaştırmalı analizi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özgürlük, Mahremiyet, İnternet Kullanımı. 
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ENERJİ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA; TÜRKİYE 

AZERBAYCAN ARASINDAKİ ENERJİ POLİTİKALARI, 

ENERJİ POTANSİYELİNİN GELECEK YILLARDAKİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Hüseyin TOPUZ   * 

Ayşegül KARADUMAN  ** 

Duygu Bilken ÜNLÜ*** 

ÖZET 
Geçmişten beri enerji kaynakları her ülke için hayati öneme sahip olmakla birlikte 

üzerinde en çok durulan konulardan biri de enerji güvenliği kavramıdır. Enerji güvenliği 

kavramı kapsamında genel olarak iki farklı yaklaşım mevcuttur. Bunlardan ilki enerji 

güvenliğini ön planda tutmakta olup, ülkeler arası yapılan enerji politikalarının 

güçlendirilmesini ele almaktadır. İkinci yaklaşım ise enerji güvenliğinin, enerji ağırlıklı 

tanımının enerji kaynaklarının bulunabilirliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği kavramlarını 

içermektedir.  

Devletlerarasındaki ilişkilerin tamamıyla çıkar üzerine kurulu olduğu uluslararası 

sistemde tarihten aldığı güçle çok yönlü bir şekilde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 

karşılıklı yarara dayalı, samimiyetin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir yapı üzerine kurulmuştur. 

Dünyada benzerine ender rastlanır bir ilişki biçimi olan söz konusu durum; tarihi, etnik ve dini 

ortaklığın birleştirici gücü ile varlığını devam ettirmektedir. Zamanla iki ülke ilişkileri ortak 

tarih ve kültürün verdiği güçle gelişmiş ve stratejik ortaklık olarak adlandırabileceğimiz bir 

yapıya kavuşmuştur. Bugün iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolar, hedef ise kısa 

vadede 10 milyar dolardır. Türkiye, Azerbaycan’ın yer aldığı petrol ve doğalgaz sektöründeki 

birçok anlaşmaya taraftır. 2006 yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile 

Azerbaycan petrolleri Türkiye üzerinden dünyaya ulaştırılmaktadır. Ayrıca Azerbaycan’ın en 

zengin doğalgaz alanı olan Şahdeniz-II yatağından çıkarılacak doğalgazı Türkiye’ye ulaştıracak 

olan Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın da (TANAP) 2018 yılında faaliyete geçmesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji güvenliği 

politikaları çerçevesinde (kavramını), günümüz ve geleceğe yönelik olarak değerlendirerek, iki 

ülke arasında ki enerji odaklı stratejik ilişkilerin önümüzdeki süreçte ne yönde 

şekillenebileceğini ekonomik ve ulusal çıkarlarımız açısından alternatif enerji kaynaklarının 

bulunabilirliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini ortak bir payda da toplamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Enerji Politikası, Türkiye-Azerbaycan 

İlişkileri.  
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KÜRESEL ENERJİ LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE'NİN MERKEZ ÜLKE OLMA ARAYIŞI VE SU 

FAKTÖRÜ 

 Hüseyin TOPUZ   *  

Hüseyin Ali ERSOY  **  

Havzullah YILMAZ*** 

ÖZET 

Günlük yaşamdaki kullanımı dışında enerji; ülkeler arası siyasi ve ekonomik ilişkilerin 

merkezinde yer almaktadır, ülkeler enerji kaynaklarına sahip olmayı veya sürdürülebilir şekilde 

enerji teminini sağlayacak politikalar geliştirmektedirler. Enerji lojistiğinde merkez üs olma 

hedefi olan Türkiye, coğrafi konumu sayesinde enerji arz ve talebi olan ülkeleri birbirleri ile 

buluşturmaktadır. Güney gaz koridoru kapsamında Türkiye’nin yolu, Azerbaycan’ın da Türkiye 

ile ikili ilişkileri ve dostlukları sayesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Bakü 

Tiflis Ceylan boru hattı sayesinde küresel enerji haritasına girmek isteyen ülkelerle 

kesişmektedir. Türkiye enerji ticareti yapmak isteyen: Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, 

Türkmenistan ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile önemli proje ve işbirliği imzaları atmaktadır. Rusya 

Avrasya ya söz geçirmekte yaşadığı Ukrayna sorunu nedeniyle, Avrupa Birliği ülkeleri dışında 

petrol ve gaz ihracat pazarı ve enerji hattı güzergâhı aramaya başlamıştır. Küresel enerji 

lojistiğinde merkez üs olmak için enerji kaynaklarına sahip olmak, aktarımını sağlamanın 

yanında bunların geçiş güvenliğini ve korunmasını sağlamak da çok önemlidir. Türkiye küresel 

ölçekte bakıldığında Orta Doğu, Hazar Bölgesi ve Orta Asya’nın zengin kaynaklarına geçiş 

yolu olması ve buradan Avrupa ya geçişin sağlanması için önemli bir konumda ve güvenliğin 

sağlanması için güvenilebilecek bir yapıya sahiptir.  Bu durum enerji lojistiğinde merkez olma 

arayışındaki Türkiye ile Rusya nın yollarını birleştirmektedir.  

Küresel enerji lojistiği bağlamında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, zengin 

petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olmamasına rağmen, bu rezervlere sahip Orta Asya, Orta 

Doğu ve Hazar bölgesine komşu olmasının yanında,  askeri ve siyasi açıdan farklı stratejilerin, 

açılımların odak noktasında bulunmakta, bölgesel açıdan ise su kaynaklarının öne çıktığı 

Avrasya’da rekabet alanında önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin diğer ülkeler tarafından 

ekonomik,  siyasi ve askeri açıdan işbirliği içinde bulunması gereklidir. Türkiye’nin;  transit 

ülke olması, enerji merkezi olması, deniz geçiş yollarına sahip olması ile de jeopolitik öneme 

sahiptir. Trans Adriyatik Boru Hattı projesi, Hazar bölgesi petrol ve doğal gazını taşıyarak 

gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile birleştirilerek Avrupa Birliği ülkelerine 
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alternatif bir güzergâh sağlanacak ve küresel enerji bağlamında merkez üs olma yolu açılmış 

olacaktır. 

Dünya nüfusunun artışı ve doğal kaynaklarının zamanla azalması, ülkeleri alternatif 

enerji kaynakları aramaya yöneltmektedir. Bunun önündeki en büyük handikap “ fosil enerji 

saplantısı” dır. Ekonomilerin bu denli petrol,  doğalgaz gibi fosil kökenli kaynak gelirlerine 

bağımlı olmasını “ fosil enerji saplantısı” (fossil energy obsession ) olarak tanımlıyoruz. Bu 

davranışın dünya ölçeğinde ve Türkiye’de uzun dönemde devam ettirilmesi Türkiye’nin lojistik 

merkez üs olmasının gelecekteki en büyük tehditlerinden biri olarak algılanmalı ve buna 

yönelik acil önlem stratejileri oluşturulmalıdır. Enerji orijinli gelecekteki en büyük uluslararası 

pazarlıklar  ise“ su” kaynakları üzerine yapılacaktır. Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumu 

itibariyle tatlı ve minaralli su kaynakları bakımından planladığı merkez üs olma arayışındaki en 

önemli kartlardan birisidir. Bu çalışma amaci küresel enerji lojistiği bağlamında Türkiye’nin 

merkez üs olma arayışı ve su faktörü “Kaynak Laneti” (Resource Curse) , ”Hollanda 

Hastalığı” (Dutch Disease)   ve  “Fosil Enerji Saplantısı” (Fossil Energy Obsession) etmenleri 

ile birlikte büyüteç altına alınarak incelenecektir 

Anahtar Kelimeler:  Enerji Lojistiği, Su Faktörü, Merkez Üs, Küresel Enerji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

75 
 
 

TÜRKİYE’NİN TURİZMDE YABANCI SERMAYE 

YATIRIM POLİTİKASI VE VAN İLİNİN TURİZM YATIRIM 

POTANSİYELİ 

İbrahim ÇETİN* 

ÖZET 

Bu çalışmanın konusu bölgelerin kalkındırılması ve kalkınmışlık farklılıklarının 

azaltılmasında önemli rolü bulunan turizmin Türkiye’nin en doğusunda İran sınırında bulunan 

Van ilinin kalkınma, gelişme ve bölgesel cazibe merkezi olmasında nasıl bir rol ve katkı 

sunabileceğini analiz etmektir.  Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum programları içerisinde ve 

Türkiye’nin Kalkınmada Öncelikli Yöreler içerisinde bulunan Van’ın ekonomik, sosyal, 

kültürel alanda gelişmesinde öncelikli sektörlerin vurgulanmasına ek olarak turizm alanındaki 

potansiyelinin tespit edilmesi ve bu sektörün neden ve nasıl geliştirilmesine ek olarak turizm 

yatırımlarının bölgeye çekilmesinin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 

Türkiye’nin yabancı sermaye yatırım politika, program ve teşviklerini turizm açısından 

değerlendirmek ve Van’ın turizm alanında kaliteli üst yapının meydana getirilmesinde yabancı 

sermayenin teşvik edilmesinin yararına dikkat çekilmektedir.  Bu kapsamda bölgenin üst düzey 

kamu yönetimi ve ticari kuruluşları temsilcilerinin Azerbaycan ve Van arasında turizm alanında 

meydana getirilebilecek ortaklık ve yabancı sermaye yatırımları hakkındaki görüş, düşünce ve 

önerileri değerlendirilecektir. Ayrıca, ülke, bölge ve yerel kaynaklara ilişkin ikincil verilerden 

de yararlanılacaktır. Sonuç olarak coğrafi ve iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi vb. yönü ile 

bölge ve bölge ülkeleri için de bir çekim merkezi olma potansiyelinde olan Van ve bölgesinin 

kültür, tarih, coğrafi ve kardeşlik bağları olan Azerbaycan ve yatırımcıları için sunduğu 

imkânlar vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Van, Yabancı Sermaye, Azerbaycan. 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇIKLARININ GELECEK 

DÖNEM BÜTÇELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK 

BİR ANALİZİ 

 İdris SARISOY* 

ÖZET 

Toplumda ortaya çıkan çeşitli riskler (işsizlik, kaza, hastalık vb.) karşısında bireylerin 

korunmasını sağlamak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin (SGS) temelini oluşturan sosyal 

sigorta uygulamaları ilk defa 19. yy’nın sonlarına doğru Almanya’da ortaya çıkmıştır. SGS, 

yıllar içinde gelişerek ve bazı değişikliklerle tüm ülkelerde uygulanan bir politika halini 

almıştır. 

Gelir ve harcama, sosyal güvenlik sisteminin en temel yapısını oluşturmaktadır. 

Zamanla sosyal güvenlik sistemi içine dahil olan nüfusun artması, yeni gelişmeler vb. nedeler 

SGS’nin sorumluluğu artırmıştır. Ancak gelirlerde aynı düzeyde bir artışın olmayışı, sistemde 

finansman açıklarının ortaya çıkmasına ve bunun devasa boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. 

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumuna (SGK) merkezi yönetim bütçesinden yapılan 

transferler her geçen yıl artmaktadır. 2001 krizinden sonra SGK açıklarının azaltılması 

amacıyla çeşitli uygulamalar (emeklilik yaşının yükseltilmesi, kayıtdışı istihdamla mücadele, 

vb.) devreye sokulmasına rağmen, bunların henüz sonuca etki edecek düzeye ulaşmadığı 

görülmektedir. Çünkü SGK’ya merkezi yönetim bütçesinden yapılan transfer miktarı 2000 – 

2015 yılları arasında yaklaşık 23 kat (3.321 Milyon TL’den 80.083 Milyon TL’ye) artmıştır.  

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de SGK’da finansal açıkların oluşmasına etki eden 

değişkenlerin verileri kullanılarak, gelecek yıllarda merkezi bütçede ortaya çıkacak etkinin 

alternatif senaryolarla tahmin edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, gelecek kaç yıl içinde bütçeden 

transfer gerçekleştirmeksizin SGK kendi finansman imkanları ile mali dengesini 

sağlayabileceği tahmin edilecektir.  

Çalışmada Türkiye’de SGK açıklarına etki eden değişkenler (nüfus, emeklilik yaşı, 

vb.) Oluşturulacak model, 2000-2015 yılları arasında yıllık veya çeyrek dönemlik veriler 

kullanılarak gelecek yıllarda SGK’nın merkezi yönetim bütçe üzerinde nasıl etki meydana 

getireceği ekonometrik yöntemlerle tahmin edilecektir. Alternatif senaryolar oluşturularak, 

hangi senaryoda SGK’nın bütçe üzerindeki yükünün tamamen ortadan kalkacağı tahmin 

edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: SGK Açığı, SGK Gelirleri, SKG Harcamaları, Merkezi Bütçe 

Harcamaları 
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BANKACILIK 

SEKTÖRLERİNİN BASEL KRİTERLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlhan EGE    * 

Özlem KARAKOZAK  ** 

Emre Esat TOPALOĞLU*** 

ÖZET 

Ülkelerin gelişmelerini ve büyümelerini gerçekleştirebilmeleri için gelişmiş finans 

piyasalarına, bu piyasalarda araç ve kurum çeşitliliğine ve derinleşmelerini tamamlamış finansal 

piyasalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Finansal sistemlerde yatırımların finansmanında iki 

farklı finansman modeli bir arada kullanılmaktadır. Bu finansman modelinin ilkinde, bankacılık 

sektörü etkin bir rol üstlenirken, ikinci modelde ise, sermaye piyasaları ön plandadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde fonların toplanması ve dağıtılmasında bankacılık sektörü ağırlıklı ve 

etkin bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerde bankacılık sektörü, piyasada %90’lık bir 

paya sahiptir. IMF verileri doğrultusunda, Azerbaycan ve Türkiye’nin de bu liste içerisinde yer 

aldığı düşünülürse, bankacılık sektörünün ülke ekonomilerinin büyük bir bölümünü oluşturduğu 

söylenebilir. 

Birçok ülke ekonomisinin yapı taşlarından biri olan bankacılık sektörünün önemi, 

sermayenin, ticaretin ve bilginin yer değiştirme hızının artmasıyla tüm dünyada olduğu gibi 

Azerbaycan ve Türkiye’de de giderek artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ticari işletmelerin 

fon sağlayıcısı görevini üstlenen bankalar, küresel ölçekli olumsuzluklardan en çok etkilenen 

sektör haline gelmiştir. Etkileri en aza indirmek için geçmişten günümüze iki ülkede de çeşitli 

yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada Basel kriterleri çerçevesinde, Azerbaycan ve Türkiye bankalarının ve 

dolayısıyla bankacılık sektörünün küresel şoklar karşısında almış olduğu önlemler 

incelenmiştir. Merkez Bankası tarafından belirlenen %12’lik ve uluslararası alanda kabul edilen 

%8’lik asgari düzey dikkate alındığında, her iki ülke de son dönemde alınan önlemler 

neticesinde ekonomik büyüme ve gelişim sağlanırken, ülke bankalarının sermaye yeterliliğinin 

uluslararası Basel kriterleri yetkinliğinin çok üstünde oluştuğu da görülmektedir. 

Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin Basel kriterlerine uyum süreci, Basel komitesine 

üyelikleri anlamında son derece önem arz etmektedir. Basel Komite üyeliği üye ülkelere önemli 

avantajlarının yanı sıra bazı sorumluluklar da yüklemektedir. Komite tarafından kabul edilerek 

Ocak 2013'te yayımlanan statünün, belirlenen standartlarına ilişkin ulusal kuralların uygulanışı 

ve denetim yöntemlerinin tutarlılığının belirlenmesi, etkinliğinin gözden geçirilmesine yönelik 
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olarak komite tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalara katılım sağlanması şartı üyelerinin 

yükümlülükleri arasında sayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Azerbaycan ve Türkiye 

bankacılık sektörlerinin Basel kriterlerine göre incelenmesidir. 

Anahtar Kavramlar: Azerbaycan, Türkiye, Bankacılık Sektörü, Basel Kriterleri 
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SORUNU VE GENÇ İŞSİZLİK 

İlkay NOYAN YALMAN   * 

Şerife Merve KOŞAROĞLU  ** 

İfakat ATAK*** 

ÖZET 

20. yüzyılda başlayan küreselleşme ve bununla birlikte oluşan teknolojik gelişmeler 

sosyo-ekonomik pek çok değişime yol açmıştır. Bu değişimlerden biri de küreselleşen dünyada 

işgücü piyasasının yapısı olmuştur. Günümüzde bilgi yoğun olarak yapılan üretim işgücü 

piyasasına yön vermektedir. İşgücü piyasası yeni bir biçim alırken işsizlik kavramı ülkelerin en 

önemli makroekonomik problemlerinden biri haline gelmiştir. Bununla beraber küresel düzeyde 

yaşanan krizler ülkelerin istihdam yapısını etkilemekte, kalıcı işsizlik problemine yol 

açmaktadır. Ülkeler gelişen teknolojiye paralel olarak yeni istihdam alanları oluşturmak, 

istihdam düzeyini artırmak ve ekonomik krizlerin etkisini azaltacak yeni politika önlemlerine 

yönelmişlerdir. Özellikle eğitim seviyesinin ve mesleki becerilerin artırılması hedeflenirken, 

genç istihdama yönelik çeşitli politikalar ve projeler geliştirilmiştir. Genç istihdamın 

desteklenmesinin yanı sıra özellikle bu kesimde görülen kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik 

hedefler giderek önem kazanmıştır. Günümüz gelişmiş ülkelerinin de dahil olduğu sorun genç 

işsizliği olarak karşılaşılmaktadır. Genç işsizliğin nedeni ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde sorun nüfus temelli olmakla birlikte özellikle 

Türkiye’de bu sorun çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki işgücü piyasasının genel olarak yapısı ve işsizlik sorunu 

incelenecektir. Özellikle büyük oranda genç nüfusa sahip olan Türkiye’de genç işgücünde 

yaşanan işsizliğin nedenleri ve konuya yönelik çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Konu ile ilgili istatistiki verilere ulaşılarak mevcut istihdam içerisinde gençlerin oranı, niteliği, 

sektörel ve mesleki dağılımı, gelir dağılımı gibi veriler değerlendirilecektir. Ayrıca işgücü 

piyasasında var olan açık işlerle genç işsizlerin özellikleri karşılaştırılarak, işgücü piyasasındaki 

arz ve talepte yaşanan dengesizlik ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, Genç İşsizlik, Ekonomik Büyüme, Türkiye. 
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TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ 

ARASINDA ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 

FAALİYETLERİ 

                                   İlkay NOYAN YALMAN  * 

Yalçın YALMAN** 

ÖZET 

Merkezi planlı ekonomik yapının iflas etmesi ile birlikte SSCB dağılma sürecine 

girmiş ve 1991 yılında süreç SSCB’nin çöküşü ile sonlanmıştır. Böylece Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri de SSCB’den bağımsızlığını kazanan diğer ülkeler gibi merkezi planlı 

ekonomik sistemden piyasa ekonomisine geçme ve dünya ile entegre olma çabasına 

girişmişlerdir. Bu ülkelerde ekonomik büyümenin sağlanması için uluslararası girişimcilik ve 

doğrudan yabancı yatırım (DYY)son derece önemli uygulamalardır. Ekonomik büyüme için 

gerekli olan bu tür politikaları gerçekleştirmek için gerekli olan finansal kaynaklar, teknoloji ve 

know-how transferleri, çok uluslu şirketlerin bu ülkelere yaptıkları yatırımlar ve yerel ülkenin 

ihracatını artırmasıyla sağlanabilir. Yatırımlara bağlı olarak istihdamın artması ve büyümenin 

sağlanmasıaçısından, bu ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonunu güçlendirmek gibi 

avantajlara sahiptir. 

DYY’larekonomik büyümeye birbiriyle etkileşimli olarak çeşitli faydalar 

sağlamaktadır. Bunlardan ilki, ülke ekonomisi için portföy yatırımları ve resmi yardımlara 

kıyasla önemli mali kaynak sağlayan ciddi bir sermaye girişi niteliğindedir. İkinci olarak ülke 

ekonomisine pozitif yayılma etkisi olduğu düşünülen teknoloji ve know-how transferleri 

gerçekleşmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak ekonomide istihdam olanakları artacaktır. 

Ayrıca, DYY yatırım yapan çokuluslu şirketlerin bulundukları ülkenin ihracatını arttırmak 

suretiyle bu ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonunu sağlamaktadır. 

Bağımsızlıklarını kazanan ve büyüme çabasına girişen, geçiş ekonomileri içerisinde 

yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bu konuda başarı sağlayabilmek için uluslararası 

girişimciliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda tarihsel ve kültürel bağları bulunan Türk 

girişimciler daha aktif bir tutum içerisine girmelidir. Bu çalışmada Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri ile Türküye arasında bugüne kadar gerçekleşen dış ticaret göstergeleri analiz 

edilerek, bu gelişmelerin her iki ülke grubu için ekonomik büyümedeki etkileri tartışılacaktır. 

Bu amaçla istatistiki veriler yardımıyla yapılacak testler sonucuna göre politika ve öneriler 

sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Girişimcilik, Dorudan 

Yabancı Yatırımlar, Geçiş ekonomileri 
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AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİYİNİN 25-Cİ İLİNDƏ 

QARABAĞ PROBLEMİ: MİLLİ, REGİONAL VƏ QLOBAL 

AMİLLƏR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SƏBƏBLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR 

İsmail SAFİ  * 

Araz ASLANLI** 

XÜLASƏ 

25 ildən artıqdır ki, müstəqilliyinə qovuşmuş olan Azərbaycan Respublikası üçün ən 

vacib problem ərazi bütövlüyü problemidir. Bilindiyi kimi tarixi kökləri qədim olsa da xüsusilə 

1980-ci illərin ikinci yarısından etibarən qonşu Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə 

çıxış etməyə başlamışdır. Bu ərazi iddiaları əvvəlcə siyasi, daha sonra isə hərbi xarakter 

daşımışdır. Ermənistanın iddialarının və siyasətinin mərkəzi Moskva hakimiyyəti tərəfindən də 

dəstəklənməsi nəticəsində Azərbaycan Ermənistanın işğalçı hücumlarının hədəfi olmuş və 

Cənubi Qafqazda yeni bir münaqişə ocağı yaranmışdır. Ermənistanın hücumları Azərbaycanın 

həm ərazi bütövlüyünə, həm suverenliyinə, həm də ümumi olaraq müstəqilliyinə qarşı idi. 

Əslində elə bu səbəbdən də Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsi ilə ərazi bütövlüyünə qarşı 

təşəbbüslərin qarşısını almaq üçün atdığı addımlar bir-birinə paralel getmişdir.  

Xüsusilə 1991-ci ilin sonlarına doğru şiddəti artan hücumlar, 1992-ci ildən etibarən 

geniş miqyaslı müharibəyə çevrilmiş, Ermənistan Azərbaycan ərazisində terror, qətliam, 

soyqırım törətmiş, Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir. 1994-ci ilin may ayında imzalanan 

atəşkəs müqaviləsi müharibəni dayandırsa da atəşi tam olaraq kəsməmişdir. Azərbaycan 

ərazilərinin 20%-ə yaxın hissəsi (keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ətrafındakı 7 

rayon) hələ də Ermənistanın işğalı altındadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu işğalı qınayan və 

işğalın dərhal aradan qaldırılmasını tələb edən 4 qətnaməsinə, eləcə də BMT Baş 

Assambleyasının, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Avropa Parlamentinin, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının, digər beynəlxalq və regional təşkilatların əlaqədar qərarlarına baxmayaraq, 

Ermənistan Azərbaycan ərazilərini hələ də işğal altında saxlayır. 

Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsinin (müharibənin ilk mərhələsində 

uğur qazanmasının) səbəbləri müxtəlifdir. Məruzədə bütün bunlar, ölkədaxili amillər 

(Azərbaycanın və Ermənistanın daxili şərtləri), regiondaxili amillər və beynəlxalq amillər 

şəklində izah ediləcəkdir.  

Məruzədə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalı prosesinin nəticələri də xüsusi 

olaraq təhlil ediləcəkdir. İşğal nəticəsində ortaya çıxan humanitar fəlakət (həyatını itirən 

insanlar, yaralananlar, yetim qalanlar, qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur 

olanlar), Azərbaycana dəyən ümumi zərər (iqtisadi faktlar, mədəni mirasa dəyən zərər, ekoloji 

fəlakət və s.) faktlarla izah ediləcəkdir.   
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Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlaması Azərbaycan və geniş 

mənada bütün bölgə üçün müxtəlif təhlükəsizlik problemləri yaradır; regional və qlobal 

təhlükəsizliyi təhdid edir. Məruzədə bunların siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər 

istiqamətləri izah ediləcəkdir.  

Ümumilikdə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı problemi (Qarabağ 

problemi) geridə qalan 25 il etibarilə Azərbaycanın müstəqilliyi və inkişafı baxımından risklərə, 

problemlərə, maneələrə səbəb olmuşdur və olmağa davam edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Qarabağ problemi, ATƏT-in Minsk Qrupu 
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PECULIARITIES OF THE MEDIA IN PUTIN’S RUSSIA: 

GAZPROM OIL CONCERN’S ROLE AS A MEDIA GIANT 

Joshua CUNNINGHAM* 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to provide an assessment of the effectiveness of media 

outlets that have been purchased by Gazprom specifically during kremlin control of the 

company. This assessment will be performed using Boris Grushin’s(1979) formula of media 

effectiveness measurement.  The goal is to illustrate the peculiarities that make pro-state 

messaging effective in Russia and to project future obstacles said effectiveness presents for 

nations seeking to curb Russian media influence. This research is founded in content analysis 

that provides insight into how and why Russia’s largest oil company became its largest media 

stakeholder, how Gazprom’s ownership of outlets has changed the Russian media landscape, 

and the threat that Russia’s corporate-owned media outlets pose to democratic nations.  

Keywords: Gazprom, Putin, Russia, Media Effectiveness 
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BİLİM, JEOPOLİTİK ve TÜRK DÜNYASI 

Köksal ŞAHİN* 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel problematiği; bilginin başlıca güç kaynağı haline geldiği 

günümüz şartlarında Türk dünyası jeopolitiğinin bilimsel bilgi üretmeyi zorunlu kıldığı halde, 

Türk dünyası genelinde bilim sahasına yeterince önem verilmediği, bu konuda henüz ciddi 

kamusal politikalar geliştirilemediği şeklindeki yaklaşımlardır. Bu problematik doğrultusunda 

çalışmanın başlıca araştırma soruları olarak; “Avrasya bölgesindeki jeopolitik görünümün nasıl 

olduğu?”, “Başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasındaki toplulukların karşı karşıya olduğu 

yeni çevresel şartların ne şekilde olduğu?”, “Türk dünyası çatısı altında bilimsel işbirliğini 

(entelektüel sermayeyi) arttırabile adına ne gibi kamu politikalarının yürütülebileceği?” gibi 

hususlar olmuştur. Betimleyici yöntemin tercih edildiği çalışma neticesinde ulaşılan başlıca 

sonuç olarak; Türk dünyası dahilindeki ülkelerin bilimsel alanda birbirleriyle yakın partner 

olmasının jeopolitik bir zorunluluk olduğu hususu gösterilebilir. Ulaşılan bir diğer sonuç olarak 

da; bilgi toplumu olma için ortaklık yapmanın bölge ülkelerini bağımlı (edilgen) devletler 

olmaktan çıkarabilecek en doğru strateji olduğu tespitinden bahsedilebilir.  Çalışmadaki 

bulgulardan hareketle bir öneri olarak da; Türk dünyası ülkelerinin Avrupa Bilim Kurulu 

şeklinde bir yapılanmayı model olarak denemesi dile getirilmektedir. Bu bağlamda 

bahsedilebilecek bir başka tespitte; Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegre olmuş, sanayi ve iş 

dünyasıyla bütünleşme tecrübeleri de olan 200’e yakın üniversitesi ile bu tarz bir yapılanma 

noktasında lokomotif ülke olabileceğidir.   

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Jeopolitik, , Bilgi Toplumu, Küreselleşme, 

Edilgen Devlet 
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TƏTBİQİ FOLKLORUN TURİZM SEKTORUNDAKI YERİ 

VƏ ROLU (SAFRANBOLU YÖRƏSİ) 

Mahirə QAYIBOVA* 

XÜLASƏ 

Çağdaş qloballaşma dövründə milli dəyərlərin ve adət-ənənələrin yaşadılması, nəsildən 

nəsilə ötürülməsi olduqca aktual məsələdir. Folklor materiallarını toplamaq, tədqiq etmək və 

əldə edilmiş materialları qiymətləndirmək folklor xəzinəmizin zənginləşdirilməsi baxımından 

böyük əhəmiyyətə sahibdir.  Bu, eyni zamanda mədəniyyət turizminin inkişafı baxımından da 

əhəmiyyətlidir. Folklor materiallarını toplayaraq turizm sektoruna yenidən təqdim edilməsi və 

regional turizmin inkişafı baxımından Türkiyənin Safranbolu yörəsi  spesifik təcrübə sahəsidir. 

İşlənməmiş mədəni-tarixi materialın gün işığına çıxarılması, onu ən səviyyəli şəkildə 

turistlərin “istehlakına” təqdim etmək mədəniyyət turizmininin inkişafında xüsusilə diqqət 

verilməsi vacib olan xüsuslardan biridir.  Folklor materialları mədəni-tarixi materiallar arasında 

özünəməxsus yeri olan ən qiymətli materiallardır. Folklor mədəniyyət turizmi səyahətinə çıxmış 

turistlərin diqqətini cəlb edən maraqlı ünsürlər vasitəsilə ilə turistləri məlumatlandırmaqla 

birlikdə onların vaxtının şən və əyləncəli keçməsinə də imkan verir.  Safranboluda mədəniyyət, 

folklor, həyat tərzinin bakirliyi tursitlərin diqqətini cəlb edəcək dərəcədədir.  

Bu geniş spektrdə tətbiqi folklor xüsusilə böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Məruzəmizdə Safranbolu bölgəsində tətbiqi turizm potensialı, bu potensialın istifadəsi, 

qarşılaşılan problemlər, habelə turizm sektoru üzərində göstərdiyi real təsir imkanlarından bəhs 

ediləcək. Məruzənin hazırlanmasında sahə araşdırmaları aparılmış, reportaj və intervyulara, 

habelə qismi anket göstəricilərinə yer verilmişdir. 

Məruzəmiz interdisiplin mahiyyətində olub, folklorik mərkəzli bir araşdırmadır. Bu 

araşdırmanın məqsədi Safranbolu bölgəsində mədəniyyət turizminin inkişafında yerli folklor 

dəyərlərinin müəyyən edilməsi, onların nə dərəcə istifadəsi və bunun  turizm sektorundakı 

təsirini öyrənməkdir. Bununla bağlı nəticələr sahə araşdırması, folklor materiallarının istifadəsi 

ilə bağlı müşahidələr  ve işlətməçilərlə aparılan intervyular vasitəsilə əldə ediləcəkdir.  

Safranbolu böləgisnə belə bir araşdırmanın daha öncə aparılmadığı üçün məruzəmizin bu 

sahədəki ədəbiyyata müəyyən dərəcə qatqı təmin edəcəyini deyə bilərik. 
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SPOR KULÜP TARAFTARLIĞI: ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SPONSORLUĞUNA BAKIŞI 

Mahmut AÇAK  * 

Recep KARABULUT** 

ÖZET 

Bu çalışma, spor kulübü (futbol) taraftarı üniversitesi öğrencilerinin spor sponsorluğu 

hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 eğitim 

öğretim yılında Türkiye’deki altı ayrı üniversiteden Fenerbahçe (FB), Galatasaray (GS) ve 

Beşiktaş Kulübü (BJK) taraftarları olan 966’sı kız ve 1434’sı erkek olmak üzere toplam 2400 

öğrenci üzerinden yüz yüze anket uygulaması ile yürütülmüştür.  

Anketi katılan öğrencilerin % 39,75’i Fenerbahçe, % 31,75’i Galatasaray ve % 28,5’i 

Beşiktaş Spor Kulübünü taraftarı olduğunu ifade etmiştir. BJK taraftarlarının % 40,11’i 

kendilerini fanatik olarak tanımlarken, FB ve GS taraftarları, takımlarını tutma eğilimi olarak, 

kendilerini sadık taraftar olarak tanımlamışlardır. Taraftarı oldukları kulüplerin sponsorlarının 

kimler olduğunu bilme oranı; BJK % 76,46, FB % 68,66 ve GS % 54,99’dur. Bu oran 

desteklenen takımın sponsorlarının ürünlerini öncelikli olarak tercih etmede; BJK taraftarlarının 

% 57,16 ile ilk sırada yer almaktadır.  

Sponsorların sponsorluk harcamalarının gider olarak gösterip vergiden düşülmesine 

her üç takım taraftarı da olumsuz bakmaktadır. Öğrencilerin desteklediği takımların lisanslı 

ürünlerini alma oranlarına bakıldığında bu oran; FB % 69,29, GS % 50,66 ve BJK % 69,74’dür. 

Öğrencilerin önemli bir kısmının, destekledikleri takımlarına, tütün ve alkollü ürünleri satan 

firmaların sponsorluklarına ise karşı olduklarını gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma ile üniversite 

öğrencilerinin destekledikleri kulübe sponsorluk yapan firmaların ürünlerini tercih etmeleri 

açısından olumlu anlamda etkilendiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca kulüp taraftarı öğrencilerin 

sponsorluk hakkında oldukça bilinçli olduğu söylenebilir.  

Anahtar kelimeler; Spor kulübü, Taraftarlık, Üniversitesi Öğrencileri, Spor 

sponsorluğu 
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RUSYA KAYNAKLI GELİŞMELERİN TÜRKİYE 

TURİZMİNE YANSIMALARI 

Mahmut DEMİR  * 

Şirvan ŞEN DEMİR** 

ÖZET 

Bu çalışmada Rusya’da yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye turizmine 

etkisi incelenmektedir. Çalışmanın temel amacı Rusya pazarında Türkiye’ye yönelik turizm 

talebindeki düşüşün nedenlerini belirlemek, sonuçlarını ortaya çıkarmak ve çözüm önerilerini 

sunmaktır. Türkiye’nin bölgesel konumu, çevresindeki uluslararası gelişmeler ve ülke içindeki 

olaylar nedeniyle turizm sektörü olumsuz bir şekilde etkilenmiş ve sonuçta hem turist sayısı 

hem de turizm gelirlerinde önemli kayıplar oluşmuştur. Bu çerçevede 2016 yılı ilk 9 aylık 

dönemde Türkiye’nin en önemli ilk üç turizm pazarından birisi olan Rusya pazarında da önemli 

kayıplar görülmektedir. Özellikle Rusya turizm pazarındaki kayıpların temelinde, diğer 

uluslararası pazarlardan farklı olarak özel bazı durumların yer alması konunun önemini daha 

fazla arttırmakta ve üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Çalışmada belirlenen amaçlar doğrultusunda değerlendirilen veriler içerik analizi yönetimiyle 

elde edilmiştir. İçerik analizinde öncelikle konuyla ilgili olarak elektronik ortamdaki güncel 

yayınlar, istatistikler, raporlar ve Türkiye ve Rusya hükümet yetkililerinin basın 

açıklamalarından yararlanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre Rusya pazarındaki Türkiye turizmine 

yönelik düşüşün temelinde yalnızca 4 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle yaşanan kriz 

olmadığı, bunun ötesinde ekonomik, siyasi ve uluslararası diğer gelişmelerin daha önemli rol 

oynadığı görülmektedir. Sonuç itibariyle uluslararası turizmde yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

Rusya turizm pazarındaki gelişmelerin sistematik bir şekilde incelenmesiyle uçak krizinin son 

etken olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu durumun hem Rusya hem de Türkiye açısından 

değerlendirilmesi gerektiği, sonuçta kazananın da kaybedenin de her ülke olacağını 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Turizm, Kriz, Rusya turizm pazarı, Türkiye-Rusya ilişkileri 
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A NEW POINT OF VIEW TO TRADITIONAL 

AUDITING ACTIVITIES: CONTINOUS ASSURANCE AND 

ITS APPLICABILITY 

Mahmut Sami ÖZTÜRK* 

ABSTRACT 

In general, auditing is an assurance service which is performed to improve business 

operations and create value to the business. Therefore auditing activities are carried out to 

obtain reasonable assurance. Nowadays with more using of information technologies in the 

auditing area as in other areas, rather than traditional auditing mentality, technology-driven 

auditing is going to be more popular. Continuous assurance is a significant component of these 

new auditing approaches. 

Continuous assurance brings a new perspective to traditional auditing activities and 

also assurance services. In consequence of continuously auditing and monitoring the business 

events, operations, transactions, activities and processes which occurred in firms, continuous 

assurance can be obtained. Continuous assurance arises from continuously flow of information. 

It provides many benefits to businesses. The transparency, accountability and reliability level of 

businesses increase significantly by means of continuous assurance.  

The purpose of the study is informing in detail about continuous assurance which 

brings a new point of view to auditing; determining the differences between traditional auditing 

assurance and continuous assurance; and searching the applicability of continuous assurance by 

firms. As part of this purpose, the concept of continuous assurance is discussed in detail. In 

addition to this, it is informed about innovations of continuous assurance and also differences 

between the traditional audit activities and continuous assurance. Finally, applicability of the 

continuous assurance on the businesses is researched. According to the research essential 

proposals are offered at the end of the study. 

Keywords: Continuous Assurance, Information Technologies, Traditional Auditing.  
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNDEKİ 

EĞİTİMİN VE BUNA BAĞLI HUSUSLARIN 

KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ 

Marziye MEMMEDLİ* 

ÖZET 

Sovyetler Birliğinde dış politika konuları mutlak anlamda Moskova’nın, yani merkezi 

hükümetin tasarrufunda olan bir konu idi. O yüzden uluslararası ilişkiler alanında diplomat ve 

diğer uzmanların yetiştirilmesi de yine Moskova’nın sıkı denetimindeki çok az sayıda okulda 

mümkündü.  

1990’lı yılların başında Sovyetlerin dağılma sürecine girdi dönemde Sovyet 

cumhuriyetlerindeki birçok üniversitenin bünyesinde eskiden yasaklı bir bölümolan 

Uluslararası İlişkiler bölümü kurulmaya başladı.  

Sovyet döneminde sadece elit Sovyet üst düzey makamında karar tutanların 

çocuklarına açık olan Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesinden (ve Kiev) sonra bu bölüm 

diğer Sovyet cumhuriyetleriyle aynı zamandaAzerbaycan’da ilk defa 1990 yılında Bakü Devlet 

Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk adında fakülte adıyla faaliyete 

başladı. Daha sonra Azerbaycan’daki birçok üniversitede aynı isimde fakülteler açılmış ve 

bugün de faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 

Türkiye’de ise bu fakültenin temelleri Osmanlı döneminden günümüze kadar tarihi 

yolgeçmiş olan, 1859 yılında açılan Mektebi Mülkiyenin, daha sonradan Cumhuriyet 

döneminde Ankara Siyasal Bilimler Fakültesine dönüştürülen bu kurumun bünyesinde açılıyor. 

İki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle Uluslararası İlişkilere artan merak bu gün ister 

Ankara, isterse de İstanbul gibi büyük şehirler dâhil Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 

birçok üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünün açılmasına neden olmuş, aynı zamanda 

kendisiyle birlikte birçok soruları da gündeme getirmiştir.  

Bu bildiride Azerbaycan ve Türkiye üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler 

Bölümlerinin karşılaştırılmalı analizini yapacak, müfredatlar, ders kitaplarının içeriğive 

öğrencilerin yabancı dil performansı incelenecek, mezunların iş ve kariyer olanakları ele 

alınacaktır. 
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ASSESSMENT OF ROLE OF MICRO-FINANCE 

INSTITUTES (MFIS) IN POVERTY REDUCTION IN 

BANGLADESH 

Md. Mizanoor RAHMAN* 

ABSTRACT 

It is said that Bangladesh is the birth place of microcredit – initiated by the Grameen 

Bank (GB) – and it was acknowledged that it has tremendous contribution to poverty reduction 

when GB and its leader – Professor Mohammad Yunus – received Nobel Prize. Adopting ‘GB 

Model’ some NGOs such as BRAC, DAM, ASA and Buru also implemented the microcredit at 

the grassroots people for poverty alleviation and they had tremendous success. This study aims 

to measure the contribution of MFIs to poverty reduction in Bangladesh. The research is based 

on literature review, questionnaires administered to MFIs and clients, and case study of an MFI. 

Micro and small enterprises (MSEs) contribute substantially to Bangladesh's GDP and MFIs 

have huge coverage and good organizational structures, and getting donor-driven to self-

sustaining. This study explores potential areas of improvement for MFIs. It includes interviews 

with clients of MFIs, a Bangladeshi MFI catering to low-income entrepreneurs, and a review of 

the MFI's performance data to evaluate its impact. The study reveals that MFIs have a positive 

impact on poverty reduction. They help clients increase their incomes and capital, and expand 

businesses. Most MFI operations, however, are based in urban areas particularly for women 

while poverty is concentrated in rural areas. 
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MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ MESLEKİ 

YETERLİLİKLERİNİN İFLAS ERTELEME 

DAVALARINDA KAYYIM OLARAK 

ATANABİLİRLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Mehmet Akif ALTUNAY* 

ÖZET 

Günümüzde artan rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler, değişime uyum 

sağlayamayan işletmelerin yaşam seyrini kısaltabilmektedir. Bu durumda alacaklılar veya diğer 

ilgililer tarafından işletmenin iflası talep edilmektedir. Çoğu işletme iyileştirme planları sunarak 

mahkemeden iflasın ertelenmesini talep ederler. Hakimler işletmenin yönetilmesini ve 

kontrolünü sağlayarak faaliyetlerini sürdürmek, aktifini korumak ve iyileştirmek, bu süreçte 

işletmede hak ve menfaati bulunanların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yasal 

zorunluluk olarak kayyım atar. 

İşletmelerin mevcut yönetimlerinin işletmeyi başarıya ulaştıramadığı bir ortamda bir 

kahraman gibi işletmeyi batmaktan kurtaracak kayyım için yasal bazı nitelikler belirlenmiştir. 

Bunlardan en önemlileri bilgi ve deneyimdir. İflas erteleme kararı verecek hakimin kayyım 

olarak atanacak kişide gerekli bilgi ve deneyim olup olmadığı belirlemesi ve bu doğrultuda 

kayyım ataması gerekmektedir. Çoğu zaman teorik bilgisi olmasına rağmen saha bilgisi az olan 

veya olmayan kayyımlar atanmakta bu durum da işletmede beklenen iyileşmenin 

gerçekleşmemesine hatta daha da kötüleşmesine yol açabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek elemanları olarak sayılan serbest muhasebeci 

mali müşavir, yeminli mali müşavir, bağımsız dış denetçi, iç denetçi, kamu denetçisi, adli 

denetçi, özel denetçi ve özellikle de adli muhasebecilerin literatürde sayılan niteliklerinin 

kayyım olmak için yeterli olup olmadığını teorik olarak tespit etmek ve bulunmayan niteliklerin 

de nasıl kazanılabileceğini ortaya koymaktır.  

Anahtar kelimeler: (G33) İflas, (H83) Kamu Sektörü Muhasebesi ve Denetimi, (K35) 

İflas Hukuku, (M48) Muhasebe ve Denetim 
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YÜKSEKÖĞRETİM BAĞLAMINDA PERFORMANS 

ESASLI FİNANSMAN MEKANİZMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Emin ALTUNDEMİR  * 

Gonca GÜNGÖR GÖKSU** 

ÖZET 

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede performans esaslı finansman sistemi geniş 

uygulama alanı bulmaktadır. Özellikle Ar&Ge ile inovasyon çalışmalarının hızlanmasına ve 

beşeri sermayenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performans esaslı finansman kavramının 

yükseköğretim kapsamında önemi giderek artmaktadır. Uluslararası literatür incelendiğinde 

yükseköğretimde performans esaslı finansmana yönelik her birinin kendine özgü fonksiyonu 

olan dört farklı tahsis mekanizması olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle 

performans esaslı finansman kavramı ile yükseköğretim kapsamındaki işlevi tanımlanmaktadır. 

Devamında ise bu çalışmanın ana konusunu oluşturan farklı finansman tahsis mekanizmalarının 

teorik çerçeveleri araştırılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, performans esaslı 

finansman mekanizmalarının yükseköğretim bağlamında incelenip, farklı ülkelerde vuku bulan 

uygulamaların somut bir resminin çizilmesidir.   

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Yükseköğretim Finansmanı, Performans Esaslı 

Finansman. 
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VERGİNİN SİGARA TÜKETİMİNİ AZALTICI ETKİSİ: 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ALAN 

ARAŞTIRMASI 

Mehmet Emin ALTUNDEMİR* 

ÖZET 

Sigara tüketimi, gençler arasında hızlı bir şekilde artmaktadır. Üniversite öğrenimi ile 

birlikte öğrenci üzerindeki okul ve aile kontrolü büyük ölçüde azalmakta ve bireysel tercihlerin 

ön plana çıktığı bir dönem olmaktadır. Para harcama konusunda da üniversite öğrencileri lise 

öğrencilerine göre daha özgür olup kişisel bütçelerini yönetebilmektedirler.   

Sigara tüketimi, diğer bir çok mal tüketiminden farklı olarak alışkanlık yönü olan bir 

tüketime neden olmaktadır. Herhangi bir nedenle başlayan sigara alışkanlığı, vazgeçilmesi 

zaman içerisinde zorlaşan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla sigaranın bireysel ve 

toplumsal zararlarını gidermeye yönelik politikalar oluştururken; sigaraya başlama nedenleri ve 

sigara tüketimini azaltan etkenler olarak iki önemli boyutuyla değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, sigara tüketimini azaltan etkenler üzerinde durulmaktadır.  Üniversite 

öğrencilerinin sigara tüketimini kontrol altına almak veya sigara tüketimini azaltan faktörleri 

tespit etmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.  Bu faktörlerin bir kısmı; sigara fiyatları, 

aylık gelir durumu, kamu spotları, sigara bırakma kampanyaları, sigaranın yasaklanması, 

medikal çözümler ve sigaradan alınan vergiler olarak belirtilebilir. 

Türkiye'de dört yıllık fakültelerde okuyan yaklaşık 1000 üniversite öğrencisine 

yaptığımız anket çalışması ile sigara tüketimini azaltan faktörleri sıralamasını tespit etmeye 

çalıştık. Özellikle sigara üzerinden alınan vergilerin azaltıcı etkisini belirlemek istedik. 

Üniversite öğrencilerine uygulanan anketimizde, öğrencilerin sigara kullanım alışkanlıklarını 

belirleyen soruların yanısıra sigara tüketimini azaltan faktörleri sıralamalarına yönelik sorularda 

soruldu. Ankette toplam 42 sorulmuştur.  

Anketten elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiki analizler ile değerlendirilerek vergi 

konusunda sigara kullanıcılarının bilinçli olmadıkları belirlenmiştir.  Verginin sigara tüketimini 

azaltıcı etkisinin dolaylı yoldan fiyatların artması sonucunu doğurmaktadır. Bundan dolayı 

kullanılan sigara markası veya kaçak sigara kullanım tercihleri değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Sigara tüketimi, Üniversite Öğrencileri, günah vergisi 
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ÇEVRESEL KUZNET EĞRİSİ YAKLAŞIMININ “G-20” 

ÜLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet MERT  * 

Hakan BOZDAĞ** 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı “G- 20” olarak sınıflandırılan 19 gelişmiş ülke kapsamında gelir 

düzeyi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Panel veri analizinin kullanıldığı 

çalışmada, öncelikle değişkenlerin hetorejenliği delta testi yardımıyla incelenmiştir. 

Değişkenler ve modeldeki yatay kesit bağımlılığı C-D testi ile tespit edildiği için serilerin 

durağanlığı ikinci nesil birim kök testleri aracılığı ile araştırılmıştır. Değişkenler arasında LM 

bootraps panel eşbütünleşme testi ile eşbütünleşik ilişkinin varlığı kanıtlandıktan sonra, uzun 

dönem regresyon katsayıları CCE ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, çalışmaya 

konu olan G-20 ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımının geçerli olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler Çevresel Kuznets Eğirisi, İkinci Nesil Panel Birim Kök Testi, LM 

bootraps Panel Eşbütünleşme Testi. 
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KONUT FİYATLARI İLE MAKROEKONOMİK 

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

(2010-2016) 

Mehmet YİYİT* 

ÖZET 

Konut sektörü özellikle son yıllarda akademik araştırmalara fazlaca konu olmaya 

başlamıştır. Ekonomiye sağladığı istihdam ve çarpan etkisiyle zaten önemli bir sektör olan 

konut sektörü pek çok çevrece bugüne kadarki en büyük ekonomik kriz olarak nitelenen 2008 

krizinin de merkezinde yer almıştır. Dolayısıyla konut sektöründeki gelişmelerin izlenmesi son 

zamanlarda önem kazanan konulardan biri haline gelmiştir. Ekonominin tamamını 

etkileyebilme gücü olan ve ekonomik aktörlerin ekonominin geneline yönelik beklentilerini de 

yansıttığı ileri sürülen konut sektöründe, konut fiyatlarının hangi makroekonomik değişkenler 

ile ilişkili olduğu son zamanlarda üzerinde durulan konulardan biridir. Bu çalışmada konut 

fiyatlarının, literatürdeki örnekleri dikkate alınarak seçilmiş makroekonomik değişkenler ile 

olan ilişkisi VAR (Vector Autoregressive) Modeli ve Nedensellik Analizleri ile araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatları, Makroekonomi, VAR, Nedensellik Analizi   
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BÜTÇELEME SÜRECİNDE PAZARLAMA KARMASI 

KARARLARININ KÂRLILIK VE NAKİT AKIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ: BİR SİSTEM 

DİNAMİĞİ MODELİ 

Melek AKGÜN * 

A. Vecdi CAN** 

ÖZET 

Bütçeleme süreci mevcut ve elde edilebilir kaynakların faaliyetler arasında dengeli ve 

uygun bir kompozisyon içinde dağıtılmasını gerektirir. Bütçe dönemine ilişkin en önemli elde 

edilebilir kaynak kuşkusuz işletmenin asıl faaliyet konusunu oluşturan satış gelirleri ve bu 

gelirlerden elde edilen nakit akımlarıdır. Bu nedenle kaynak dağıtım aşaması için öncelikle 

kaynakların doğru saptanmasına diğer bir ifadeyle satışların gerçekçi biçimde tahmin edilip 

bütçelenmesine ihtiyaç duyulur. Satışların tahmini aşamasında kullanılabilecek kendi içinde 

kantitatif ve kalitatif olmak üzere sınıflandırılmış çok sayıda yöntem bulunur. Ancak 

yöntemlerin büyük kısmı geçmiş verilerden ve işletme dışındaki çeşitli indekslerden 

yararlanmaktadır. Bununla birlikte pazarlama alanında bütçe dönemi için uygulanacak 

stratejilerin, satış düzeyi üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenir. Bu stratejilerin önemli 

bir bölümü pazarlama planlarının uygulama bölümünde pazarlama programlarında belirli bir 

kompozisyonla bir araya getirilen pazarlama karması kararları ile ilişkilidir. Pazarlama 

karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının bir bütün olarak satışlar 

üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin bütçe dönemi için saptanması ve alternatifler arasında 

uygun olan pazarlama karması kombinasyonunun belirlenmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı 

pazarlama karmasının çeşitli kombinasyonlarında kârlılık ve nakit akışlarının sistem dinamiği 

yaklaşımı ile modelleyerek bütçeleme aşamasında alınan kararların etkileşimli yapısını ortaya 

koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: İşletme Bütçeleri, Nakit Akışı, Kârlılık, Pazarlama Karması  

Jel Kodu: M30, M40 
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THE BANK IS READY TO ACT TO PREVENT THE CRISIS? 

CASE OF STUDY 

 Muammer MESCİ  * 

Ramazan KAYA** 

ABSTRACT 

 “The global financial crisis started in 2007 and its effects were first felt in the real 

estate and banking sectors in the United States. It subsequently spread rapidly throughout the 

world, affecting financial and economic activities, and institutions (Alimen and Bayraktaroglu, 

2011:193)”. The derivative products which have appeared to control risk in recent years are  

used to avoid risks. Banking sector has begun to use the derivative products in order to protect 

itself against risks for many years because of the fact that it is the most affected sector by crises. 

The derivative products are used at the organized and over-the-counter markets. Futures and 

options form the basis of the derivative products which are mostly made at organized markets 

(Kutukız, 2005:12). “The financial and economic crisis is such a parting of the ways and raises 

the question, to what extent the affected citizens try to become familiar with the place in order 

to be able to contribute to a decision on the direction (Mittelstaedt and et all., 2013)”.  

The Research of Method 

The aim of this study was to examine whether there are preparations of banks for 

preventing crisis. To achieve this objective, the case study method of qualitative research 

methods was used in research. Using the case method in the study; it was desired to examine 

the research topic in its own lives context and it has not been yet determined the borders of 

research topic in the context of banks. Creating the research design in this context; it has been 

preferred integrated single case designs due to consideration of being desirable to confirm an 

opinion, there were a unique situation and nobody had studied earlier on this topic (Yıldırım 

and Şimşek, 2000) There was determined only a unit of analysis in this study as required by the 

single case pattern. It is Turkey's leading private banks X. Interview method was used on the 

process of collecting data from the under researched bank. Interview method was carried within 

the framework of questions created in interview form approach. Questions were created on the 

basis of Tüz’s (2009) work. The reason for the interview is carried out only by only a person is, 

this study has the characteristics of preliminary study. 

Research Findings 

An interviews has been conducted with five senior bank managers in the private sector 

who responsible for operations within the scope of research. Directors in charge were asked in 

total 39 questions under the title of technical and structural actions, assessment and diagnostic 
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operations, communication activities and psychological and cultural activities. Participants were 

given 1 point for each question when they answered yes. They were given 0 point for each 

question when they answered no(See Below). Responsible senior managers got   respectively 

scores of 30, 39, 15, 22, and 35 points. According to these points, it is thought that three 

directors in charge were "optimally prepared" of crisis prevention actions and the other 2 

directors were "mid-level" prepared. 

Conclusions and Recommendations 

Diractors can be said to be ready to face the crisis according to questions  were asked 

to them about actions for preventing crisis under the  under title of strategic actions(1), 

technical and structural actions(2), assessment and diagnostic operations(3), communication 

activities(4) and psychological and cultural activities(5). For studies to be conducted thereafter, 

research on quantitative research methods can be done by keeping large universe 

The limitations of the study are that the survey was conducted in a single bank. The 

data obtained in this regard cannot be generalized for the whole sector. 
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YENİ BİR ÜRÜN YENİLİĞİ: MADIMAK ÇAYI 

Muammer MESCİ* 

ÖZET 

Ürün yeniliği, pazarda ya da belirli alanlarda daha önce ortaya konulmamış ve 

kullanılmamış bir ürünün müşteri istek ve beklentilerine göre hazırlama ve sunması şeklinde 

tanımlanabilir (Hjalager, 2010). Madımak bitkisinin faydaları şu şekilde sıralanabilir. “İdrar 

söktürür ve idrar arttırıcı özelliği vardır. Kan şekerini düşürdüğü de söylenmektedir. Ayrıca 

damar büzücü etkisi olduğundan dolayı; basur, doğum kanamaları ve adet kanamalarında 

kullanıldığı bilinmektedir” (http://www.1organik.com, Erişim Tarihi:28.02.2016). Literatürde 

madımak bitkisi ilişkin yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Ayrıca madımak bitkisine ilişkin 

bir çay da bulunmamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, yeni bir ürün kapsamında 

doğal madımak bitkisinin çay olarak tüketicinin beğenisine sunulmasıdır. Tüketicilerden olumlu 

geri dönüş olduğu taktirde, bu bitkinin ticari bir ürüne dönüştürerek tüketici pazarına sunulması 

için neler yapılması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulacaktır. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada hem nicel araştırma yöntemi uygulanacaktır. Araştırmaya ilişkin veriler anket 

tekniği ile elde edilecektir. Araştırma Düzce İlinde gerçekleştirilecektir. Elde edilen veriler 

istatistiksel analizler ile analiz edilecektir. Araştırmada muhtemel sonuç olarak, madımak 

bitkisinin çay olarak tüketiciler tarafından tüketebileceğidir. Araştırmanın sadece bir ilde 

yapılmış olması çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ürün Yeniliği, Madımak Çayı 
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KORUMA SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA BÖLGESEL 

GÜVENLİĞİN JEOPOLİTİĞİ: LİBYA ÖRNEĞİ 

Muharrem GÜRKAYNAK * 

Adem Ali İREN** 

ÖZET 

İnsan haklarının giderek artan önemi ve hemen her devlet tarafından kabul edilmesine 

rağmen insan hakları ihlallerinin önüne geçilememektedir. Refah seviyesi düşük ve otoriter 

eğilimlerin yüksek olduğu ülkelerde sadece insan haklarına yönelik yaygın ihlaller olmamakta 

aynı zamanda çeşitli nedenlerle etnik temizlik, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlarda 

işlenebilmektedir. Asli görevi kendi halkını korumak ve refahını sağlamak olan ülke 

yönetimleri bazen bu ana amaçlarının aksi istikamette hareket edebilmekte ya da ülke içindeki 

karışıklarda barışçıl yollarla düzeni sağlamakta yetersiz kalabilmektedirler. Egemenliği sınırsız 

kontrol olarak gören geleneksel yaklaşıma sahip bu devletler kendi vatandaşlarının hak arama 

talebi ve refah mücadelesini güvenlikleştirerek insan haklarını ihlal etmekte ve çok sayıda 

masum sivilin ölümünden doğrudan sorumlu olmaktadır. Çoğu zaman iç çatışmalara zemin 

hazırlayarak toplumsal dokuyu derinden tahrip eden bu eylemlere örnek olarak gösterilebilecek 

Libya müdahalesi bölgede insani güvenliğin ve dolayısıyla bölgesel güvenliğin sağlanmasını 

zorlaştırmıştır. 

İnsan haklarının yaygınlaşması ve bu hakları korumaya yönelik müdahalelerin devlet 

egemenliği üzerindeki dönüştürücü etkisiyle egemenlik anlayışı bir kontrol aracı olmaktan 

çıkmış ve “sorumluluk olarak egemenlik” algısı güçlenmiştir. Yirmi birinci yüzyılın insan 

hakları ve insani güvenlik anlayışını korumak için ortaya çıkan“Koruma Sorumluluğu”  

devletlerin kendi vatandaşlarını koruma hususunda üzerine düşeni yerine getirmekte açıkça 

başarısız olması halinde bahsi geçen sorumluluğu uluslararası topluma yüklemektedir. Bu 

durum ise geleneksel egemenlik anlayışına ve kendine özgü toplumsal yapıya sahip Arap 

devletlerinin çoğunda uluslararası aktörlerin insan haklarını korumak adına dışarıdan müdahale 

edebileceği bir zemin yaratılmasına neden olmuştur. Teoride insan haklarını korumayı amaç 

edinen “Koruma Sorumluluğu” ilk önemli sınavı olan Libya müdahalesinde beklenen 

performansı sergileyememiştir. Böylelikle Batılı liberal fikirlere dayanan “Koruma 

Sorumluluğu”nun uygulamada uluslararası güç dengesinin ve çıkar çatışmasının bir aracı haline 

gelme endişesini yaygınlaşmıştır. Bu nedenle çalışmada, Arap coğrafyasındaki insani ve 

bölgesel güvenliğin tesisinin önemi ve bölgesel güvenliğin jeopolitiği Libya örnek olayı 

üzerinden “Koruma Sorumluluğu” bağlamında tartışılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden 

durum analizinin benimsendiği çalışmada insani müdahale olgusunun haklı savaştan koruma 

sorumluluğuna dönüşümünde uluslararası güç dengesi, uluslararası toplum ve uluslararası 

hukuk üçgeninde karşılaştığı bölgesel güvenlik ikilemi alanın temel eserleri üzerinden ele 
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alınmaktadır. Ayrıca bölgesel ve küresel güvenliğin temelinde insani güvenliğin yer aldığı 

vurgulanan çalışmada “koruma sorumluluğu” kavramının bireyi koruyarak uluslararası barışı ve 

güvenliği sağlama iddiasının uygulamadaki aksaklıklarına vurgu yapılmakta ve bu sayede 

kavramın geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Koruma Sorumluluğu, İnsan Hakları, Libya, Bölgesel Güvenlik 
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“DİRENİŞ EKONOMİSİ”-“RANTİYER DEVLET” 

AYRIMINDA İRAN 

Murat ASLAN* 

ÖZET 

1979 İslam Devrimi sonrası İran ekonomisi parlak bir gelişim performansı 

gösterememiştir.  İran ekonomisi birbirleri ile geniş kesişim kümeleri olan birçok yapısal 

sorunla karakterize edilebilir.  Ülke uzunca süredir ambargolarla karşı-karşıyadır.  İslam 

Devrimini koruma refleksi ile Batılı ülkeler tehdit olarak algılanmış ve ülke kendi kapatmayı 

tercih etmiştir. Buna ilave olarak uygulanan ambargolar bu içe yönelmeyi desteklemiş ve 

derinleştirmiştir.  Petrol gelirlerinin milli gelir ve bütçe içindeki payı ülke ekonomisine yön 

veren diğer bir önemli değişkendir. İran’ın nükleer çalışmaları nedeniyle 2000’li yılların 

sonlarına doğru zaten var olan ambargolara yenileri eklenmiştir.  Ancak uluslararası toplum ile 

İran arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2016 yılı Ocak ayında nükleer çalışmaları 

nedeniyle uygulanan ambargolar askıya alınmıştır. Bu görüşmelerin nihayetlenmesi sonrasında 

İran ekonomisinin daha liberal ve küresel bir rotaya yöneleceğine yönelik beklentiler 

oluşmuştur. Ancak İran iç siyasetinde  rüzgar farklı bir yönden esmektedir. İran Dini Lideri 

tarafından yakın zamanda ortaya atılan “Direniş-Ekonomisi” doktrini İran’ın ithal-ikameci 

rotada yoluna devam edeceği yönündeki duruşunun tahkim edilmesi anlamına gelmektedir. Bu 

çalışmanın amacı bir yandan petrol rant geliri ve diğer taraftan ithal ikameci stratejinin aynı 

cenderede nasıl harmanlandığını analiz etmektir. Çalışmamızda İran ekonomisinin içerisinde 

bulunduğu yapısal sorunların bu iki karakteristikten nasıl beslendiği göstermektir.     
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ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞTA BEŞERİ 

SERMAYENİN ÖNEMİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Murat AYKIRI  * 

Kerem KARABULUT** 

ÖZET 

Büyüme hızının yavaşlaması sonucu ülkelerin uzun yıllar orta gelir düzeyinde kalmaları 

ve yüksek gelir düzeyine ulaşma başarısı gösterememeleri durumu son yıllarda ekonomi 

literatürüne yeni giren “Orta Gelir Tuzağı (OGT)” kavramı ile tanımlanmaktadır. Büyüme 

hızlarında görülen yavaşlamalar geleneksel büyüme modellerinin ekonomik büyümeyi açıklama 

gücünü zamanla azaltırken teknolojik gelişmeleri ve beşeri sermayeyi ön plana çıkaran yeni 

büyüme anlayışlarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, ekonomilerde büyümenin yavaşlaması, güncel tabiriyle orta gelir 

tuzağı sorununun çözümü ve büyümenin devamlılığı açısından beşeri sermayenin önemini 

ortaya koymaktır. Bu amaçla, orta gelir tuzağında bulunan veya en azından böyle bir riskle 

karşı karşıya olan, içlerinde Azerbaycan’ın da yer aldığı bir grup üst-orta gelirli gelişmekte olan 

ülkelerin durumu, beşeri sermaye göstergesi olarak kabul edilen ve İnsani Gelişme Endeksi 

(İGE) hesaplanırken de dikkate alınan değişkenler aracılığıyla 2010-2014 dönem aralığı için 

Panel Veri Analiz Tekniği kullanılarak ampirik olarak incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

genel sonuçlar, beşeri sermaye unsurlarında zaman içerisinde meydana gelen iyileşmelerin, 

ekonomik büyümenin sağlanması ve büyümenin devamlılığı üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğu ancak, beşeri sermaye unsurlarının bu ülkelerdeki GSMH büyüme oranı üzerindeki 

değişimin sadece %32’lik kısmını açıkladığını ortaya koymaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, İnsani Gelişme ve 

Beşeri Sermaye 

  

 

 

 

 

 

                                                           
* Öğr. Gör. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 

maykiri36@gmail.com 
** Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 

kerem@atauni.edu.tr  



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

104 
 
 

‘ADİL EKONOMİK DÜZEN’ VE ARTIK DEĞERİN 

PAYLAŞIMI 

Musa ÖZTÜRK* 

ÖZET 

Adil Ekonomik Düzen (AED) teorisi Türk siyasi tarihinin temel belirleyicilerinden 

olan Milli Görüş hareketinin iktisadi sahada savunduğu teori-modeldir ve muhtevası 

bakımından alelade seçim vaatlerinin ötesinde yeni bir ekonomik sistem önermesidir. 

Temelinde Ortaklık Ekonomisine dayanan AED teorisi ekonomi-iktisat kavramlarının 

anlamlarından başlayarak, iktisadi kurumların tayini, üretim faktörlerinin yeniden tanımlanması 

ve piyasaların şekillenmesiyle farklı bir iktisadi sistem özellikleri taşımaktadır. Çalışma 

kapsamında “Ortaklık Ekonomisi - Adil Ekonomik Düzen” teorisi günümüz cari sistemleriyle 

karşılaştırılarak ele alınacak ve devamında artık değerin paylaşımına dair sunduğu perspektife 

değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaklık Ekonomisi – The Share Economy, Adil Ekonomik 

Düzen – The Just Economic Order, Artık Değer – Surplus.  
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ENERGY TRIANGLE IN NEW MILLENIUM: EU-RUSSIA 

AND TURKEY 

Mustafa ATATORUN * 

Adem Ali İREN** 

ABSTRACT 

A competitive environment for energy was already created by increasing need of 

countries for energy. Considering the importance of energy, both producer and consumer 

countries naturally have their own energy policies and handle energy issues with its all aspects 

as an essential part of their foreign policies. Most of the time, the relations among energy 

producer and consumer countries and transit countries move beyond simple economic affairs 

and take on a political character. At this point, as energy could be regarded as an irrevocable 

need for countries and there may be existential threats towards this economic and political area, 

energy issues are begun to be handled directly linked with security. In theoretical perspective, 

security is related with priority; when an issue has signified more importance than other issues, 

its security has not totally been ensured,††† also, security problems are threats towards vital 

functions of the state.‡‡‡  

Energy security refers not only secure supply of energy at a reasonable price§§§, but 

also has significant political prominences as the world witnessed such incidents as the oil crisis 

of 1973, the Gulf War of 1991 etc. European Union (EU) decided to take steps against energy 

crises and the energy issue took part both in EU’s foreign policy agenda and the White Paper in 

1995 and aftermath Green Papers in 2000 and 2006 to indicate the seriousness of the high and 

growing energy dependence. In fact, the Russian disruptions of natural gas and oil supply has 

been going since the end of the Cold War****, however after Russian cutoffs affected European 

countries adversely lately, and EU had to reconsider its energy policy and dialogue with its 
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“reliable supplier of energy”.†††† Russia’s economic development is based on nationalization of 

the energy sector is necessary.‡‡‡‡ In order to create a powerful and influential Russia in foreign 

relations entailed restoring the state power at home. It is apparent that Russia has effectively 

used its strategic economic tools; particularly energy resources since the Putin’s domestic 

regulations on energy sector. In fact, as a result, since the end of the Cold War, Russia has been 

using its foreign energy policy to coerce neighbouring countries to accept or adopt Russian 

policies.§§§§    

Turkey is a neighboring country to Caspian Basin which has huge gas and oil reserves 

and to Middle East which is the biggest long standing energy production hub. Furthermore, 

when it is considered the fact that Turkey is neighboring country to the EU with its northwest 

lands in Europe, she is a geopolitically important energy transit country. Interconnection of 

several pipelines with existing ones can meet with efforts of EU for energy supply 

diversification. Turkey makes a point of diversification of her energy import routes, this 

situation tallies with Europe’s policies of energy securitization. Thus, Turkey can play a crucial 

functional role in ensuring EU’s energy securitization process.  

The objective of this study is to explicate and make comparative analyses of the energy 

policies and approaches of the EU, Russia and Turkey only for hydrocarbons especially within 

the context of their interrelations. This study is approached from geopolitical and geo-economic 

as well as security standpoints. Literature review and theoretical background of energy security, 

declarations and speeches of heads of states and governments, the high-ranking officials and 

official documents issued by the major institutions of the three actors, books, reports and 

articles of experts and academics are considered. Interviews with the officials of Turkish 

Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Energy, Russian diplomats in Turkey, related 

European Commission officers in Brussels can be within the bounds of possibility.  

Keywords: Energy Resources, Turkey, Russia, Energy Pipelines, Energy Hub, the EU 
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TÜRKİYE’NİN EMEKLİLİK POLİTİKASININ 2000-

2015 DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK BÜTÇESİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Muzaffer KOÇ* 

ÖZET 

Emeklilik, kişilerin belli çalışma süresi ve yaş düzeyinden sonra aktif çalışma 

hayatından çekilmesini ifade eder. Emeklilik döneminde aktif çalışma süresince ödenen sosyal 

sigortalar primleri karşılığından kişiye düzenli bir ödeme yapılmaktadır. Emeklilik döneminde 

yapılan ödemeler ile çalışma süresince ödenen primler arasında bir denge kurulması gereklidir. 

Aksi takdirde sosyal güvenlik sisteminin mali dengesinde bozulmalar ortaya çıkabilir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla 2008 yılında nihai 

halini alan Türkiye’de emeklik yaşı politikası, kadın ve erkeklerde farklı olmak üzere 2048 

yılına kadar kademeli bir yaş sistemi benimsenmiştir. 5510 sayılı Kanununa göre 2048 yılından 

sonra kadın ve erkek emeklilik yaşı 65 olarak sabitlenmiştir. Henüz yasal bir düzenlemeye 

dönüştürülmemekle birlikte Türkiye doğumda beklenen ortalama yaşam süresi arttıkça 

emeklilik yaşının da artırılması düşünülmektedir. 

Ülkelerin uyguladıkları sosyal politikalara göre aktif/pasif dengesi farklılık 

gösterebilmektedir.  Türkiye’de mevcut sosyal güvenlik aktif/pasif dengesi 1,94’dir (2015). Söz 

konusu bu 1,94’lük oran birçok açıdan ideal aktif pasif dengesinden oldukça uzaktadır. Emeklik 

yaşındaki kademeli artışlarla bu olumsuzluğun düzeltilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de uygulanan emeklilik politikasının, 2000-2015 dönemi sosyal 

güvenlik bütçesi üzerindeki etkisi irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik bütçesi, aktüeryal denge, aktif/pasif dengesi, 

emeklilik yaşı, refah politikaları, emekli aylığı  
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ÜNİTER BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE YEREL 

YÖNETİMLERİN YAPISI VE TÜRKİYE’YE 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

Mücahit ARIKAN  * 

Emre BÜYÜKGÜLLÜ** 

ÖZET 

Günümüz dünyasında yerel yönetimler, gerek yerel demokrasinin sağlanması, gerek 

hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunulması(subsidiyarite ilkesi) ve gerekse etkin 

ve etkili bir yönetişimin sağlanması amacıyla merkezi yönetimlerin de yükünü büyük oranda 

azaltmaları ve sahip oldukları özerklik açısından ülkeler arasında bir gelişmişlik kriteri olarak 

görülmeleri nedeniyle ülke yönetimlerinde önemli bir yer teşkil etmektedirler. Her ülke de bu 

doğrultuda kendi siyasi kültürü, devlet yapısı, demokrasi geleneği, içinde bulunduğu coğrafya, 

toplum yapısı, hukuk düzeni, halkın ihtiyaçları ve karşılaştığı sorunlar çerçevesinde kendisine 

has bir yerel yönetim modeli benimsemiştir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi 

literatürüne giren Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda gelişen desentralizasyon 

düşüncesi ve yönetimde verimliliğin artırılması çabalarıyla birlikte yerel yönetimlerin konumu, 

özerkliği ve merkezi yönetim-yerel yönetim arası görev paylaşımı konuları gündemi daha sık 

meşgul etmeye başlamıştır. Ülkemizde de yerel yönetimler, uzun yıllardan beri gündemde olan 

ve özellikle günümüz Türkiye’sinde mevcut olan parlamenter sistem yerine gelebilecek olası 

başkanlık sisteminde konumunun ne olacağı merak edilen bir konudur. 

Başkanlık sistemi ise, ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren tartışılagelen bir mevzudur. 

Hem siyasi istikrarı ve hükümette devamlılığı sağlamak, karar alma sürecini hızlandırmak ve 

hem de parlamenter sistemin tıkandığı noktalardaki sorunları gidermek amacıyla ilk defa Turgut 

Özal zamanında Türk siyasal hayatında yerini alan başkanlık sistemi AK Parti iktidarı 

döneminde de sıcaklığını korumuş, 2012 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunulan ve 

Türk Tipi başkanlık sistemini öngören metin ile de somutlaşmıştır (AKP Başkanlık Sistemi 

Önerisi - Tam Metin, 2012). 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılındaki 

genel seçimlerde de  ‘’Yeni Anayasa’’ ile birlikte Türkiye’nin gündemini meşgul eden iki ana 

meseleden biri olmuştur.  

Her sistemde olduğu gibi başkanlık sisteminin de bazı artıları ve eksileri vardır ve 

bunlar iyice irdelenerek ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bir sistem 

değişikliğine gidilmelidir. Başkanlık sistemini en iyi uygulayan ülke olan ABD’nin federal 

yapıda olmasından dolayı her ne kadar toplumda ülkenin bölünebileceği şeklinde olumsuz bir 

algı olsa da, Kuzu’nun da belirttiği üzere federatif yapı, başkanlık sisteminin ön koşulu değildir 

(KUZU, 2011). Hatta dünya genelinde Türkiye gibi üniter yapıda olup da başkanlık sistemiyle 
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yönetilen yaklaşık 30 ülke bulunmaktadır. Bu doğrultuda demokratik yönetimin sağlanabilmesi 

için gerekli ve etkili kurumların oluşturulmasıyla gelebilecek bir başkanlık sistemi de en az 

diğer sistemler kadar meşru ve verimli olabilecektir. Bu verimliliğin sağlanmasında da şüphesiz 

yerel yönetimlerin payı çok büyük olacaktır. 

Bu değerlendirmeler ışığında bu çalışmada, başkanlık sistemiyle yönetilen üniter yapılı 

devletlerde yerel yönetimlerin konumundan ve merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki güç 

paylaşımından yola çıkarak önümüzdeki günlerde Türkiye’de yaşanabilecek bir hükümet 

sistemi değişikliğinde yerel yönetimlerin nasıl bir yapıya bürüneceği konusunda çıkarımlar 

yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Yerel Yönetimler, Üniter Devlet, Özerklik 
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THE INFLUENCES OF SYRIA’S KURDISH QUESTION ON 

THE US-TURKEY RELATIONS IN THE LIGHT OF THE 

SYRIAN CONFLICT 

Natavan ALIEVA* 

ABSTRACT 

The Syrian conflict which has started as a peaceful anti-government demonstration in 

short time turned into an international crisis. The internal division of the Syrian population and 

the involvement of the foreign powers have made the resolution of the conflict complicated and 

unreachable. The escalation and prolongation of the Syrian conflict have also exploded new 

disagreement points between the US and Turkey.The increase of disagreement between the US 

and Turkey over the ongoing Syrian conflict has become one of the important rifts in the last 

decade.This paper will analyze the US-Turkey relations in the context of the Syrian conflict. It 

will explore the main points where the policies and priorities of the US and Turkey toward the 

Syrian conflict do not overlap with each other. This paper will investigate the following 

question: How and to what scope has the Syrian Kurdish question influenced the nature of the 

US-Turkey relations? It will study the repercussions of the Syrian Kurdish question on 

American-Turkish relations over the Syrian conflict.This thesis will argue that the Syrian 

Kurdish question has become the main factor behind American-Turkish controversy over the 

Syrian conflict. 

Keywords:Turkey,United States, Syrian Kurdish Question, Syrian Conflict 
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TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİDİ OLARAK HELAL TURİZM 

KONSEPTİ UYGULAYAN KONAKLAMA TESİSLERİNDE 

MÜŞTERİ ALGILARI 

Necdet HACIOĞLU  * 

Musa OFLAZ** 

ÖZET 

 Kültürel faktörler içinde sayılan inançlar tüketicilerin satın alma kararını önemli 

sayılabilecek düzeyde etkilemektedir. Bu noktada, halkın büyük bir çoğunluğu Müslüman olan 

ülkelerde; ekonomik sınırların ortadan kalkması ve yaşam kalitesinin yükselmesi sonucu, İslami 

değerlere bağlı tüketicilere yönelik ortaya çıkan helal turizm kavramı günden güne önem 

kazanarak, dünyada ve Türkiye'de hızla yükselen bir niş pazar haline gelmiştir. 

 Bu çalışma, helal turizm konseptinde hizmet veren işletmelerin İslami kurallar 

dahilinde dünyada ve Türkiye'de mevcut durumunu saptamak ve yerli turistlerin helal konseptli 

konaklama tesislerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada anket 

tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuştur.  Araştırma 

sonunda ankete katılanların helal turizm konseptli konaklama tesislerine yönelik algılarının 

genel olarak olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Teorik çerçevede; helal turizm kavramı, helal 

turizmin dünya ve Türkiye'deki mevcut durumu, helal tesislerin yapısal ve işlevsel özellikleri 

üzerinde durulmuştur. Son olarak, çalışmayla ilgili sonuçlar verilerek, öneriler geliştirilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Turizm, Turistik Ürün, Helal Turizm, Helal Konseptli 

Konaklama Tesisi.  
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musaoflaz@balikesir.edu.tr 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

112 
 
 

ONLINE ALIŞVERİŞLERDE WEB SİTESİ KALİTESİNİN 

TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ 

 Necla KUDUZ* 

ÖZET 

Bilgi-iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak internet 

kullanımının yaygınlaşması da kaçınılmaz olmuştur. İnternet işletmelere yeni iş biçimleri 

sunup, rekabet üstünlüğü sağlamanın yanı sıra tüketicilere de çeşitli avantajlar sunmaktadır. 

İşletmeler internet ve dolayısıyla web siteleri vasıtasıyla işletmelerinin tanıtımından, mal ve 

hizmet satışına kadar pek çok pazarlama faaliyetini yerine getirebilirken; tüketiciler de 

istedikleri ürünü büyük zahmetlere katlanmadan istedikleri zaman, karşılaştırmalar yaparak 

satın alabilmektedir. İşletmelerin sanal ortamda başarılı olmalarının ön koşulu web sitelerinin 

kalitesine bağlıdır. Literatürde web sitesi kalitesinin unsurları ile ilgili pek çok çalışma yapılmış 

olmasına rağmen üzerinde görüş birliğine varılmış ortak tek bir kriter bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada web sitesi kalitesinin tüketici satın alma niyetine etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla, çalışmanın araştırma bölümünde tüketicilerin online satın alma karar süreçlerinde web 

sitesi kalitesi hakkındaki algı, tutum, davranışlarını ve web sitesi kalitesinin satın alma niyetine 

etkisini ölçmek amacıyla; konuyla ilgili yapılmış olan araştırmalardan yararlanılarak hazırlanan 

anket soruları Uşak il merkezinde yaşamakta olan tüketicilere yöneltilmiş; web sitesi kalitesi 

boyutları ile tüketici algı, tutum ve davranışları arasındaki ilişki literatür ışığında ele alınmıştır. 

Araştırmada anakitle Uşak ili merkezde yaşayan tüm tüketicilerdir, araştırma amacına uygun 

anakitlenin özelliklerini taşıyan örneklere ulaşabilmek için yargısal örnekleme yöntemi 

izlenmiş, Uşak ili merkezde yaşayan tüketiciler üzerinde yaşayan tüketiciler üzerinde yapılmış 

ve uygulama sonucu değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnternet, E-Ticaret, Web Sitesi, Web Sitesi Kalitesi, World Wide 

Web 
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GLOBALLEŞMA SÜRECİNDE AZERBAYCAN İŞ 

HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA 

Neriman HANAHMEDOV* 

ÖZET 

Günümüzde iktisadi gelişme, küreselleşme, teknolojik gelişme ve bireylerin 

taleplerinde meydana gelen değişmeler her gün çözüm aramayı gerektiren yeni problemlerin ve 

sonuçta da yeni gelişmelerin kaynağı olmaktadır. Diğer taraftan her ülke kendi problemlerine 

milli sınırları içinde çözüm ararken, uluslararası gelişmeleri ve genel eğilimi gözden uzak 

tutamaz olmuştur. Bu yaklaşım tarzı   üretilen çözümün daha sağlıklı olacağı kanaati üzerinde 

etkili olurken, aynı zamanda da daha kolay kabulünü sağlamaktadır. Esnek çalışma bu ortak 

çözüm şekillerinden birisidir.   

Esnek çalışma hem çalışanlar, hem işverenler, hem de işletmeler için önem 

taşımaktadır. Bir ülkenin ve işletmenin en değerli kaynağı olan işgücünün ve toplumun sahip 

olduğu diğer kaynakların daha etkin kullanımını sağlama amacına yöneliktir.  

Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat, esnek çalışma ilişkilerini de düzenlemektedir. 

Ülkenin iktisadi durumu "ne kadar esneklik" sorusuna verilecek cevabın sınırlarını çizmektedir. 

Bu çalışma ile gelişme yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Azerbaycan iktisadi hayatı içinde 

"esnek çalışma"nın mevcut durumu ve geleceği incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, İş Hukuku, Esnek Çalışma, Azerbaycan İş Hukuku 
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KLASİK ÇAĞ GREK TOPLUMUNDAN MODERN 

TOPLUMUN KADIN ALGISINA: DEĞİŞİMİN YÖNÜ? 

Nilüfer NEGİZ* 

ÖZET 

İnsanoğlunun yaradılışından günümüze kadar her dönemde ve her toplumda kadın 

vazgeçilmez bir varlık olarak karşımıza çıkar. Anaerkil düzende Tanrısallaştırılan kadının, 

ataerkil düzenle beraber toplumun yine bir parçası ancak; sosyal alanlardan dışlanan rollerle 

karşımıza çıktığını görmekteyiz. Kadına verilen değer ya da değersizlik kadını bazen bir nesne 

bazen de “anne”, “eş”, “tanrıça” gibi toplumsal bir fenomen olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

(Gülaçtı 2006:78) 

Grek kadını, MÖ 13. yüzyılda başlayan kavimler göçünün ardından patriarkal düzenin 

bir parçası olmuş ve değişen oranlarda toplumsal roller üstlenmiştir. Kadın ve toplumdaki 

yerine ilişkin arkeolojik buluntular mevcut olsa da; yazılı ve düzenli bilgiye özellikle arkaik ve 

klasik dönem Atina’sında rastlanabilmektedir.  

Bu yönüyle çalışmada klasik çağda kadın algısı, özellikle kadına verilen haklar ve 

roller üzerinden irdelenmeye çalışılacaktır. Her dönem kendi içinde geçirdiği dönüşümle sosyal 

ve siyasal kültürünü oluşturarak kurumlarına şekil verdiği için, klasik dönemde de yaşanan 

reformlar ve hukuksal düzenlemeler, demokrasinin doğuşu ve gelişimi, zirvede bir sanat ve tüm 

bunların sentezinde şekillenen bir toplumsal yaşam doğmuştur. Deighton’un Eski Atina 

Yaşantısında Bir Gün ile ortaya koyduğu bilgiler, kıta Yunanistan’ı anlamak adına önem arz 

eder. Söz konusu klasik dönem, özellikle Atina üzerinden rahatlıkla izlenebilmekte olup, 

dönemin siyasal, sosyal, hukuksal ve sanatsal evrimi altında şekillenen Grek toplumu, kadın 

için de yeni tanımlamalar ve haklar sağlamıştır.  

Çalışmada klasik dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik arka planı verildikten sonra, 

Grek toplumunda kadın algısı, Grek mitolojisi ve Grek felsefesi üzerinden irdelenerek, Grek 

toplumunun kadına yüklediği roller ile kadın algısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son olarak 

modern toplumun kadın için toplumsal tanımlaması, verdiği önem ve değer ortaya koyularak, 

değişimin yönü tartışılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Klasik Çağ, Grek Toplumu, Kadın, Kadın Algısı, Modern 

Toplum. 
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TÜRKİYE’DE BİR YEREL SİYASET AKTÖRÜ OLARAK İL 

GENEL MECLİSLERİ: ISPARTA ÖRNEĞİ 

Niran CANSEVER  * 

Seda EFE** 

ÖZET 

Türkiye’de yerel siyasi aktörler; mahalli ihtiyar heyetinden, muhtarlara, il genel 

meclisi ve belediye meclis üyelerinden, belediye başkanına, sivil toplum örgütlerine, bağımsız 

siyasi mücadele sergileyenlere ve siyasi partilerin yereldeki yapılanmalarına kadar geniş bir 

yelpazeye yayılmaktadır. Bu çalışma, yerel demokrasi ve katılım açısından kritik bir önem 

taşıyan, yerel siyasal aktörlerden“il genel meclisini” konu almaktadır.  Bu çerçevede il genel 

meclisinin tarihi oluşumları, nitelikleri, yerel aktör olarak etkililikleri, etkileşimleri ve 

gelecekleri tartışmaya açılmıştır. 

Kökeni 1840’ta oluşturulan “Muhassıllık meclislerine” dayanan bu yapı ile başlayan 

süreçte halk; seçim, meclis, müzakere usullerini tanımaya başlamış ve günümüze gelen süreçte 

alt yapı oluşturmuştur. 1864 yılında ise, Tuna Vilayet Nizamnamesiyle kurulan “vilayet umum 

meclisi” ile yönetim sistemimize dâhil edilmiştir. Bu açıdan, tarihsel kökeni güçlü ve 

günümüzde halk tarafından doğrudan seçilmiş “köy milletvekilliği” olarak da görülmesi 

nedeniyle il genel meclisleri demokrasi ve katılım açısından önemli yerel siyasi aktörlerdir. 

Özellikle 6360 sayılı yasal düzenleme sonrasında 30 büyükşehir yönetimi dâhilinde kapatılan 

“il özel idareleri” doğrultusunda yerelde varlığı son bulan “il genel meclisleri” ve yerel katılım, 

demokrasi açısından taşıdığı nitelik eskiden olduğundan daha önemli bir konuma gelmiştir. Bu 

çalışma kapsamında, ülke genelinde bulunan 81 ilin sadece 51 tanesinde varlığını koruyan bu 

yapının önemi, tarihsel gelişim ve reformlarda yaşadığı dönüşümler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. 30 ilde kapatılan il genel meclislerinin yerini doldurması beklenen 

büyükşehir belediye meclisinin yerel demokrasi, katılım açısından il genel meclisinin yerini 

nasıl doldurabileceği tartışılmış bu anlamda bu iki meclis yapısı karşılaştırılmıştır. 

Varlığını devam ettirmesi ve bu sebeple de incelenme şansı olması sebebiyle; 2009 

yerel seçimleri sonrasında Gül, Kiriş ve Negiz’in Isparta İl Genel Meclisi üzerinde nitelik 

araştırması kapsamında yaptıkları çalışma geliştirilerek, 2014 yerel seçimleri sonrasında güncel 

gelişmeler etrafında yeniden ele alınmıştır. Bu sayede il genel meclisi yapısının niteliksel 

anlamda bir dönüşüm geçirip geçirmediği incelenebilmiştir. Ayrıca yine bu karşılaştırmadan 

yola çıkılarak yerel demokrasi açısından önemli yapılardan biri olan il genel meclisi varlığının 

yerelde kaldırılmasının yerel demokrasi ve katılıma etkisinin yanında varlığını koruyan bu 

yapıların nasıl bir gelişime ihtiyaç duyduğu ve nasıl geliştirilebileceği üzerine değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bunun yanında il genel meclisinin önemli demokratik aktörleri olan üyelere açık 

                                                           
*   Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset 

Bilimi Anabilim Dalı, niran_ozalp@hotmail.com 
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uçlu sorular yöneltilerek il genel meclisi yapısının geleceğini nasıl gördükleri ve demokrasiyi 

nasıl tanımladıkları sorulup, söylem analizi ile ölçülmüştür. 

Sağlıklı bir dönüşüme tabi tutulmazsa geri kalan 51 il özel idaresinin dolayısıyla il 

genel meclis yapısının da kapatılması kuvvetle muhtemel olan bu birimlerin, Isparta örneğinde 

değerlendirerek, mevcut sıkıntıları ortaya koyulmaya ve alternatif gelişim önerileri 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yerel siyaset, yerel yönetimler, il özel idaresi, il genel meclisi. 
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İZMİR’DE YARATICI ENDÜSTRİLER: BÖLGESEL VE 

KENTSEL GELİŞMEYE DOĞRU BİR TARİHSEL İZLEK 

Nisa AKIN   * 

Semi ERTAN  ** 

Bayram YILDIRIM*** 

ÖZET 

Yakın dönemde yaratıcı endüstriler, daha özelde ise kültür endüstrileri ve bilgi-temelli 

endüstriler olarak akademik yazında yer bulan ekonomik yapıların gelişme çalışmalarıyla 

kesiştiği bölgesel ve kentsel gelişme için katkıları bu araştırmanın ana konusunu 

oluşturmaktadır. Araştırmamız yeni ve Türkiye özelinde ise henüz oldukça kısıtlı bir akademik 

ilgiye ulaşan yaratıcı endüstriler-şehirler-sınıflar tartışması içerisinde dünyada geliştirilen temel 

tezler ile Türkiye’de İzmir özelinde izlenilen yolun bu tartışma ve kavramsallaştırmalarla hangi 

noktalarda örtüştüğü ve hangi noktalarda onları karmaşıklaştırdığı sorularına cevap 

aramaktadır. Bu bağlamda, (i) İzmir kenti özelinde bölgesel ve kentsel gelişmesinin tarihsel 

izleğini ana hatlarıyla ortaya koymak, (ii)yaratıcı endüstrilerin mekânsal tercihler, yatırım 

(sermaye) ve yaratıcı işgücü (sınıf) tercihleri, kalkınma politikaları ve kültürel altyapı ile olan 

ilişkisini tespit etmek ve(iii) bu ilişkiler ağının tarihsel bir analiziyle gelişme (kalkınma) ve 

yaratıcı endüstriler arasındaki doğrudan olduğu varsayılan ilişkiyi sorunsallaştırmak 

araştırmamızın temel amaçlarıdır. 

Bahsi geçen “yaratıcı endüstri”, “yaratıcı şehir” ve “yaratıcı sınıf” kavramları 

kaynağını “yaratıcılık” kavramından alan ve ekonominin ve kalkınmanın odağını “yaratıcılık” 

olarak belirleyen tanımlardır. Yaratıcı sınıf üzerine önemli çalışmaları olan Florida’ya göre 

ekonomimiz, hammaddeler üzerine kurulmuş olan eski bir sanayi sisteminden sadece insan 

yeteneğinin ve hayal gücünün sınırlarına dayalı yaratıcı bir ekonomiye doğru her gün ve yeni 

yöntemlerle şekil değiştirmektedir (Florida, 2011: 63). Akademik yazında yaratıcı endüstriler 

ile bölgesel ve kentsel gelişme ilişkisine olan ilginin giderek artması, yaratıcı şehir tanımını da 

ortaya çıkarmıştır. Landry, “yaratıcı şehir” tanımını ilk defa 1970’li yıllarda Glasgow için 

kullanırken (Landry, 2006: 164), kentlerin geleceğinde yaratıcılığın, kültürün, kültürel mirasın, 

sanatın, tasarımın veya kültür altyapılarının önemi konusuna da değinmiştir. Ek olarak, gelişme 

yazını çerçevesinde yaratıcılık ve bilgi eksenli post-endüstriyel/gelişmiş ülkelerde üretilen 

kavram ve tezlerin kuramsal tutarlılığı, doğrusal gelişme çizgilerine işaret eden düşünsel 

yaklaşımı da değerlendirilmektedir. Gelişme ve yaratıcılık ilişkisini doğuran veya bu ilişkiden 

ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sonuçların çeşitliliği ve yeni kuramsal açılımlara olan ihtiyaç 

gündeme getirilmektedir.   
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Araştırmamız içerisinde bir kentsel havzaya (İzmir ve çevresi) odaklanan, siyasi, 

ekonomik, demografik, coğrafi, sosyal ve kültürel veriler üzerinden bir tarihsel izlek oluşturup 

ortaya panoramik bir resim koyulmaktadır. Bu resim ile gelişme ve yaratıcılık merkezli yazın 

karşılaştırıp tarihsel yolların çatallanışı, örtüşmeleri, kesişmeleri ve ayrışmaları görülmeye 

çalışılmaktadır. Temel verilerimiz ise tarihsel (son dönem Osmanlı ve cumhuriyet dönemi) ve 

yakın döneme ait ekonomi politikaları (gelişme eksenli kamu politikaları), coğrafya ve üzerinde 

yapılan düzenlemeler (İzmir ve çevresinin bölgesi içerisindeki konumu ve bununla ilgili yapılan 

liman, yol vs. gibi tasarruflar), demografik değişim (imparatorluk sonrası müslim-gayrimüslim 

ve kırdan kente göç olgusu) ve sosyo-kültürel (kimlik ve yaşam tarzı odaklı dönüşüm) değişimi 

gösteren kaynaklardır.  

- Florida, Richard (2011). Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor: Yetenek İçin Küresel Rekabet. 

Çev: Zeynep Kökkaya Chalar. MediaCat Yayınları: İstanbul.     
- Landry, Charles (2006). The Art of City-Making. Earthscan: USA. 

  

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Endüstriler, Yaratıcı Şehir, Kentsel Gelişme, 

İzmir 
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FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ VE BİST’DE 

UYGULAMA 

Nurhodja AKBULAEV   * 

Besti ALİYEVA  ** 

Xayale AHMEDOVA*** 

ÖZET 

Finans teorisinde finansal varlıkların fiyatlanmasında ve buna bağlı olarak da 

varlıkların getirilerini açıklamaya yönelik iki temel fiyatlama modeli bulunmaktadır. Bu 

modeller Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM) ve Arbitraj Fiyatlama Modeli’dir. 
Çalışmada sermaye pazarı denge modeli olarak bilinen FVFM’nin Türkiye’de geçerliliğini 

araştırılmıştır. FVFM, sistematik risk; yani beta katsayısı ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi 

rekabetçi bir sermaye piyasasında inceleyen bir denge modelidir. Bu model finansal varlıkların 

fiyatlandırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. 

Makalede, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM) gerekli temel altyapı 

verilerek incelenmiş ve Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören rastgele seçilmiş 10 adet hisse 

senedi ile 2005-2015 yılları arası aylık getiri oranları kullanılarak FVFM’nin geçerliliği test 

edilmiştir. Veriler kullanılarak her bir hisse senedi için beta katsayıları bulunmuştur. Beta 

katsayıları ile hisse senedlerinin risk düzeyleri saptanarak risk ile getiri arasındaki ilişkileri 

belirtimiştir. 

Anahtar kelimeler: Finans, Finansal Varlık, FVFM, Beta, Portföy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*    Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme  

Bölümü, nurhoca@gmail.com 
** Öğr. Gör., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme 

Bölümü, bastiyusifova@gmail.com 
*** İşletme Bölümü Mezunu, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 

xahmedova@list.ru 
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VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİNİN 

TAHSİLÂTINA ETKİSİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ 

ÖRNEĞİ 

Oğuzhan ÇARIKÇI* 

ÖZET 

Ülkemizde belli dönemlerde vergi affı uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamaların 

birçok nedeni olmakla birlikte bunlardan bazılarına örnek olarak; ekonomik krizler, bütçe 

sıkıntıları, yatırımların azalması ve finans ihtiyacı ortaya çıkması gibi nedenler sayılabilir.   

Vergi aflarının uygulanması ülkemizde nispeten yaygın olarak kullanıldığı için konu 

ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin tartışmalar oldukça fazla görülmektedir. Bu 

çalışmada ülkemizde uygulanan vergi afları dönemleri belirtildikten sonra vergi afları ve 

kapsamları hakkında bilgi verilerek genel olarak ele alınacak, vergi aflarının olumlu ve olumsuz 

sonuçları üzerinde kısaca durulacaktır.   

Uygulanan vergi aflarının en genel amacı olarak görünen vergi gelirlerinin tahsilâtını 

artırma çalışmaları düşünülecek olursa bu çalışmada da vergi affı uygulandıktan sonra vergi 

geliri tahsilâtının başarı düzeyleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılacaktır.  Bunun için Batı 

Akdeniz bölgesi (Antalya- Burdur- Isparta) ele alınarak af uygulaması geldikten sonra bu 

bölgede ne kadar vergi tahsilât yapıldığı ve uygulamanın vergi tahsilâtlarına olumlu katkısının 

rakamsal olarak derecelendirmesi yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Vergi Afları, Vergi Gelirleri, Vergi Tahsilâtı. 
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DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

TEORİLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE ÇİMENTO 

SEKTÖRÜNDEKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Okan Güray BÜLBÜL* 

ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerin sermaye yetersizliği sorunu nedeniyle kalkınma süreçlerinde 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ekonomik bir araç olarak kullandığı bilinmektedir. 

Diğer yandan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yalnızca ev sahibi ülkenin kalkınmasına 

yardım etmek amacıyla gerçekleşmemektedir. Çok uluslu şirketler, kar elde etmek merkezde 

olmak üzere dikey ve yatay pek çok faydayı düşünerek yatırım gerçekleştirmektedirler. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının niçin ve hangi saiklerle gerçekleştirildiği konusunda 

teorik yaklaşımlar yatırımların hangi motivasyonla ve amaçlarla gerçekleştirildiği üzerine 

odaklanmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye çimento sektöründe 2000 yılı ve sonrasında gerçekleşen 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, doğrudan yabancı sermaye yatırımları teorileri 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çimento sektörü özelleştirme programında 

öncelikli olarak özelleştirilecek sektörler içerisinde yer alması nedeniyle, doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ile diğer sektörlere oranla çok daha erken tanışmıştır. Diğer yandan 

sektörün ekonomik yapısı ve özelleştirme biçimi nedeniyle çok uluslu şirketlerin yüksek 

ilgisine maruz kalması söz konusu olmuştur. Bu ilgi sektöre yatırımda bulunan çok uluslu 

şirketin isminin değişmesi suretiyle uzun süre devam etmiştir ve halen devam etmektedir. Çok 

uluslu şirketlerin çimento sektörüne olan ilgisini açıklayan nedenler, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının varsayımları ile örtüşmekle birlikte bazı farklılıklar da içermektedir. 

Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları teorilerinin varsayımlarının Türkiye 

çimento sektöründe gerçekleşen yatırımlarını açıklama kapasitesi ve gerçekleşen yatırımların 

kendine has olduğu düşünülen özellikleri değerlendirilerek teorik çerçevenin sınanması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gerçekleşme 

nedenleri ile ev sahibi ülkenin yatırımlardan beklentilerinin ve gerçekleşen etkilerin ortaya 

konularak politika belirlenmesine katkı sağlanmasıdır. Bu çerçevede teorik yaklaşımlar ve 

gerçekleşen yatırımların sonuçları üzerinden doğrudan yabancı sermaye yatırımları hakkında 

belirlenecek tutumlar için veri üretilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Türkiye Çimento 

Sektörü, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Teorileri 
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ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ 

KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN 

DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Osman BAYRİ  * 

Mehmet Akif ALTUNAY** 

ÖZET 

Kamu sektöründe bazı faaliyetlerin daha esnek ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 

özel bütçe kapsamı dışında döner sermaye işletmeleri oluşturulmuştur.  

Başlangıçta özellikle sağlık sektörünü hedef alan be faaliyet alanları, yönetim şekli, 

gelirin elde edilmesi ve dağıtımı, giderlerin kontrolü vb. hususlarda mevzuatla düzenlenen 

döner sermaye işletmeleri zamanla diğer sektörlerde de yaygın şekilde faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Üniversitelerde oluşturulan döner sermaye işletmeleri sağlık sektörü dışında 

bilimsel görüş vermek proje hazırlamak, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle ilgili mal 

ve hizmet üretmek gibi çeşitli faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. Örneğin Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nde döner sermaye işletmeciliği kapsamında hastane döner sermaye işletmeciliği 

dışında Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YBEM), Gül ve Gül Ürünleri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR), Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çiftçi 

Eğitim Merkezi gibi birimler oluşturulmuştur. Ancak zamanla döner sermaye işletmelerinin 

gerek faaliyet alanları ve yönetimleri gerekse gelirlerin elde edilmesi ve dağıtımı ile giderlerin 

kontrolü gibi hususlarda çeşitli usulsüzlükler, yolsuzluklar ve hileler yapılan inceleme ve 

denetimlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Döner sermaye işletmeleri kamu muhasebe sistemi içinde bir muhasebe düzenine sahip 

olmalarına, iç kontrol ve iç denetime ilaveten Sayıştay denetimine tabi olmalarına rağmen, bu 

işletmelerde yolsuzluk, usulsüzlük ve hilelerin ortaya çıkması çeşitli tartışmaları da beraberinde 

gündeme getirmiştir. Özellikle bu işletmelerin muhasebe sistemleri, iç kontrol ve iç denetim 

sistemleri ile dış denetim olarak kabul edilen Sayıştay denetimlerinin yeterliliğini ve etkinliğini 

sorgulanır hale getirmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, döner sermaye 

işletmelerinde yolsuzluk, usulsüzlük ve hilelerin önlenmesi veya minimize edilmesi için mevcut 

muhasebe, kontrol ve denetim süreçlerini analiz ederek, muhasebe, iç kontrol ve iç denetim 

sistemlerindeki eksiklik ve yetersizlikleri tespit etmektir. Bu bağlamda ayrıca döner sermaye 

işletmelerinde etkin, şeffaf ve hesap verebilir muhasebe, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim 

sistemlerinin oluşturulabilmesi için öneriler sunmaktır.  

Çalışmanın amacına yönelik olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye 

İşletmesi ve ilgili bilimlerinin muhasebe, iç kontrol, iç denetim sistemleri ile Sayıştay 

denetiminin analizi yapılacaktır.  

                                                           
*   Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, osmanbayri@sdu.edu.tr 
**  Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, mehmetaltunay@sdu.edu.tr 
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Anahtar kelimeler: (H83) Kamu Sektörü Muhasebesi ve Denetimi, (K13) Adli 

Ekonomi, (M48) Muhasebe ve Denetim  
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MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNUN ÇALIŞMA 

HAYATINDA İŞ TANIMLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ: 

ÖRNEK OLARAK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

ALANINDA ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK 

ÇALIŞMALARI 

Osman Kürşat ACAR* 

ÖZET 

İş hayatında birçok çalışan istediği alanda istihdam edilmediği gibi mesleki eğitim 

noktasında oldukça yetersizdir. Bu noktada seçme şansı olmadan belli alanlarda çalışmak 

zorunda olan ve iş tatmini ve işe bağlığı oldukça düşük çalışan örneğini birçok sektörde olduğu 

gibi örgütlerin insan kaynakları yönetimi servislerinde de bulmak mümkündür. Özellikle 5544 

sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunun 2. Maddesinde belirtilen tabiplik, diş hekimliği, 

hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans 

düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler 

dışındaki meslekler için bu durum daha da önem arz etmektedir. Bu noktada çözüm olarak iş 

tanımlama, meslek standartlarının belirlenmesi konusunda doğru politikaların izlenmesi 

gerekliliğini gündeme getirmiştir. 

Öncelikle bu çalışma ile Mesleki Yeterlilik Kurumun çalışma hayatında iş tanımlama 

noktasında ki önemi teorik olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ardından ulusal meslek 

standartları belirlenmiş insan kaynakları yönetimi mesleğinin standartlarının belirleme 

çalışmaları ve bu çalışmaların uygulamaya katkısı örnek olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

İnsan kaynakları yönetimi alanında yapılan iş tanımlama çalışmalarının bu alandaki istihdam 

politikalarının etkin, verimli uygulanmasını ve bu alanda meslek çalışanlarının kalitesini, iş 

tatminini ve istihdam fırsatlarının arttırılması arasındaki ilişki incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İş 

Tanımlama  
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Yönetimi Anabilim Dalı, osmanacar@sdu.edu.tr 
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN EMEK PİYASALARININ 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Özal ÇİÇEK  * 

İbrahim KARA** 

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ederek, ulus-devletini 

kuran Azerbaycan’ın, küreselleşen kapitalizme entegre olmasıyla birlikte eski dönemlerde 

sadece devlet kontrolünde olan emek piyasalarının serbestiyet kazanması söz konusu olmuştur. 

Bağımsızlığını kazanan çok sayıda ülkede olduğu gibi, Azerbaycan’da da serbest piyasa 

ekonomisine geçiş sürecinde net bir plan ve program zincirinin olmaması, bu ülkelerin Rusya 

ile kurduğu tahakküm ilişkilerinin sürmesinde etkin olmaya devam etmiştir. 1990’lı yılların 

başından itibaren, sosyalist bir ekonomik sisteme sahip olan Azerbaycan’ın, liberal bir 

ekonomik sisteme dönüşümü hız kazanmış ve buna yönelik gerek yasal gerekse de toplumsal 

zemini sağlayacak hamlelerde bulunulmuştur. Bu durum; emek piyasalarını ölçmede araç 

olarak kullanılan çalışma çağındaki nüfus, aktif olmayan nüfus, çalışan kadın/erkek nüfus, 

işgücüne katılım oranı, bağımlılık oranı, istihdam ve işsizlik oranları vb. gibi istatistiksel 

verilerin de dönüşümüne yol açmıştır. 

Bu çalışma içerisinde; Türkiye ve Azerbaycan emek piyasalarının istatistiksel olarak 

belirli kavramlar bazında (çalışma çağındaki nüfus, aktif olmayan nüfus, çalışan kadın/erkek 

nüfus, işgücüne katılım oranı, bağımlılık oranı, istihdam ve işsizlik oranları vb.) 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılacak verilerin ediniminde, TÜİK 

(Türkiye İstatistik Kurumu) ve Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi’nin verilerinden 

yararlanılacaktır. Böylece; 1990’lardan günümüze Azerbaycan ve Türkiye’nin emek 

piyasalarındaki dönüşümü karşılıklı olarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Emek Piyasaları, İstihdam, İşsizlik. 
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**   Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 
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ORTA ASYA VE KAFKASYA'DAKİ BÖLGESEL 

GELİŞMELER 

Özlem Arzu AZER*  

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bağımsızlıklarını kazanan ülkeler planlı ekonomiden 

kapitalizm’e geçiş sürecinde ekonomik ve yapısal sorunlar yaşamış, ancak bağımsızlıklarının 

ikinci onyılında ekonomik gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bölgedeki çoğu ülkede ekonomik 

büyüme  gerçekleşmiştir. Özellikle sahip oldukları petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına 

sahip geçiş ülkelerinde ekonomik gelişme daha hızlı gerçekleşmiş, bununla birlikte ekonomik 

kalkınma Bölgedeki her geçiş ekonomisinde aynı hızda gerçekleşmemiştir.  

Son on yılda küresel ölçekte gerçekleşen ekonomik ve siyasi gelişmeler ise Bölgedeki 

ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Rusya’ya ekonomik bağımlılık içinde olan 

ekonomiler bu olumsuz etkiyi daha fazla yaşamaktadırlar.   

 Bu çalışmada, küresel ekonomik gelişmelerin Orta Asya ve Kafkasya’yı kapsayan 

Bölge ekonomileri üzerindeki etkisi analiz edilecektir. Bu analiz IMF, COMTRADE, 

UNCTAD ve Dünya Bankası verileri kullanılarak yapılacaktır. 

 JEL Kodları: F50, P20, O10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Doç. Dr., Beykent Üniversitesi, mularoz@gmail.com  
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AZERBAYCAN’DA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NİN 

GELİŞİMİ VE FONKSİYONLARI 

Pınar GÖKTAŞ* 

ÖZET 

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle gelişen iletişim ve ulaşım olanakları sayesinde 

Azerbaycan’da insan kaynakları piyasaları küresel bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda işletmelerdeki stratejik değişimin sonucu olarak Azerbaycan’da insan kaynakları 

yönetimi artan bir öneme sahiptir.  

Bu çalışmada Azerbaycan’da insan kaynakları yönetiminin gelişimi ele alınmış ve 

insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına yer verilmiştir. İnsan kaynakları yönetiminin 

gelişimi Azerbaycan’da iki dönemde ele alınmıştır. Bu dönemler Sovyet dönemi ve bağımsızlık 

kazanıldıktan sonraki dönemdir. Çünkü Azerbaycan yetmiş yıl boyunca Sovyet Sistemi 

içerisinde yer almış ve merkezi sistemle yönetilmiştir. Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi de 

büyük ölçüde bu dönemde merkezileştirilmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonraki dönemde 

ise demokratikleşme yolunda önemli adımlar atılmış ve ekonomik gelişim sürecine girilmiştir. 

Bu dönemde Azerbaycan’da diğer tüm alanlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetimi alanında 

da değişimler yaşanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada Azerbaycan’daki işletmelerin insan 

kaynakları yönetiminin genel görünümü hakkında bir düşünceye ulaşmak ve insan kaynakları 

bölümünün önemini aşılamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi 

Fonksiyonları, Azerbaycan’da İnsan Kaynakları Yönetimi, Azerbaycan 
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TÜRKİYE'DE VERGİ KÜLTÜRÜNÜN 

GELİŞTİRİLMESİNDE İDARE VE MÜKELLEF 

İLİŞKİLERİNE BAKIŞ 

Ramazan ARMAĞAN   

Abdullah KAPLAN               

ÖZET 

Vergi, devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere, mükelleflerden belirlenen miktar 

ve oranlarda, devletin gücü ile elde ettiği gelirleridir. Vergi ile kamu harcamaları 

karşılanmaktadır devletin işleyişinde yasalar esas olduğundan, verginin de yasal olması 

zorunludur. Vergide her ne kadar zorunluluk varsa da devlet vergi alacağını zor kullanmak 

yerine bu konuda, pek çok alanda kolaylıklar getirerek ve çeşitli düzenlemelerle de vergiyi 

gönüllü ödeme konusunda bir kültür yaratmaya çalışır. Bu çalışmada devletin elde etmek 

istediği vergi gelirlerini alırken mükelleflerin yasal veya yasa dışı faaliyetlerinden kaynaklı 

vergi gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için yaptığı düzenlemeler ve bunun etkileri 

kapsamında, Türkiye'de vergi kültürünün geliştirilmesinde idare ve mükellef ilişkileri 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler; Vergi, Kültür, Vergi Kültürü, Mükellef, Gelir İdaresi,     Vergiye 

Karşı Tepkiler. 
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AZƏRBAYCANDA TƏHSİL XİDMƏTİ SAHƏSİNDƏ  

UNİVERSİTET BRENDLƏRİNİN FORMALAŞMASI 

PRİNSİPLƏRİ 

Ramil CABBAROV* 

XÜLASƏ 

Azərbaycanda təhsil xidməti sahəsində son dönəmlərdə müşahidə edilən təkmilləşmə 

prosesləri ali təhsil müəssisələri arasında rəqabət amilinin çətin dönəmə girdiyini göstərir. 

Universitetlərin dar ixtisaslaşmadan geniş spektirli ixtisaslaşmaya keçidi ilə təklifi qarşısında 

tələb balansının qorunması, marketinq nöqteyi nəzərindən təhsilalanların gözləntilərinin 

qarşılanması kifayət qədər mürəkkəbləşmişdir. Potensial kütlənin xarici universitetlərə çıxış 

imkanlarının yaranması lokal bazarda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrin 

rəqabətqabilliyətlilik gücünə ciddi təsir etməkdədir. Bu məqamları nəzərə alaraq, 

universitetlərin brendləşməsi, o cümlədən daha geniş anlamda sağlam marketinq 

kommunikasiyalarının qurulması vacib şərt kimi ortaya çıxmışdır. Bu baxımdan brendləşmə 

istehlakçıların (təhsilalanların) cəlb edilməsi və əldə saxlanılması üçün ən müasir və effektiv 

alət kimi özünü göstərir. Ali təhsil müəssisələri üçün həyati vacib amillərdən biri də 

abutiriyentlərin qərarvermə və davranış modelini izləmək və burdan çıxan nəticələr əsasında 

brend kommunikasiyasını qurmaqdır. Araşdırmanın əsas mahiyyəti ali təhsil müəssisələrinin 

brendləşməsində qarşıya çıxan problemlərin təyini və onların idarəedilməsi, potensial kütlənin 

qərarvermə və həvəsləndirmə faktorlarının müəyyən edilməsi, dinamik rəqabətli bazar 

şəraitində universitetlərin brendləşmə proqramının reallaşdırılması yollarını 

müəyyənləşdirməkdir. 
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“İŞLETMELERDE KURUMSAL İLETİŞİM DÜZEYİ” 

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÖRNEĞİNDE 

Raqif QASIMOV   *  

Benövşe ASLANOVA  ** 

Fatima ALIYEVA*** 

ÖZET 

Bir işletmenin başarısı ve uzun dönemde yaşamını sürdüre bilmesi onun üretim ve 

hizmet  sürecini gerçekleştiren çalışanların iletişim düzeyine bağlıdır. Bu çalışmada devlet ve 

özel sektörde  çalışanların çalışdıkları işletmede iletişim  düzeyi  analiz edilmişdir. Bu iletişimin  

hangi düzeyde olmasını belirlemek için devlet ve özel sektör çalışanları için  bir anket 

uygulaması yapılmışdır. Yapılan anket uygulaması  zamanı elde edilen veriler SPSS paket 

programı aracılığı ile analiz edilmiş, araştırma sonucu çalışanlarla işletme arasındakı iletişim 

düzeyi belirlenmişdir.  

Anahtar kelimeler: İletişim, kurumsal iletişim, iletişim düzeyi 
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ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER: AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT 

ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNDEN ARAŞTIRMA 

Raqif QASIMOV  * 

Könül İSRAYILOVA** 

ÖZET 

Motivasyon çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda isteyerek çalışması ve verimli 

olması için gerekli şartların araştırılması ve oluşturulması şeklinde ifade edilebilir. Günümüzde 

motivasyon kavramı, bir işi yapma arzusu, o işi  yapmak için kendinde bir istek bulma gibi de 

tanımlanabilir. 

Bu makalede motivasyon kavramına genel bir bakış yapılarak onun örgütsel bağlılıkla 

ilişkisine, motivasyon sürecine, onun önemine, motivasyon stratejilerinde kullanılan araçlara 

yer verilmiştir. 

Araştırmanın amacı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin çalışanlarının 

motivasyonlarını sağlayan, onların çalışmalarında etkili olan faktörleri bulmaktır. İşletmeler 

örneğinde üniversite çalışanlarının hangi araçlarla motive edildiyi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Örgütsel bağlılık, Motivasyon, Motivasyon süreci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*   Doç. Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 

raqif.qasimov@gmail.com 
**  Yüksek Lisans Öğrencisi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 

İşletme Bölümü, konul.israyilova@mail.ru 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

132 
 
 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN İŞSİZLİK SİGORTASININ 

İŞSİZLİK SÜRESİ VE İŞ ARAMA ÇABASINA ETKİSİ 

Sabriye AKITICI  * 

Meryem TEKİN EPİK** 

ÖZET 

İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bütün ülkelerin yaşadığı en önemli 

sosyal problemlerden biridir. İşsizlik ekonomik olduğu kadar ciddi toplumsal sonuçları da olan 

önemli bir sorundur. Bu nedenle ülkeler işsizlikle mücadele etmek adına farklı istihdam 

politikaları geliştirmişlerdir. İşsizlikle mücadele politikalarını aktif ve pasif politikalar olarak iki 

grupta incelemek mümkündür. Pasif istihdam politikaları, bireyin işsiz kalması neticesinde 

meydana gelen ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunları azaltma veya ortadan kaldırma adına, 

işsiz kalan bireylere asgari seviyede dahi olsa ekonomik güvence sağlamayı hedefleyen bir 

uygulamalar bütünüdür. Bu uygulamalar içerisinde genellikle yaygın olarak bilinen işsizlik 

sigortası, belirli bir ücret karşılığı bir işte çalışıyorken, kendi isteği dışında çeşitli sebeplerle 

işsiz kalmış bireylere, geçici süreler dâhilinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 

geliştirilmiş ve sosyal güvenlik sistemi içerisinde devlet eliyle kurulmuş bir sigorta kolu olarak 

tanımlanabilir. Bireyin işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi ve iş arama çabası üzerinde 

piyasa şartları, işsizlik oranı, sigorta ödenek miktarının artmasına bağlı olarak bireyin çalışma-

boş zaman tercihleri gibi faktörler etkilidir. İşsizlik sigortası ödeneklerinin arttırılmasının 

bireyin çalışma ve iş arama isteğini azaltarak işsizlik üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu 

yönünde genel bir kanı mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanan işsizlik 

sigortasının bireyin işsiz kalma ve iş bulma süreci üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu 

çerçevede öncelikle kısaca pasif istihdam politikası kavramı ve Türkiye’deki uygulamalarına 

değinilecek; ardından işsizlik sigortasının niteliği, hak kazanma koşulları, miktarı, finansmanı 

gibi konular irdelenecektir. Son olarak da işsizlik sigortasının ekonomik ve sosyal etkileri 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Pasif İstihdam Politikaları, İşsizlik Sigortası 
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TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: KİLİS 

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN SURİYELİ 

ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Sadettin PAKSOY* 

ÖZET 

Bu çalışmada, genelde Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 

karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verilmiş, özelde ise Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan 

Suriyeli öğrenciler ile yapılan saha araştırması (anket) ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

Ortaya çıkan bilgiler yorumlanıp, elde edilen sonuçlara göre öneriler getirilmiştir. 

Çalışmada Suriyeli öğrencilerin seçilme nedeni, Arap Baharı’nın 2011 yılında 

Suriye’de de başlaması ve bu durumun bir iç savaşa dönüşerek hala devam etmesi sonucu, 

Kilis’e İl Merkezinde yaşayanlardan daha fazla Suriyeli sığınmacının gelmesidir. 

Çalışmanın birincil verilerini yüz yüze görüşme yolu ile yapılan anketlerden elde 

edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın ikincil verileri ise bu konu ile ilgili yapılan bilimsel 

araştırmalar ve raporlardan elde edilen bilgilerdir. 

2015-2016 Öğretim yılı itibarı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin farklı fakülte ve 

yüksekokullarında öğrenim gören 188 Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 64’üne 

(%34) anket uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde ise SPSS programı kullanılmıştır.  

Ankete katılan 64 Suriyelinin % 17,2’ si erkek %82,8’sini de kız öğrenciden 

oluşmaktadır. Yaş ortalamaları 21,78’dir. Katılımcıların  %59,4’ü 25 ay ya da üzeri aylardan 

beri Kilis’te yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Görüldüğü üzere, Üniversitede okuyan Suriyeli 

öğrencilerin çoğunu kızlar oluşturmaktadır.  Bu durum, erkeklerin çalışmak zorunda olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Arap Baharı, Suriyeli Öğrenciler. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis-Türkiye, 

spaksoy@kilis.edu.tr  

mailto:spaksoy@kilis.edu.tr


Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

134 
 
 

POLITICAL ECONOMY OF TEHRAN’S NEW 

REGIONALISM: IRAN AND AZERBAIJAN AFTER JCOPA 

Saeed SHOKOOHI* 

ABSTRACT 

Iran and Azerbaijan experienced many ups and downs in the relations, so that we can 

describe their relations as Frenemy.Despite sharing huge cultural, historical, political and 

religious commonalities, Tehran and Baku failed to establish a cordial or even stable relations. 

Rouhani’s administration adopted, however, a new regional approach to strengthen and boost 

regional cooperations.Striking a deal on its nuclear issue with 6+1, provides Iran with precious 

opportunities to strengthen its relations with desired countries which culminated in recent 

trilateral meeting between leader of Azerbaijan, Iran and Russia.The current paper seeks to find 

out the main obstacles on the expansion the bilateral relations and the function of economic 

cooperation on boosting their cultural and political relations.Cooperation on issues such as 

Transit, medical diplomacy, tourism, Energy and Caspian Sea are among the main subthemes of 

the article.  

Keywords: Iran, Azerbaijan, political Economy, cooperation, Transit, Medical 

Diplomacy, Tourism, Caspian Sea 
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NAGORNO-KARABAKH CONFLICT FROM THE 

CONSTRUCTIVIST APPROACH OF INTERNATIONAL 

RELATIONS 

Selim KANAT  * 

Selim UYSAL** 

ABSTRACT 

Nagorno-Karabakh Conflict is the problem emerged after the collapse of the Soviet 

Union. Today confrontations and clashes are still going on and in addition to Azerbaijan and 

Armenia there are other parties like Russia, Turkey, Organization for Security and Co-operation 

in Europe (OSCE) and the United Nations (UN) in international level.  

It is seen in the literature that the problem has been analyzed many times from 

historical, economical, political and even international organizations perspective however there 

are hardly any analysis from international relations theories perspective. Such an analysis is 

very significant because analysis of the problem from the aspect of theories will be useful for 

evaluation of the past events and current affairs. Thanks to the such kind of analysis and the 

insights of international relations theories, problems and clashes can be prevented in advance by 

correct predictions. In fact, conflicts can be resolved completely if right steps followed within 

the frame of theoretical foresights. 

For this purpose, the Constructive Approach, namely the social theory of international 

relations is selected to explain the issue. One reason of this selection is that the problem was 

constructed by the Russia’s policies according to its political interests. In the disintegration 

period of Soviet Union, Russia built up this problem according to its self-interest by making 

some policies that may lead into conflicts in the future. Besides this reason it’s believed that 

mutual communication and relations will be more beneficial in solution of the problem rather 

than the power politics because from the beginning of the conflict power and deterrence 

policies didn’t give any positive results. Whereas communication and relations between the 

parties may build peace and have better results. 

Thus, in this study the emergence and evolution of the Nagorno-Karabakh Conflict 

will be analyzed within the scope of constructive approach. Then, current situation will be 

analyzed accordingly and in the final part projections about future and solution suggestions will 

be proposed according to the predictions of constructivist approach. 
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İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN OLAN ÜCRETİN 

İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Selin ALTAY  * 

Mustafa ÖZTÜRK** 

ÖZET 

Türk Borçlar Kanunu’ nun 393.ncü maddesinde; “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene 

bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya 

yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. Buradan 

hareketle İş Kanunu’ nun 8.nci maddesinin birinci fıkrasında, iş sözleşmesinin tanımına yer 

verilmiştir;  “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 

ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir”. Tanımdan da anlaşıldığı üzere iş 

sözleşmesinin unsurları iş görme, bağımlılık ve ücrettir. Ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 

işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 

İş tatmini, çalışanların genel olarak işinden ve işin temel özelliklerinden (iş sağlığı ve 

güvenliği, ücret ve kişisel gelişim için fırsatlar) ne kadar memnun olduğudur. Çalışanların iş 

hayatında kendilerini tatmin edici unsurların başında ücret gelmektedir. Bir kimse yaptığı işin 

karşılığında hayatını insan onurlarına yakışır şekilde devam ettirebilmek ister bu yüzden ücret, 

bireyi özel hayatta ve iş hayatında tatmin edici boyutta olmalıdır.  

Çalışmamızda, iş sözleşmesi kavramı, unsurları, iş tatmini kavramı irdelenecek ve 

ücretin iş tatmini üzerine etkisi incelenecektir. 
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TÜKETİM FONKSİYONU ÜZERİNDE BİR PANEL VERİ 

ANALİZİ UYGULAMASI: TR’Lİ VE TR’SİZ AVRUPA 

BİRLİĞİ (2000-2013) 

Serdar YETİŞEN     * 

Musa TÜRKOĞLU    ** 

Aykut SEZGİN   *** 

Murat Ali DULUPÇU  **** 

Onur DEMİREL***** 

ÖZET 

Bu çalışma; harcanabilir kişisel gelirde meydana gelen değişimlerin hane halkı 

tüketimi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kaleme alınmıştır. Harcanabilir kişisel gelirde 

meydana gelen değişimlerin Türkiye’li ve Türkiye’siz bir Avrupa Birliği’nin tüketim 

davranışlarını nasıl etkilediği, Keynesyen tüketim modeli çerçevesinde panel veri modellemesi 

ile test edilmeye çalışılmaktadır. Keynes’in hane halkı tüketim harcamalarının harcanabilir 

kişisel gelirin bir fonksiyonu olduğu tespitinden hareketle öncelikle Avrupa Birliği üyesi 28 

ülke için panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Tüm ülkeler için ulaşılabilir veri aralığı 2000 ile 

2013 yılları olarak belirlenmiştir. Ardından büyük bir hane halkı nüfusuna sahip Türkiye de 

analize dâhil edilmiş ve ikinci soruya geçilmiştir: Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke olsaydı, 

tüketim fonksiyonunun yapısı değişir miydi? Yapılan analiz sonucunda Türkiye’nin tüketim 

fonksiyonu tahmin değerleri üzerinde az da olsa farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Bu tespit 

ülkelerin nüfuslarının ve tüketim yapılarının siyasi ve idari kararlar üzerindeki etkilerinin analiz 

edilebilmesi için önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: tüketim fonksiyonu, panel veri analizi, Avrupa Birliği, Türkiye 
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KUZEYDOĞU ANADOLU, ORTADOĞU ANADOLU VE 

GÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE 

BEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ 

UYGULAMASI (2007-2011) 

Serdar YETİŞEN     * 

Selen IŞIK MADEN    ** 

Hidayet ÜNLÜ  *** 

Aykut SEZGİN  **** 

Murat Ali DULUPÇU***** 

ÖZET 

Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, istatistiki 

bölge birimleri sınıflandırması birinci düzey ayrımına göre, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

açıdan geride kalan bölgeleridir. İkinci düzey ayrımında ise Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, 

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin bu kapsama giren alt bölgeler yani şehirler olmaktadır. 

Türkiye’de planlı ekonomi yönetimi dönemi içerisinde bu bölgeler sürekli ekonomik ve sosyal 

plan-projelerin konusu olagelmiştir. Bu bölgelerde ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için 

büyümenin temel unsuru olan beşeri sermayenin ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Çalışma bu 

noktadan hareketle, 7 alt bölge için beşeri sermayenin belirleyicileri olan eğitim, sağlık, kültür 

ve kişi başına katma değer değişkenlerinin büyümenin sonuçlarından biri olan rekabetçilik 

üzerindeki etkisini ele almaktadır. Bölgeler için toplanan 2007-2011 yılları arası veriler 

öncelikle birer indekse dönüştürülmüş ardından panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Sağlık, 

eğitim, kültür ve katma değer indekslerinin ayrı ayrı bölgelerin rekabetçilik indeksi üzerindeki 

etkisi ve gücü tartışılmış, bölgeler arası kıyaslamalar gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beşeri gelişmişlik, Düzey 2, Beşeri Sermaye 
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TÜRK MEDYASININ TERÖR HABERLERİNİN 

SUNUMUNDA KAMUSAL YARAR BAĞLAMINDAKİ YERİ  

Serkan ÖKTEN* 

ÖZET 

Son yıllarda uluslararası görsel ve yazılı medyayla karşılaştırıldığında Türk 

medyasında terör olaylarının veriliş şeklinin farklılık arz ettiği gözlemlenmektedir. Oysa 

medyanın evrensel değerleri ve uluslararası yayın ilkelerine bakıldığında habercilikte terör gibi 

kamunun varlığını doğrudan ilgilendirilen konularda kamu yararı doğrultusunda haber 

yapılması gerektiği genel kabul görmektedir. Bu nedenle her ne kadar Türk medyası ifade 

özgürlüğü açısından konuyu değerlendirenlerce terör haberlerini veriş şekliyle savunulsa da 

birçok kesim tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır. Bununla birlikte Türk medyasının 15 

Temmuz 2016 FETÖ/PDY darbe girişiminde üstlendiği önleyici rol ise kamu yararı açısından 

bakıldığında tartışılamayacak derecede değerlidir. 

Bu itibarla, Türk medyasının terör haberlerin sunumu noktasında kamu yararına 

yönelik olarak batılı örnekleri başta olmak üzere uluslararası medya etiği uygulamalarına göre 

nerede olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Bu nedenle çalışmanın konusu Türk medyasının terörle ilgili habercilik yönünden 

Batımedyasıyla karşılaştırıldığında yerinin ne olduğu veAtatürk Havaalanı’na yapılansaldırı ile 

başlayan süreçte Türk medyasının kamu yararına yönelik yayıncılık dönüşümü olarak 

belirlenmiştir. 

Yöntem 

Dönem ve olgu olarak 10 Ekim 2015 tarihindeki Ankara Tren Garı önündeki bombalı 

terör saldırısından 15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY darbe girişimine kadar yaklaşık bir yıllık 

süreçte gerçekleştirilen ve kamuoyunda infial uyandıran terör saldırıları belirlenmiş (Ankara 

Tren Garı önü ve Kızılay Güvenpark’taki Patlama, Diyarbakır’daki Bombalı Araç Saldırısı, 

Atatürk Havaalanı saldırısı), bunların ana akım Türk görsel ve yazılı medyasında yer alışı 

Avrupa’daki (Belçika ve Fransa’da gerçekleştirilen terör saldırıları) örneklerleriyle söylem 

analizi metoduyla karşılaştırılarak Türk medyasının terör haberciliğinde kamusal yarar 

bağlamında yerininortaya konulması planlanmıştır. 

Bununla birlikte çalışmada terör kavramına genel bakış başlığı altında terör - medya 

ilişkisi,  terör örgütleri medyayı neden kullandığı,terör haberlerinin yayınlanmasının sonuçları 

konularına yer verilecek, terör içerikli yayınlara yönelik uluslararası ve Türkiye’deki 

düzenlemeler ışığında kamu düzeni açısından yayıncılık ilkeleri ortaya konacak daha sonrada 

terör haberlerine ilişkin Türkiye’den ve yurtdışından örnekler karşılaştırılacaktır.   
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Sonuç 

Türkiye’de ana akım yazılı ve görsel medyada İstanbul Atatürk Havaalanında 

gerçekleştirilen terör saldırısına kadar ki süreçte batılı örneklerine göre terör haberlerinin 

verilişinde haber etiği yönünden farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre Batılı medya basın 

etiği çerçevesinde mağdurların kişilik haklarını da zedeleyecek şekilde olay yerinden kanlı 

görüntüleri paylaşmamış, kamuoyunda infiale neden olacak ve güvenlik güçlerini eleştiren 

tarzda başlık ve yorumlardan kaçınmıştır. Bu yaklaşım kamu yararını önceleyici ve terörün 

amacına hizmet etmeyen bir tutum olarak görülmektedir.  

Bununla birlikte Türk medyası özellikle siyasiler ve ilgili bürokratları medya 

temsilcileriyle bir araya getiren istişare toplantıları sonucunda tutumunda olumlu yönde 

değişikliğe gitmiş, 15 Temmuz darbe girişiminde ise her türlü baskıya rağmen batı medyasının 

kamu yararına hizmet etme tutumunun da ötesine geçerek darbe girişiminin önlenmesinde 

yönlendirici ve bilgilendirici yönüyle doğrudan inisiyatif alan bir yapıya dönüşmüştür.  

Anahtar Kelimeler:Medya, Terör, Medya Etiği, Kamu Yararı 
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TÜRKİYE'DE CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE VERGİ 

AFLARININ VERGİ AHLAKI ÜZERİNE ETKİLERİ 

(KONYA İLİ ÖRNEĞİ) 

Serpil AĞCAKAYA  * 

Merve HOŞNUT** 

ÖZET 

         Bir devletin vatandaşlarına sorumlulukları gereği gerekli hizmeti verebilmesi için 

gelire ihtiyacı vardır. Devletlerin en önemli gelir kaynağı ise vergilerdir. Bu geliri artırmak veya 

tahsil edilemeyen vergileri tahsil etmek için vergi afları ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de 

uygulanmaktadır. Kısa dönemde vergi gelirini artırma, ilgili vergi kurumlarının ve bu konudaki 

anlaşmazlıklar veya yaptırımlardan dolayı yargının yükünü azaltmak açısından önemli etkileri 

olan vergi aflarına Türkiye’de hem mali hem de politik nedenlerle sıkça başvurulmaktadır. 

Vergi affı, vergi ve vergiye bağlı faiz ve cezalar gibi alacakların bir kısmını almamak ve bu 

konudaki yasal inceleme ve kovuşturmanın da sonlandırılması demektir.   

       Vergi affı sürekli bir kanun değil, belli bir süre ile belli koşullarla çıkarıldığı için; 

her vergi affının kendine özgü vergiye konu anaparadan faiz almama, faizleri düşürme, faizleri 

affetme, cezaları indirme veya tamamen kaldırma, kapsamı, affa konu vergi yükümlülüğün 

başlangıç ve bitiş süresi, geçerlilik süresi, kimlerin faydalanabileceği… gibi, kural ve 

yaptırımları vardır. Kısa dönemde vergi gelirini artırmak, ilgili vergi kurumlarının ve bu 

konudaki anlaşmazlıklar veya yaptırımlardan dolayı yargının yükünü azaltmak açısından 

önemli etkileri olan vergi aflarına Türkiye’de hem mali hem de politik nedenlerle sıkça 

başvurulmaktadır. Vergi affı, doğru zamanda ve doğru uygulandığında fayda, yetersiz ve 

başarısız olduğunda da kamuoyunda yanlış algılamalara ve beklentilere yol açabilen bir 

uygulamadır.  

Bu çalışmada; Cumhuriyetten günümüze Türkiye’de uygulanan vergi afları 

incelenmiştir. Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze vergi afları ve vergi ahlakı üzerine etkileri 

üzerine hazırlanan anketler evren olarak seçilen Konya ili mükelleflerinden tesadüfi olarak 

seçilen 400 mükellefe Konya merkez örneklem yöntemi ile uygulanmıştır. Yapılan analizlerde 

elde edilen sonuçlar tablolar halinde düzenlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Affı, Vergi Ahlakı, Mükellef, Konya İli. 
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ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

VERGİYİ ALGILAMASI: GÖLLER YÖRESİ ÖRNEĞİ 

 Serpil AĞCAKAYA   * 

Onur EROĞLU  ** 

Duygu AYDEMİR*** 

ÖZET 

Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin vergiyi algılamalarına, vergiye bakış 

açılarına, vergi bilincine, vergi mevzuatına ve vergiye karşı tutum ve davranışlarına etki eden 

faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda çeşitli çalışmalardan yararlanılarak anket formu hazırlanmıştır. 

Hazırlanan ankette öğrencilerin genel karakteristik özelliklerine yönelik demografik sorular ve 

öğrencilerin vergiye bakış açılarının ölçülmeye çalışıldığı sorular yer almaktadır. Anket soruları 

520 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. 25 anket değerlendirmeye uygun olmadığı için analiz dışı 

bırakılmıştır. Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programı ile 

Sıklık (yüzde), crosstabs testlerine tabi tutulmuş ve elde edilen verilere göre öğrencilerin 

vergiyi algılaması ve vergiye karşı göstermiş oldukları tutum ve davranışlarına etki eden 

faktörler incelenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Vergi Algılaması, Vergi Bilinci, Vergiye Karşı Tutum ve 

Davranışlar, SPSS Analizi. 
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TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARININ BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Serpil SENAL* 

ÖZET 

Finansal piyasaların zamanla daha karmaşık bir yapıya dönüşmeleriyle birlikte finansal 

bilginin güvenilirliğinin sağlanması büyük önem kazanmıştır. Bağımsız denetim finansal 

bilginin güvenilirliğinin sağlanması dolayısı ile finansal piyasaların gelişiminde önemli bir paya 

sahiptir. Türkiye’de birçok ülke ile muhasebe sürecinde harmozisyonu sağlamak amacıyla 

getirilen Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ise ülkemizde 

bağımsız denetim sürecine bir takım farklılıklar getirmiştir.  Söz konusu standartlar birçok 

açıdan bağımsız denetim sürecinde birtakım anlaşmazlıklara yol açarken aynı zamanda sürecin 

daha şeffaf bir yapıya kavuşmasına da destek olmaktadır.  Bu çalışmada TMS/TFRS’lerin 

Türkiye’de bağımsız denetim sürecine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bununla 

birlikte özellikle bağımsız denetim sürecinde karmaşıklığa yol açan TMS/TFRS’ler 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: UFRS, Muhasebe, Kültür 

Jel Kodu: M40, M48 
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İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK İLE MESLEKİ 

TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Seyhan ÖZDEMİR   * 

Ahmet ALKAN  ** 

Ramazan ERDEM*** 

ÖZET 

Literatürde çeşitli şekillerde tanımlanan yalnızlık kavramını Türk Dil Kurumu “yalnız 

olma durumu, kimsesizlik” (www.tdk.gov.tr) şeklinde, Peplau ve Perlman (1998: 571) 

ise,“kişinin sosyal ilişkilerinin niteliksel ve niceliksel olarak hissedilir derecede eksik olduğu 

zamanlarda ortaya çıkan durum” şeklinde tanımlamaktadır. Buradan hareketle yalnızlık, kişinin 

kendisine ya da etrafındakilere karşı yabancılaşmaya başladığını hissetme durumudur. Kişi 

kendini çeşitli durumlarda olduğu gibi iş yaşamında da yalnız hissedebilmektedir. Literatürde 

yalnızlık çeşitli sebeplere bağlanmış ve bu sebeplerden en önemlisi de tükenmişlik olarak 

gösterilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan tükenmişlik kavramını ilk olarak 

Freudenberger (1974: 159),“başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin 

edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” diye 

tanımlamıştır. Maslach ve Jackson (1984: 134) ise tükenmişliği üç boyutta inceleyerek bu 

boyutların; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık olduğunu belirtmişlerdir. İş 

yaşamında meydana gelen yalnızlık duygusu tükenmişlik seviyesini etkilemekte midir ya da 

tükenmişlik seviyesi yalnızlığı etkilemektedir soruları ise merak konusudur.Literatür 

incelendiğinde yalnızlık, iş yaşamında yalnızlık, tükenmişlik başlığı altında birçok çalışma 

yapıldığı görülmüştür. Fakat akademisyenlerin iş yaşamında yalnızlık ve tükenmişlik ilişkisini 

gösteren bir çalışmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada cevap aranacak sorular; “İş yaşamında yalnızlık ile akademik tükenmişlik arasında 

bir ilişki var mıdır?”, “Eğer böyle bir ilişki varsa bu ilişkinin yönü nasıldır?” sorularıdır. Bu 

amaçla yazarlar tarafından “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” ve “Akademik Tükenmişlik 

Ölçeği” kullanılarak bir anket oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel 

Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde çalışan akademik personel oluşturmaktadır. Evrenden 

kümeleme örnekleme yöntemiyle üç farklı alandan (fen, sosyal, sağlık)  fakülteler seçilmiştir. 

Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi fen alanını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi sosyal alanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği 

Fakültesi sağlık alanını temsil etmektedir. Bu fakültelerden kolayda örnekleme yöntemiyle 

yaklaşık 250 akademik personele ulaşılacaktır. İlgili fakültelere anket dağıtılmaya başlanmıştır. 

Araştırma sonucunda; yalnızlık ile tükenmişlik arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmesi, 

                                                           
*     Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, seyhanozdemir@sdu.edu.edu.tr 
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yalnızlık seviyelerinde demografik değişkenlere göre farklılık bulunması ve cinsiyete göre 

tükenmişlik seviyesinin farklı olması beklenen sonuçlar arasındadır. Ortaya çıkan sonuçlar, yeni 

araştırmalar için bir başlangıç noktası oluşturacaktır. 
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STRATEGIC PERSPECTIVE IN EMERGING MARKETS: 

CHALLENGE, OPPORTUNITY, AND SUCCESS 

                                         Shahrokh DALPOUR* 

ABSTRACT 

During the period of colonial rule, peripheral economies were the source of raw 

materials and markets for finished products of industrialized nations. In the second half of the 

twentieth century, the role of developing countries in the international division of labor has 

changed significantly. The share of this group of countries in the global GDP and industrial 

production altered their role in world trade. During this period, the export quota of developing 

countries grew threefold and the change in export structure began to dominate industrial 

products.  

The past two decades saw an emergence of a subgroup within this category of 

countries, known as "newly industrialized countries" (NICs), otherwise known as emerging 

market countries. They became characterized by a high level of development and higher rates of 

economic growth compared to industrialized countries.  

The global economic crisis has dramatically altered the landscape of development of 

emerging markets. According to the European Central Bank, "Emerging economies are home to 

over 80% of the world's population," thus making investment in the growth of these economies 

a vital priority, as well as an inviting entrepreneurial prospect. However, financial and political 

instability has been prevalent in many low-middle income per capita nations over the past 

decade, complicating further investment and expansion. The emerging markets of today face a 

multitude of challenges, which make it difficult to navigate opportunities without a full 

understanding of parallels, variances, and barriers in social, political, geographic and economic 

aspects of emerging markets.  

On the one hand, the study of globalization of world economic ties, particularly in the 

financial sector, are one of the leading and important trends of modern economic thought in the 

world economy. On the other hand, the current world financial crisis has exposed a number of 

problems, the solution of which depends on the development of the global financial system at 

all levels. 

This paper will focus on analyzing the multifaceted emerging economies and focusing 

on the diversification of emerging markets on a comparative basis in order to provide a clear 

"roadmap" and directed tools to understand emerging market economies with the potential of 

selling products, entry into markets, and/or manufacturing in the context of globalization and 

global competition. 

Key Words:  Emerging Market, Strategy, Globalization, Finance, Economic Growth 
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EU’S ENERGY DEPENDENCY ON RUSSIA: THE IMPACT 

OF SOUTHERN CORRIDOR 

Sıla Turaç BAYKARA* 

ABSTRACT 

Today, the EU is highly dependent on energy imports from the regions politically 

instable. Energy is a security issue for the EU since the Union has high dependency on Russian 

energy imports. Russia is the largest energy supplier of the EU. In numbers,the EU imports 88 

percent of Russian total oil and 70 percent of total Russian gas.However, Russia is unreliable 

partner and uses energy as leverage in political disputeswith the EU, the post-soviet and transit 

states. 

Energy dependency of EU on Russian energy gained a political context with 2006 gas 

dispute between Russia and Ukraine.During the dispute, Russia cut off the gas exports to 

Ukraine, which is the transit state transporting gas to the Union due to a dispute over gas price 

and transit issues. The dispute demonstrated that the EU had to decrease its high dependency on 

Russian energy supplies.  Therefore, the EU decided to take some measures. Most prominent 

measure was the diversification of the EU’s energy supply sources. Main alternative was the 

Caspian region; however,the problem was to transport the Caspian energy resources to the 

EUsince Russia had dominance on energy transit routes. Moreover, Russia was pursuing a 

monopolistic policy in the Caspian region and challenging against the EU in the Asian market. 

Therefore, in 2009, the European Commission announced the Southern Gas Corridor as a 

Project to explore alternative energy transit ways and rules in order to guarantee its energy 

security in the medium- term and long- term.In order to challenge to EU’s search for new 

supply routes for the gas delivery through Southern Gas Corridor, Russia proposed theSouth 

Stream in December 2012. 

The Southern Gas Corridor, which lost its momentum after the promotion of the South 

Stream, came back to the EU’s agenda due to several key developments such as Russia’s 

annexation of Crimea Peninsula,gas disputes between Ukraine and Russia, the failure of South 

Stream and proposal of its successor, Turk Stream.The EU realized that Russia was not a 

reliable partner to form a mutual energy security.  

This study aims to discuss the fundamentals of the EU’s energy dependencyon Russia and the 

role and the evolution of the Southern Gas Corridor in the EU’s efforts to decrease its 

dependency. After examining new supplies and routes the EU searches for reducing its 

dependency on Russia, the impact of the Southern Gas Corridorto the EU’s energy security and 

main challenges of the project arealso explored based on the analysis of current developments. 

Keywords: Energy Dependency, Southern Gas Corridor, Caspian Region, Energy 

Security, Russia 
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ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ 

İNCELENMESİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Sinan TARSUSLU  * 

Belma KEKLİK** 

ÖZET 

İnsan kaynakları, kurumların en önemli değeri haline gelmiştir. Günümüz şartlarında 

her türlü makine, teçhizat, teknoloji, dizayn ve yapı elde edilebilir veya taklit edilebilirken, 

taklidi ve ikamesi mümkün olmayan tek özgün kaynak insan kaynaklarıdır. İnsanların çalışma 

ortamında huzurlu, mutlu, verimli olmaları işlerinde tatmin olmalarına bağlıdır. Örgütsel adalet 

kavramı çalışanların iş memnuniyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri olmuştur.   

Sosyal adalet kavramı üzerine yapılan çalışmalar örgütlere uyarlanarak; kazanımların 

kişilere dağıtımı, dağıtım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemler ve bireylerarası 

ilişkilerin idare edilmesinde kullanılan sosyal norm ve kurallarla ilgili olan ‘’örgütsel adalet’’ 

kavramı geliştirilmiştir (Folger and Cropanzano, 1998:xiii). Geliştirilen bu kavram, endüstri-

örgüt psikolojisi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında incelenmekte olan 

bir konu olup (Colquit v.d. ,2001:425) kavramın temeli daha çok Adams’ın (1965) eşitlik 

teorisine kadar uzanmaktadır (Greenberg, 1990:400) 

Colquitt vd. örgütsel adaleti dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti olmak üzere üç 

kategoride ele almıştır (2001:426-427). 

Dağıtım Adaleti: Sosyal ve örgütsel bağlamda dağıtım adaleti mallar, hizmetler, 

fırsatlar, görevler, cezalar/ödüller, statüler, ücretler, terfiler gibi her türlü kazanımın örgüt 

çalışanları arasındaki paylaşımını konu alan bir kavramdır (Cohen, 1987:20). 

İşlemsel Adalet: Çalışanların ücret miktarına karar vermek için kullanılan prosedürlere 

ait adalet algısı olarak tanımlanmaktadır (Folger and Konovsky, 1989:115). 

Etkileşimsel Adalet: prosedürler uygulanırken iş görenlerin maruz kaldığı tutum ve 

davranışların niteliğine yönelik adalet algılaması olarak tanımlanır (Bies and Moag, 1986:43-

55). 

              Araştırmanın Amacı: Örgütsel adalet kavramının insan kaynakları alanındaki 

önemine giriş kısmında değinildiği üzere, sağlık sektöründe insanın önemi bir kat daha önem 

taşımaktadır. Hayati önem taşıyan bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarının çalıştıkları 

kurumla ilgili adalet algılamaları çalışmalarına ve verimliliklerine yansıyacaktır. Bu çalışmada, 

sağlık çalışanlarının dağıtım, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılamalarının demografik 

özelliklere göre değişip değişmediğini incelemek hedeflenmiştir. 
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Evren, Örneklem, Yöntem: Araştırmanın evrenini 9-31 Mart 2016 tarihleri arasında 

Isparta’da kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşire ve diğer sağlık personeli oluşturmaktadır. 

Hekimler, hem yoğunlukları hem de  ankete katılmaya gönüllü olmadıkları için çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Anket çalışması için ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmış ve anket 

araştırmacı tarafından yapılmıştır.  

Isparta merkezde bulunan devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve iki özel hastanede 

çalışan toplam 1681 kişi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. %95 güven düzeyi ve 1681 

kişilik ana kitle için gerekli örneklem büyüklüğü 313 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya 317 

kişi dahil olmuştur.  

Sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algılarını belirlemek üzere Colquitt (2001) 

tarafından geliştirilen ve 20 sorudan oluşan “Örgütsel Adalet Ölçeği” (Organizational Justice 

Scale) kullanılmıştır. Ölçek,  Özmen ve arkadaşları tarafından (2005) önce İngilizceden 

Türkçeye, sonra Türkçeden İngilizceye çevrilmiştir. 

 Örgütsel adalet ile ilgili ifadelerin demografik değişkenlere göre incelenmesinde, (non-

parametrik testlerden durumlarda, Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grupları karşılaştırmak 

için Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca ikiden fazla gruplar arasındaki 

farklılıkları ölçmek için Tamhane’s T2 testi de kullanılmıştır. 

 Sonuç: İşlemsel adalet boyutu için, katılımcıların medeni durum, yaş, görevdeki 

çalışma yılı ve kurumdaki çalışma yılı faktörüne göre gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.  

 Dağıtım adaleti boyutu için,  katılımcıların medeni durum, yaş, ünvan, görevdeki 

çalışma yılı ve kurumdaki çalışma yılı faktörüne göre gruplar arasındaki farlılıklar istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. 

 Etkileşimsel adalet boyutu için, gelir durumuna göre gruplar arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLİK POLİTİKALARINDA 

PARADİGMA DEĞİŞİMİ: MUHTAÇ SAKATTAN İHTİYAÇ 

SAHİBİ BİREYE GEÇİŞ 

Songül SALLAN GÜL   * 

Duygu SAMAV CANTÜRK  ** 

Hüseyin GÜL*** 

ÖZET 

Bu bildiride dünyada ve Türkiye’de engellilere yönelik kamu politikalarının gelişimi 

ve özellikleri ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, sosyal güvenlik politikaları kapsamında, 

özellikle sosyal hizmet ve yardım alanında, bir kamu politikası olarak engellilik politikaları ele 

alınmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca, engellilik olgusunun toplumsal ve politik gündeme 

nasıl girdiği ve bir sağlık sorunu olarak görülen engelliliğin hak temelli bir anlayışla ele 

alınmasının tarihsel, kurumsal, yasal ve ideolojik düzlemleri, başta kalkınma planları olmak 

üzere, yasal düzenlemeler, kurumsal raporlar ve araştırmalar ışığında kamu politikaları 

bağlamında, sosyolojik perspektiften incelenmekte ve tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, sakat, kamu politikası, Türkiye, sosyal hizmet ve 

yardım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*     Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, FEF, Sosyoloji Bölümü, songulsallangul@yahoo.com 
**   Öğr. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniv., Çavdır MYO, Sosyal Hizmetler Bölümü, 

duygusamav@gmail.com 
*** Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

gulhuseyin@yahoo.com 



Congress on International Economic and Administrative 
Perspectives (CIEP): New Regional Visions 

28-30 September 2016 
Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan 

www.ciep2016.org 

151 
 
 

AZƏRBAYCANDA AQRAR BAZARDA MƏHSUL 

TƏKLİFİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ 

TƏHLİLİ 

Suğra HÜMBƏTOVA* 

XÜLASƏ 

Tədqiqatın məqsədi: Aqrar bazarda məhsul təklifinin formalaşması xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi, təhlil, ona təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması; 

Tədqiqatın metodologiyası: Ümumiləşdirmə, qruplaşdırma, sistemli yanaşma, 

statistik və ekonometrik təhlil; 

Tədqiqatın nəticələri: Aqrar bazarda məhsul təklifinin artımına təsir edən amillərin 

rolu və yeri qiymətləndirilmiş və proqnozlaşdırılmışdır; 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Bəzi göstəricilərin dolayı olaraq neft qiymətindən asılı 

olaraq nisbi tərəddüdlüyü; 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: Aqrar məhsul təklifinin ərzaq təhlükəsizliyinə 

təsirilə bağlı aqrar bölmənin inkişafında tətbiqi; 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Aqrar bazarda məhsul təklifinin artırılmasına 

təsir edən amillərt kompleks olaraq statistik və ekonometrik təhlil olunmuşdur; 

Açar sözlər: Kənd təsərrüfatı, aqrar bazar, mürəkkəb korrelyasiya-reqressiya tənliyi, 

ekonometrik təhlil, proqnozlaşdırma. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCAN EĞİTİM 

SİSTEMİ 

Südabe SALIHOVA  * 

Besti ALİYEVA** 

ÖZET 

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını yeniden ilan ettikten sonra devlet yapılanması 

yönünde başarılı adımlar atılmıştır. Uluslararası örgütler ve kurumlarla işbirliği gelişmeye 

başlamış, gelişmiş dünya ülkeleri ile ayrı ayrı alanlarda entegrasyon süreçleri geniş boyutlara 

ulaşmıştır. Ülkenin iç ve dış politikasını sağlayan kurumların faaliyetleri, çeşitli alanlarda yeni 

iş yerlerinin açılması, bölgelerin gelişme seviyesindeki farklılıkların giderilmesi ve ekonominin 

yeni altyapısının oluşturulması amacıyla hükümet tarafından gerçekleştirilen etkinlikler 

ülkemizde çeşitli mesleklerde personel eksikliği sorununun çözümünü zorunlu kılmıştır. 

Eğitimin giderek uluslararası bir niteliğe bürünen yönü UNESCO, WTO, OECD, IMF, GATT, 

EU, NAFTA gibi uluslararası kuruluşların eğitimle ilgili bölgesel ve küresel düzeyde bir takım 

düzenlemeler yapmalarına neden olmuştur. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra eğitim 

alanında uluslararası ilişkilerini genişletmiş, dünya ve Avrupa eğitim mekanına uyum sağlama 

yönünde esaslı adımlar atılarak uluslararası eğitim kuruluşları ile işbirliğinin temeli 

konulmuştur. Yüksek eğitim alanında uluslararası ilişkilerin esas istikameti Avrupa Şurası, 

UNESCO, ISESCO, Avrupa Birliği, UNISEF ve diğer önemli uluslararası kuruluşlar ile 

ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olmuştur. 

Genellikle küreselleşme ve eğitim ilişkisi dikkatten kenar konulardan biridir. Bu 

makale, küreselleşmenin çok tartışılan ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarının eğitim 

boyutuyla olan ilişkisini değerlendirmektedir. Çalışmada, eğitim ve eğitim programlarının 

toplumsal değişme ve küreselleşme kavramları çerçevesinde Azerbaycan Eğitim sisteminin yeri 

ve konumu incelenmiştir. Dünya örgütleriyle yürütülen ortak projelere değinilmiş ve bu 

örgütlerin Azerbaycan’la birlikte yürüttükleri projelere yer verilmiştir. “MEVLANA Değişim 

Programı”, “Türkiye Bursları”  ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen en önemli eğitim 

programlarından biri olan “2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yurtdışında eğitimi 

Devlet Programı” hakkında bilgi verilerek her eğitim düzeyinde bu projelere katılım 

istatistikleri sunulmuştur.   

Araştırmanın sonucuna göre, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye 

Üniversitelerinde eğitimini devam ettiren 10.638 Azerbaycanlı öğrenci sayısı, ülkemizi 

Türkiye’ye öğrenci gönderen ülkeler arasında ilk sıraya çıkarmıştır. Söz konusu eğitim-öğretim 

yılında Azerbaycan, Mevlana Değişim Programına en yoğun katılan ülkeler arasında ilk sırada 

yer almaktadır.  
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Azerbaycan’da gerçekleştirilen en önemli eğitim programlarından biri olan “2007-

2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yurtdışında eğitimi Devlet Programı” çerçevesinde 

toplam 3558 öğrenci yurtdışına gönderilmiştir. Bu öğrencilerden 1147-si yüksek göstericilerle 

mezun olmuştur diğerleri ise eğitimine devam etmektedir. Program çerçevesinde son mezunun 

2021-ci yılda mezun olması beklenmektedir. Eğitimini tamamlamış mezunların %60 özel, %40-

ı ise devlet sektöründe çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yurtdışında eğitim, Azerbaycan, Küreselleşme, Mevlana 

Değişim Programı, Türkiye Bursları  
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TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

UYGULAMASI İLE SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ VE 

ERİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Süleyman ULUTÜRK 

ÖZET 

Dünya Bankası’nın 2003 yılında hazırladığı raporda, Türkiye’nin sağlık alanında kendi 

düzeyindeki ülkelere kıyasla daha kötü olduğu saptaması yapılmakta ve bu alandaki 

aksaklıkların giderilmesine yönelik, kaynak dağılımının iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine 

talebin artırılması, erişimin kolaylaştırılması ve klinik etkinliğinin iyileştirilmesinin gerekli 

olduğu vurgulanmaktadır. 

Hükümetin, Dünya Bankası’nın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladığı sağlıkta 

reform çalışmaları 2003 yılı Haziran ayında Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adıyla 

kamuoyuna duyurulmuştur. SDP’nin amacı, kaynak kullanımında verimliliğin, hizmet 

sunumunda kullanıcı/sunucu memnuniyetinin ve finansmanda uzun vadeli sürdürülebilirliğin 

sağlanması, böylece sağlık sisteminin daha etkili hale getirilmesi olarak açıklanmıştır. Sağlık 

sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını amaçlayan programın ana eksenini; plânlayıcı ve 

denetleyici bir sağlık bakanlığı, genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi, birinci basamak 

sağlık hizmetlerinde aile hekimliği modeline dayalı güçlü bir koruyucu sağlık hizmeti 

sisteminin oluşturulması, sevk sistemini etkin hale getirerek sağlık kuruluşlarının hizmet 

kalitesinin iyileştirmesi, böylece etkin kaynak kullanımının sağlaması, kamu hastanelerinin 

özerkleştirilmesi, kamu/özel ortaklığı modeli ile sağlık hizmeti sunumunun genişletilmesi ve 

erişimin kolaylaştırılmasını sağlanacak düzenlemeler oluşturmaktadır.  

Çalışmanın amacı, SDP’nin uygulanmaya başlanması ile sağlık hizmeti arz/talebinde, 

erişiminde ve özel/kamusal kaynaklarla sunumunda nasıl bir gelişme olduğunu ortaya 

koymaktır.  

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle sağlıkta dönüşüm programı ile yapılan 

düzenlemeler üzerinde durulacaktır. İkinci olarak programın sağlık hizmeti arz ve talebi ile 

hizmete ulaşmada ne gibi değişiklikler olduğuna bakılacaktır. Son olarak ise sağlık hizmetinin 

özel ve kamu sektörü tarafından sunumu ele alınacaktır. Bu amaçla programın uygulanmaya 

geçildiği tarihten önceki ve programın uygulandığı dönemlere ilişkin sayısal veriler kamu ve 

özel ayrımı yapılarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bunun için Dünya Bankası, Dünya 

Sağlık Örgütü, OECD, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 

yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık hizmeti, sağlık hizmeti talebi, sağlık hizmeti arzı, 

sağlık ekonomisi, sağlık sektörü, , sağlıkta dönüşüm programı.   

JEL Kodu: I11, I18, I19 
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DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNDE SİVİL TOPLUMUN YERİ            

Şafak KAYPAK  * 

Meltem HAYTOĞLU 

ÖZET 

Bu çalışma, demokrasi kültürünün oluşum ve gelişiminde sivil toplumun yerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Son birkaç yüzyılın yönetim biçimi olan demokrasi, 21. yüzyılda, 

kitle iletişim araçlarının da etkisiyle gittikçe küçülen ve küreselleşen dünyada kültürel yükselişe 

geçmiş bulunmaktadır. Fransız Devrimi’nden sonra dünyaya yayılan demokratik değerler, 

günümüze sayı ve içerik olarak daha da çeşitlenerek gelmişlerdir. Demokrasi ilk çıktığından 

beri kendinden söz ettirmektedir. İnsanlığın ürettiği en iyi rejim vasfını halen korumaktadır. 

Hiçbir ülke ve kişi kendisini ondan uzak tutamamaktadır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, 

uygar ülke olarak demokratik yaşam biçimleri oluşmaktadır. Demokrasi, sadece uygar ülkelerin 

yönetim biçimi olarak demokratik bir siyasal modelin değil, toplumsal barışın da bir ön 

koşuludur. Demokrasi ülke sınırlarını aşarak evrensel bir nitelik kazanmıştır; özgürlük ve eşitlik 

rejimidir. Bunlar; katılımcılık ve çoğulculuk ile hayata geçer.  

Demokrasi denince akla hemen kurumlar ve kurallar gelse de, sadece biçimsel 

kurumlar ve kurallar sistemi değildir. Demokrasi kendini oluşturan kurumların toplamından 

daha fazla bir bütünlüğü ifade eder. Onun kendisiyle uyumlu bir kültürel altyapısı vardır. Ancak 

bu altyapı oluştuğunda; bir demokrasi kültürünün varlığından söz edilebilir. Kültür denilince, 

akla hemen toplumun sanatsal yanı gelir. Ama kültür buradaki anlamda, toplumun görsel 

sanatları, edebiyatı, müziği değil; bir halkın kendini yönetme becerisini anlatan davranış 

biçimleri, kurumları, kuralları yani sosyal ve siyasal kültürdür. Demokrasinin yaşamsallığının 

onu kullananlarca özümsenmesine bağlı olduğu unutulmamalıdır.  Kişinin başkalarının hak ve 

hürriyetlerine saygılı olması, farklı düşünce ve kanaatleri hoşgörü ile karşılaması demokratik 

bir yaşam biçiminin ürünüdür. Demokrasi sivil toplum ortamında yaşam bulur. Sivil toplum 

kavramı, sıkça kullandığımız bir kavram haline gelmiştir. Toplumsal yaşam sivilleşmeyle 

çevrelenmektedir. Sivil toplum, toplumun sivilleşmesinin bir ürünüdür. Toplum sivilleştikçe; 

bireysel ve toplumsal gönüllülük ve katılımcı yaşam biçimi, politik toplum yanında bir denge 

unsuru olarak sivil toplum gelişmektedir.  

Devletin aynı zamanda toplumun kendisi olduğunu düşünen klasik sivil toplum 

anlayışı değişmekte ve yerini modern anlayışlara bırakmaktadır. Tarihsel geçmişi eskiye uzanan 

sivil toplum kavramı, dünyada yaşanan toplumsal gelişmelere paralel olarak değişim ve gelişim 

göstermiş ve bugün toplum hayatını her yönüyle etkileyen sivil toplum kuruluşları olarak 

karşımıza çıkmıştır. Günümüzde, sivil toplum, ideolojik çerçeveden çıkarak, demokrasi, 

katılımcılık, yurttaşlık bilinci, hemşehrilik, aktif vatandaşlık, insan hakları, çoğulculuk ya da 

çok-kültürlülük, hoşgörü, empati, şeffaflık, kamusallık, kamuoyu, yasallık, güven, gönüllülük, 

ait olma (aidiyet), etik, hesap verebilme, sosyalleşme, hizmet odaklılık, kesintisiz demokrasi 
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gibi olguları kapsayan, içeriği zengin bir kavram haline gelmiştir. Bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de demokrasi ile yönetilmek giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu şekilde, sivil 

toplum kuruluşları artan rolleriyle öne çıkmaktadırlar. Bu bağlamda, çalışmada, demokrasi 

kültürünün hayata geçmesinde sivil toplumun katkıları değerlendirilecektir. Çalışma ilgili 

kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Kültür, Demokrasi Kültürü, Sivil Toplum ve Sivil 

Toplum Kuruluşları. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TOPLUMSAL 

HAREKETLER VE KENTE YANSIMASI 

Şafak KAYPAK  * 

Meltem HAYTOĞLU 

ÖZET 

Bu çalışma köklerini 1789 Fransız İhtilali’nden alan toplumsal hareketlerin 

küreselleşme süreciyle birlikte yenilenerek nasıl evrildiğini ve kente nasıl yansıdığını anlatmayı 

amaçlamaktadır. ‘Toplumsal hareketler’, kurumsal ya da örgütsel kanalların dışında ve belirli 

bir örgütlenme düzeyinde meydana gelen, dünya düzeni, toplum, grup ya da örgütte var olan 

yapıya karşı geliştirilen hareketlerdir. Toplumsal hareket kavramı da geçirmiş olduğu değişim 

dinamikleri bağlamında farklı süreçlerde, farklı yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Toplumsal 

hareketlerin yapısının açıklanabilmesi için politik süreç ve kuramların birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Toplumsal hareket kuramları, 1930’lu yıllardan itibaren yükselmeye başlayan 

işçi hareketlerinin sosyal bir olgu olarak kabul görüp araştırılmaya başlanmasıyla ‘Toplumsal 

Hareketler Sosyolojisi’ adıyla akademik literatürde yerini almıştır. 

Toplumsal hareketlerin temelinde toplumu dönüştürme ve mevcut egemen değerlere 

alternatif oluşturma arzusu bulunmaktadır. 19. yüzyılda işçi hareketleriyle özdeşleşen toplumsal 

hareketler, 1968’de yaşanan öğrenci hareketleri ve savaş karşıtı aktivistlerin ortaya çıkmasıyla 

bambaşka bir mecraya kaymıştır. Klasik işçi hareketlerinin ortaya çıkış ve örgütlenme 

biçimlerinden ayrılmak isteyen öğrenci, kadın, çevre hareketleri ile savaş ve ırkçılık karşıtı 

evrensel içerikli hareketler, yeni bir sosyal teorinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bundan 

hareketle, Fransa’da 1960’lardan itibaren Alain Touraine’in öncülük ettiği ‘Yeni Toplumsal 

Hareketler Teorisi’ ortaya çıkmıştır. Buna göre, sınıfsal ideolojilerin yerini kültürel içerikli 

toplumsal hareketler almıştır. Touraine’e göre, devlet iktidarı yeni hareketler için bir önem 

taşımamakta, onlar daha çok sivil topluma yönelmektedirler.  

Küreselleşme olgusu gerek sözcük anlamı, gerekse ihtiva ettiği alan açısından birçok 

tartışmaya konu olmuştur. Herkesin buluştuğu ortak nokta ise, küreselleşmenin uluslararası 

politikalar ve ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir etken olmasıdır. Toplumsal hareketler için 

de önemli bir kaynak yaratan küreselleşme olgusu, 20. yüzyılın sonlarında toplumsal hareketler 

alanında ‘yeni belirleyici’ etken haline gelmiş ve bu hareketler, ‘küreselleşme karşıtı hareketler’ 

olarak adlandırılmıştır. Küreselleşme çağındaki toplumsal hareketleri önceki dönemlerden 

ayıran en önemli özellik iletişim teknolojilerindeki ilerlemenin yol açtığı dönüşümdür. Bu 

hareketler, kentsel ve orta sınıf temeline yöneliktir. Kentlerde yeni yaşam tarzları kuran 

insanlar, dünyayı değiştirmekten ziyade eşitlik ve paylaşım talepleri peşine düşmektedir. 

Küreselleşme, toplumsal hareketleri benzeştirmektedir. Bu bağlamda, çalışmada küreselleşme 

sürecinde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin kente yansımaları değerlendirilecektir. 

Çalışma ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal 

Hareketler, Kent. 
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TURİZM İLİŞKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şirvan ŞEN DEMİR  * 

Gülay BULGAN** 

ÖZET 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile Türkiye Azerbaycan ilişkileri hızla 

gelişmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllardır soydaş, kardeş ülkelere ve topluluklara 

sözlü ve yazılı olarak vermiş olduğu desteği Azerbaycan Cumhuriyeti’ne de vermiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti, başta Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere tüm komşu ülkeler ile ekonomik, 

ticari, siyasi, eğitim ve kültürel alanlardaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin 

kalkınmalarına katkı sağlamak için önemli adımlar atmıştır.  

Turizm sektörünün ülke ekonomileri açısından yarattığı gelir gün geçtikçe önemli bir 

hal almaktadır. Özellikle Azerbaycan gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından turizmin 

yeri ve önemi büyüktür. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 

desteklemek ve kendisi de bu gelişimden fayda sağlamak için gerekli işbirliklerinin kurulmasını 

sağlamıştır. 1990’lı yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında turizm 

alanında kurulan işbirliği, 2000’li yıllardan itibaren gelişerek devam etmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 

turizm ilişkilerinin mevcut turizm potansiyelleri dikkate alınarak, uluslararası alanda tanınması, 

Türk turistlerin Azerbaycan’a ve Azeri turistlerin Türkiye’ye sürekli gelişinin temin edilmesi, 

turizm hizmet alanlarının çeşitlendirilmesi ve yasal zeminlerin oluşturulması için gerekenlerin 

yapılması doğrultusunda bir içerik analizi yapılarak sonuçların ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye Azerbaycan turizm 

ilişkilerinin geliştirilebilmesi için yapılan anlaşmaların ve imzalanan ikili protokollerin yetersiz 

kaldığı ve iki ülkenin aktif olarak sahip oldukları turizm potansiyellerinden fayda 

sağlayamadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, Turizm. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL DİNAMİKLER: 

LOJİSTİK-İMALAT-DIŞ TİCARET 

Taner AKÇACI* 

ÖZET 

Türkiye ekonomisindeki sektörel eğilimlere bakıldığında gelişmiş ülkelerin geçirdiği 

bir yapısal dönüşüm sürecinin yaşanmakta olduğu görünmektedir. Hizmetler ve sanayi 

sektörlerinin ekonomi içerisindeki payı artarken, tarım sektörünün göreli önemi azalmaktadır. 

Lojistik hizmetler, malların üretim ve dağıtım akışını düzenlemesi ve bu sürecin devamlılığının 

sağlanması açılarından Türkiye ekonomisi için çok büyük öneme sahiptir. Ulaştırma ve lojistik 

sektörünün dünya ekonomilerindeki payı milli genel olarak milli gelirin yüzde onunu teşkil 

etmektedir. Türkiye ekonomisinde ise lojistik sektörünün milli gelirden aldığı pay bu oranın 

çok altındadır. Bu durumun temel sebebi, lojistik faaliyetlerin ağırlıkla üretici firmalar 

tarafından sunulması ve lojistik hizmetlerdeki dış kaynak kullanım oranının düşük olmasıdır.  

Lojistik sektörü, Türkiye ekonomisinde istihdam oluşturmada ve büyüme potansiyeline 

etkisi açısından öne çıkan sektörlerden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı, lojistik sektörünün 

imalat ve dış ticaret sektörü arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışmada, TCMB elektronik 

veri dağıtım sisteminden elde edilen 2000-2016 üç aylık veri setleri ile sektörler arası ilişkiler 

ve bunun büyüme performansına katkısı araştırılmıştır. Alt yapının oluşmasıyla 1990 

sonrasında atılıma geçen ve 2000’li yıllarda kalite çıtasını yükselterek dinamik bir sektör haline 

gelen Türk lojistik sektörü gelişim potansiyeli bakımından diğer sektörlere de katkı sağlayarak 

büyüme potansiyelini artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Sektörel analiz, Büyüme. 
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MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ: 

KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK KAVRAMI 

Tolga ALA   * 

Tevhit KAHRAMAN  ** 

Enver SÜMER*** 

ÖZET 

İşletmeler stratejik karar alma süreçlerinin disiplininde güvenilir bilgiye ihtiyaç 

duymaktadırlar. Muhasebe bilgi sistemlerinin işletmenin ihtiyaç duyduğu bilginin güvenilir 

kılınması ve üretilmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İyi bilgi yönetiminin bir 

gereği olarak muhasebe bilgi sistemleri kritik rol üstlenmektedir. Muhasebe bilgi kalitesine etki 

eden unsurların belirlenmesi, farkındalığı ve kontrol edilebilirliği iyi bilgi yönetiminin bir 

gereği olmuştur.  

Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesinin bir etkeni sayılan karşılaştırılabilirlik 

kavramının tüm ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri arasından ilişkili niteliklerinin ayırt edilerek ilke 

bazlı muhasebe işlemlerinde kullanımına yönelik incelemeleri amaçlamaktadır. 

Karşılaştırılabilir muhasebe bilgisinin taksonomik düzeyinin ve kurallarının belirlenmesi 

araştırmamızın temel sorunsalını oluşturmaktadır.  Karşılaştırılabilirlik kurallarının 

anlaşılmasını sağlamak için literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılacak uygulamaların daha net 

bir şekilde aşamalandırılması için nitel araştırma yöntemlerinden temellendirilmiş kuram 

önerisi ile araştırma yapılmasını araştırma sonuçlarımız arasındadır.Kurumsal yönetim 

süreçlerinin iyileştirilmesine destek sağlayabileceği çalışmamızın diğer bir sonuçlarından 

biridir. 

Anahtar Kelimeler:  Muhasebe Bilgi Sistemi, Karşılaştırılabilirlik, Muhasebe Bilgi 

Kalitesi, Bilgi Yönetimi. 
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TÜRKİYE’DE DÖRT SEÇİM BOYUNCA DEĞİŞENLER VE 

AYNI KALANLAR: İLLER BAZINDA BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

Tuna Emre KÖKLÜ  * 

Hakan Mehmet KİRİŞ** 

ÖZET 

Türkiye 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile başlayan 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Erken 

Genel seçimleri olmak üzere dört farklı seçimi kısa bir süre içinde yaşamıştır. 10 Ağustos 2014 

tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçildiği bir seçim tecrübesi 

yaşanmıştır. Bu seçim parlamenter sistemin yarı başkanlık sistemine doğru yönelimini 

güçlendiren bir etken olmuştur. Diğer yandan, 1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimleri kendisinden 

birkaç aç önce yapılan 7 Haziran seçimleri sonucunda hükümet kurulamaması neticesinden 

ortaya çıkan bir erken seçim olmuştur.  Dolayısıyla, Türk siyasal hayatında kısa bir süre 

zarfında dört farklı seçim olmuştur.  

Bu çalışmada, söz konusu kısa süre zarfında gerçekleşen dört farklı seçimde gerek ülke 

geneli gerekse de iller düzeyinde siyasal tercihlerdeki farklılaşmalar ve benzeşmeler ortaya 

konacaktır. Bu yapılırken, mecliste grubu olan dört partinin ve Cumhurbaşkanı adayı olan üç 

siyasetçinin almış oldukları oyların yine iller bazında yoğunlaşma ve seyrelme durumları da 

saptanacaktır. Son olarak, söz konusu dört seçimin sonuçlarına dair seçim coğrafyasının 

gösterildiği haritalara yer verilecektir. Böylece, Türkiye’de bu süreçte oluşan siyasi tablo 

ışığında coğrafi bir bakış açısıyla bölgesel görünümler ortaya konacaktır. Söz konusu 

değerlendirmelerle birlikte son dönemde Türkiye’deki siyasal gündem ve koşullara dair bir 

sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Seçim Coğrafyası, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimleri, 1 Kasım 2015 Milletvekili 

Seçimleri 
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DEZENLASYON SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK 

SEKTÖRÜNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ 

Tuncay ÇELİK   * 

Bekir GÖVDERE  ** 

Utku ONGUN*** 

ÖZET 

Türkiye ekonomisi, finansal piyasalarda tam liberalizasyonun başladığı 1990’dan sonra 

iki önemli ekonomik kriz ile yüz yüze kalmıştır. Bu krizler, özellikle Türkiye’de finans 

piyasasının önemli bir bölümünü oluşturan bankacılık sektörünü doğrudan ve olumsuz 

etkilemiştir. Bu krizlerden ikincisinin yaşandığı 2001 yılına kadar Türk bankacılık sektörü 

genel olarak piyasaya az sayıda bankanın hakim olduğu, kamu bankalarının sektörde ağırlığının 

hissedildiği, şubeleşmenin çok olduğu, yüksek enflasyonla birlikte reel sektörden çok kamu iç 

borçlarını finanse ederek faiz gelirleriyle yüksek karların elde edildiği bir yapı göstermiştir. 

2001 yılında yaşanan finansal krizin ardından Türkiye ekonomisinde uygulamaya konulan ve 

TCMB tarafından yürütülen enflasyonla mücadele programının etkileri 2003 yılında görülmeye 

başlamış, ülkemizde enflasyon rakamının 3 haneden önce 2 haneye, daha sonra da tek haneye 

düşmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Türk bankacılık sektöründe de bir takım yapısal değişmeler 

meydana gelmiştir. Sektörel veriler incelendiğinde, yüksek enflasyon döneminde bankacılık 

sektörüne yüksek faiz gelirleri kazandıran menkul değer yatırımlarının yerini, dezenflasyon 

sürecinde kullandırılan tüketici kredilerinden elde edilen faiz gelirleri almış gibi görünmektedir.  

İşte bu çalışmanın amacı, dezenflasyon sürecinde Türk bankacılık sektöründe meydana gelen 

bu ve diğer yapısal değişmeleri, Türk Bankalar Birliği (TBB), Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) sektörel ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) makroekonomik 

verileri perspektifinde analiz ederek ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, dezenflasyon, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi 
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JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİNDE KARAR 

AŞAMALARININ ANALİZİ 

Turan KOCABIYIK* 

ÖZET 

Makroekonomik değişkenlerin, endekslerin ve diğer iktisadi verilerin birlikte hareket 

edip etmediğinin araştırıldığı çalışmalarda sıklıkla zaman serilerinden yararlanılmaktadır. 

Zaman serilerinin analizinde ekonometrik modellerin kullanılması bu konu üzerine ilgiyi 

artırmıştır. Zaman serisi analizlerinden biri de eşbütünleşme testleridir. Değişkenler arasındaki 

ilişkiyi hem uzun dönemde hem de kısa dönemde inceleme imkanı veren eşbütünleşme 

testlerini yapmamıza olanak sağlayan ve akademisyenlerin sıklıkla başvurduğu programlardan 

birisi de Eviews programıdır. Başlangıçta iktisadi alanlarda kullanılmaya başlanan 

eşbütünleşme testleri diğer alanlarda da sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Bu uygulamaların belli 

noktalarında çeşitli karar aşamalarına gelinmektedir. Bu karar aşamalarında analizin yanlış bir 

yöne kaymaması, doğru sonuçları vermesi için analizin gerekleri yerine getirilmelidir. 

Eşbütünleşme testlerini teorik olarak anlatan çok sayıda değerli makale ve kitap bulunmaktadır. 

Bu çalışmada hem ulusal hem de uluslararası çalışmalardan elde edilen uygulama birikimlerine 

yer verilmiştir. Bu birikimler araştırmacılara aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca eşbütünleşme 

testlerinde karar aşamalarına gelindiğinde doğru karar vermeyi kolaylaştırmaya ve güvenilir 

sonuçların elde edilmesine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada Eviews 

programında eşbütünleşme testi yapılırken analize dahil edilen veriler, birim kök testlerinin 

anlamı, Var gecikme sayısının belirlenmesi, Johansen Eşbütünleşme Testi sonuç tablosu ve 

Vektör Hata Düzeltme Modeli sonuç tablosu incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı 

uygulamacılara Eviews programında eşbütünleşme testinin nasıl yapıldığını anlatmak değil, 

uygulamacıların Eviews programında eşbütünleşme testini uygularken karşı karşıya kaldıkları 

karar aşamalarında yol göstermektir. 

Anahtar Sözcükler: Eşbütünleşme Testi, Eviews,  Vektör Hata Düzeltme Modeli, 

Johansen Eşbütünleşme Testi  
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TÜRKİYE’DE VERGİ YÜKÜNÜN VERGİ TÜRLERİ 

ARASINDAKİ DAĞILIMININ ANALİZİ 

Uğur ÇİÇEK    * 

Hakkı KIYMIK   ** 

 Ferhat BİTLİSLİ  *** 

Faik AY**** 

ÖZET 

Kamu kesiminin en önemli gelir kaynağı şüphesiz ki vergilerdir. Vergiler, kamu 

hizmetlerini karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki bir cebirle ve karşılıksız 

olarak alınan değerlerdir. Vergilerin karşılıksız olması, vergiyi yüklenenlerle hizmetten 

faydalananların her zaman aynı kişiler olmaması gibi bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Devlet 

tarafından konulmuş olan herhangi bir vergi, kendisinden vergi alınan kişi için bir yük 

oluşturmakta ve o kişinin bu yükten kurtulma arzusunu doğurmaktadır. Çünkü bireyin vergi 

ödemesi sonucunda, sahip olduğu ekonomik değerlerinde bir azalma meydana gelmektedir. O 

yüzden etkin bir vergi sisteminin kurulabilmesi için, vergilemenin ekonomik, sosyal ve 

psikolojik sınırlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bireylerin vergiye karşı göstermiş 

oldukları tutum ve davranışların en önemli belirleyicisi, bireylerin üzerine düşen vergi yüküdür.  

Kamu kesiminin vergi yükünün düşürmesi ve adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlaması 

gerekmektedir. Bir ekonomide, dolaylı-dolaysız vergi dağılımı vergi adaletinin sağlanmasında 

önemli bir göstergedir.  

Bu çalışmada Türkiye’de son 10 yılda vergi yükünün vergi türleri arasındaki dağılımı 

incelenmektedir. Makroekonomik anlamda vergi yükü; toplam vergi gelirlerinin milli gelir 

içerisindeki payıdır. Vergilemenin etkin ve adaletli olduğu gelişmiş ekonomilerde dolaysız 

vergilerin payının yüksek, dolaylı vergilerin payının ise düşük olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde vergi yükü içerisinde dolaylı vergilerin payı dolaysız vergilere oranla daha 

yüksektir. OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında da Türkiye adaletli ve etkin bir vergi dağılımı 

açısından alt sıralarda yer almaktadır.  

Anahtar kelimeler: vergi yükü, dolaylı-dolaysız vergiler, vergi dağılımı 
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IMPACTS OF URBANIZATION ON ENVIRONMENT: A 

CASE STUDY OF MIGORA CITY, KHYBER 

PUKHTUNKHWA, PAKISTAN 

Umar HAYAT* 

ABSTRACT 

The term urbanization would simply be defined as the shift from a rural to an urban 

society, and it involves increase in the number of people in urban areas during a particular year. 

Urbanization is the outcome of social, economic and political developments that lead to urban 

concentration and growth of large cities, change in demographic composition and 

transformation from rural to metropolitan pattern of organization and governance. 

Urbanization and environment are co-related .Hygienically clear and fit environment is 

the basic need of all human being, but side by side the urbanization creates a large of human 

related problems .Unfortunately as population increases the random and unplanned construction 

is practiced in almost all the developing and under development countries. Mostly no master 

planning is conducted for new built up areas. Lack of urban planning for the newly constructed 

areas affects life in every aspect like health, hygiene, sanitation, water related problems (surface 

and underground water), pollution of the environment, relative temperature and improper solid 

waste management etc. 

Urbanization is well planned urban area the whole area is divided into various zones 

and categories of construction with a well designed proper networks of roads, drainage and 

sewerage system, water supply and sanitation system and all the utilities like gas, 

telecommunication etc. The design life of all these utilities / infrastructure are quite larger than 

rural and semi urban towns and localities which are able to serve the area for a very long design 

life .The area is surrounded by green built which help to maintain the temperature balance and 

keeps the atmosphere clean and clear. Also the commercial zones is planned which is easily 

accessible to all the inhabitants in a limited space and area without disturbing the whole area. 

While in random and unplanned area a lot of problems exists which contrasts all the above 

mentioned aspects of the urban area.  

According to Nishi Bhuvandas (2012), probably some of the main environmental 

problems of the upcoming century will result from the continuation and sharpening of existing 

problems that currently do not catch any political attention. The problems need to be noticed in 

many countries or then nothing is done even the situation has been detected and worst. The 

major emerging problems are climate Changes, fresh and clean water scarcity, 

deforestation/degradation and fresh water pollution and population increase .These problems 

are very complicated and their interactions are not easy to define. It is very important to observe 

and examine problems through the social-economic-cultural system. Even the Inter -

connections between these environmental problems are now better known, we still lack exact 
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Information on how the issues are linked, on what manner they interact and what are the most 

Effective measures for solution. One problem is to integrate land and water use planning to 

provide food and water security. 

Traffic related problems in narrow roads create noise pollution and facing these 

problems the local being habitual of these problems. Improper solid waste management invites 

serious diseases to the human being. water pollution there exists in the random populated area 

with no proper drainage system and the water remain stagnant at the topographically depressed 

locations which creates a best environment for mosquitoes breeding consequently viral diseases 

are increases result bad smell in the surrounds. Also by infiltration of this polluted into the 

ground pollutes the underground water physically and chemically too, and as a result water 

related diseases like dysentery, cholera, bones and teethes related diseases may increased with a 

rapid geometric order. Conclusively it is stated that as urbanization is increasing day by day the 

environment is effecting badly. This may be reduced by planning first, all the newly constructed 

area should be planned in future and the existing should be modified by incorporating a well 

designed network of all the utilities. The industrial zones should be far away from the 

residential zones. 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL 

TURİZME BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE 

YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

Utku ONGUN   * 

Bekir GÖVDERE  ** 

Tuncay ÇELİK*** 

ÖZET 

Bu nitel araştırmada, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu’nda (BHTMYO) 

önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan 10 öğrencinin kırsal turizme bakış açıları incelenmiş ve 

verilerinin toplanabilmesi için ilki görüşme yapılan kişilerin demografik bilgilerinin yer aldığı 

bilgi formu, diğeri ise yarı yapılandırılmış görüşme sorularını içeren iki adet ölçü aracı 

kullanılmıştır. Araştırmadaki erkek öğrencilerin kırsal turizmde çalışabilecekleri yönündeki 

beyanlarına karşın bayan öğrencilerin hiçbir koşulda kırsal turizmde çalışmayacaklarını beyan 

etmeleri dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Katılımcıların büyük çoğunluğu hafta 

sonu piknik yapma, başta olmak üzere bisiklete binme, yürüyüş, olta balıkçılık, kuş 

gözlemciliği ve paraşütle atlama gibi kırsal turizm aktivitelerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcılar, kırsal turizm ile birlikte yerel halkın refah düzeylerinin yükseleceği, fakat buna 

karşılık doğal alanların rant uğruna tahribatlara yol açabileceği ortak görüşüne sahiptirler. Bu 

araştırma, BHTMYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin, 

öğrenim gördükleri süreçte ve mezuniyet sonrası iş hayatlarında kırsal turizme yönelik bakış 

açılarının bilinmesi ve davranışlarının ne olacağının tespiti açısından önem arz etmektedir. 

Ayrıca bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların alt yapısını oluşturmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Kırsal Turizm, Turizm Eğitimi.  
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SOSYAL MEDYA TEMELİNDE BİLGİ İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDEKİ YERİ  

Ümmühan KAYGISIZ  * 

Gülay BULGAN** 

ÖZET 

Sosyal medya olarak bilinen olgunun ortaya çıkması ile müşteriler ve diğer paydaşlar 

ile iletişim kurmak için iş stratejileri, taktikler, cihazlar ve diğer paydaşlar,  önemli ölçüde 

dönüşüme uğramıştır. Yeni online bilgi kaynakları, özellikle müşteri temellidir, ancak belli bir 

ölçüde de firma odaklıdır. Son dönemde sosyal medya araştırmaları gelişmekte olan bir 

araştırma alanını oluşturmaktadır. Kurumsal iletişim, turistlerin davranışları ve karar verme gibi 

konuları anlamak için çeşitli disiplinlerden bilim adamları dikkatlerini bu alana kaydırmıştır.   

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesi (BİT) 1970'lerde turizm sektörüne 

endüstriyel bir boyut katmıştır. Endüstriyel yapının yanı sıra iş stratejileri ve uygulamaları da 

yeni bir yapıya bürünmüştür. Daha fazla insan, çoklu dijital medya formları özellikle 

bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, televizyonlar, oyun platformları ve gelişmekte olan 

cihazlar aracılığıyla uzun bir süre için internete bağlanır hale gelmiştir. Bilgi iletişim 

teknolojilerinin gelişimi birden fazla sektörü etkilemektedir. Ancak, son araştırmalar, özellikle 

hizmet sektörlerinde turizm ve bilgi iletişim teknolojileri arasında sıkı bir ilişki olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

Bilgi iletişim teknolojileri turizm organizasyonları geliştirmek için yeni fırsatlar ve 

kaynakları aynı zamanda da gelecekteki rekabet ve karlılık hedeflerini sunmaktadır. Ortaya 

çıkan elektronik turizm eğilimleri, müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek suretiyle şirketler 

için giderek artan bir fırsat oluşturmaktadır. 

 Sosyal medya ise  insanların birbirleriyle ve şirketler ile iletişim biçimlerine yeni bir 

boyut kazandırmaktadır. Turistik ürünün soyut bir özellikte oluşu nedeniyle turizm sektöründe 

tüketicilerin satın alma kararı vermesinde sosyal medyanın yeri ve önemi büyüktür. Bu özellik 

nedeniyle seyahat planlamalarının farklı aşamalarında turistlerin bilgi alma hususunda sosyal 

medyadan aktif olarak yararlandıkları bilinmektedir. Ayrıca sosyal medya sayesinde turistik 

tüketim kararı alıcıların soyut olan turistik ürünü somutlaştırmalarına imkan tanınmaktadır. 

Sosyal medya ortamında paylaşılmakta olan görsel ve yazılı bilgiler turistik ürünün ya da 

hizmetin satın alınmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu doğrultuda  yapılan bu çalışmanın 

amacı, sosyal medyanın turizm faaliyetlerindeki yerini ortaya koymak suretiyle turizm sektörü 

açısından sosyal medya etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu çalışmada kapsamlı 

bir literatür taraması yapılarak, sosyal medyanın turizm sektörü açısından yeri ve önemi 

vurgulanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre turizm sektörü açısından, sosyal medya kullanımı 

son derece elverişli ve yaygındır. Özellikle turistik imajların oluşmasında ve konaklama ve 
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turizm alanında bilgi edinmede  kullanılan  kaynaklar arasında sosyal medya oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Bunun yanı sıra diğer sektörlere oranla tüketimi arttırıcı bir etki de yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sosyal Medya, İletişim, Bilgi İletişim Teknolojileri. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE HOLY QURAN 

Valentina-Mariana MANOIU   *  

Recep ARSLAN  ** 

Ertan DÜZGÜNEŞ *** 

Azzeddine MADANI**** 

ABSTRACT 

The subject: This study intends to prove that the Quran - the Holy Book of all 

Muslims - can be used for educating the people in the Muslim countries and communities about 

the environment. 

Purpose of study: The aim of this paper is to discover and analyse some of the many 

ecological verses, i.e. the ones that educate people in the spirit of nature conservation, 

sustainability and responsibility towards its preservation for future generations. The research 

question was whether the Quranic verses comprise environmental teachings that address the 

various aspects of nature, the environment, and the interactions between humans and 

environmental components. 

The conceptual-theoretical framework/The Background: The Holy Quran, the 

sacred Muslim religious book, is also a sum of principles and teachings covering all aspects of 

human life ‒ religious concepts, ethical and spiritual conduct precepts, and rules and regulations 

on various aspects of everyday life. Moreover, it comprises numerous rules concerning nature 

and environmental protection.  

Methodology: The article highlights the eco-educational dimension of the Holy Quran 

by means of a qualitative investigation. It addresses the ecological considerations on the 

rational use of natural resources, ethical interactions between man and nature, and the rights of 

plants, animals and of the physical elements of the environment. For this study, we have used 

the Romanian translation of the Holy Quran, the third edition, translated by the Islamic and 

Cultural League of Romania (2004) and published by the Islam Publishing House, as well as 

the online translation of the Quran. 

Results and discussion: About 750 verses (of 6236) refer to various aspects of nature, 

and to the relationship between man and nature. The Holy Quran shows that nature is a whole, a 

complete and complex system, in which the components support and protect each other. If one 

component is affected, the order and functioning of the entire system, i.e. nature, are disturbed. 
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In this respect, the Holy Quran has been promoting a holistic approach to the environment 

approximately 1300 years before the introduction of the academic concept of holism. 

The teachings of the Holy Quran support moderation of the human behavior in order to 

avoid excesses. This moderation can be described through three principles found throughout its 

pages: the principles of unity, balance and responsibility. 

The environmental teachings are obvious in the verses of the Holy Quran. In order to 

ensure a healthy environment, these teachings must be respected and put into practice on every 

level. As a conclusion, we can say that the Prophet Mohammed could be considered a pioneer 

of environmentalism, preservation, sustainable development and resource management.  

Keywords: The Holy Quran, environmental education, teachings, environmental 

protection 
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POSTMODERN PAZARLAMA UNSURLARININ SANAL 

OYUNLAR ÜZERİNDEN TÜKETİCİDE BIRAKTIĞI ETKİ: 

POKEMON GO ÖRNEĞİ 

Vildan GÜNEŞ* 

ÖZET 

Postmodern kültür, pazarlamayı kucaklayan dış çevreden başlayarak, bire bir 

pazarlama kavramına kadar evrensel ve yerel anlamda yeni sentez ve sunumlara neden 

olmuştur. İşletmeler ürünlerini pazarlamayabilmek için internetin sağladığı sanal iletişim 

olanaklarını daha etkin kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, Günümüz 

tüketicilerini etkileyen sanal oyunların tüketim üzerindeki etkilerinipostmodern pazarlamanın 

unsurları bağlamında inceleyerek günümüzde büyük bir hasılat yapmakta olanpokemongo 

oyunun analizinin yapılmasıdır. Postmodern pazarlamanın pazarlama uygulamaları ve 

stratejileri çerçevesinde değerlendirmek ve postmodern temelli uygulamaları etik açıdan 

tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda şu temel soruya cevap aranmıştır: postmodern 

pazarlamanın unsurlarının pazarlama açısından anlamı, önemi nedir ve pazarlama uygulama ve 

stratejilerini ne şekilde etkilemektedir/etkileyecektir?    

Araştırmanın Dizayn/metodoloji/yaklaşımı;araştırma sorusuna cevap bulmak amacıyla 

öncelikle postmodern pazarlamanın ne demek olduğu neden böyle bir kavramın ortaya atıldığı 

incelenmiştir. Ardından günlük hayattan postmodern pazarlama uygulamalarına örnekleri ele 

alınmıştır. Daha sonra bu örnekler ışığında pokemongo oyunun tüketici üzerinde bıraktığı etki 

ve firmaların bu oyun üzerinden uyguladıkları, pazarlama uygulamaları ve stratejilerine 

yansımaları tartışılmıştır. Son olarak da, oyun etik boyut açısından ele alınmıştır.  Çalışma 

teorik bir çalışma olup, pokemongo oyunun tüketiciler üzerinde etkiler 

incelenmiştir.Postmodern pazarlama unsurlarının, uygulama ve stratejilerinin 

tüketiciyisimülasyon ve tematizasyon temelinde etkilediği ve pazarlama bağlamındaki 

uygulamaların teknolojinin gelişmişlik seviyesiyle yakından ilişkili olduğu, son olarak da sanal 

oyunların tüketiciyi “gerçeklik”ten uzaklaştırarak olumsuz yönde etkilediği ortaya 

çıkartılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, postmodern pazarlama, sembolik tüketim, 

tüketici davranışları, sanal oyunlar 
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2008 FİNANS KRİZİ TÜRKİYE’NİN AB’NE İHRACATINI 

NASIL ETKİLEMİŞTİR? 

Yasin Kerem GÜMÜŞ * 

Teksin Buğra BAĞCI** 

ÖZET 

Bu çalışma, 2008 Finansal krizini Türkiye’nin AB’ye olan ihracatına etkilerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2008 Finansal krizi öncesindeki ve sonrasındaki 5 

yıllık dönem karşılaştırılarak krizin Türkiye'nin ticaret hacmi üzerindeki etkileri ekonometrik 

modeller kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, finansal kriz dönemi öncesinde (2003-

2007) Türkiye’nin ihracatında motorlu kara taşıt alt sektörlerinde artışın; et ve et ürünleri, 

tekstil ve gübreleme alt sektörlerinde ise gelişimin yeteri düzeyde sağlanmadığı görülmüştür. 

Öte yandan finansal kriz dönemi sonrasında (2008-2013) ise et ve et ürünleri, baskı sanayi alt 

sektörleri gelişme gösterirken; motorlu kara taşıt ve demir çelik alt sektörlerinde finansal kriz 

kaynaklı gerileme yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda yapılan analiz sonucunda, 

finansal kriz öncesi dönemde Türkiye’nin dış ticaretindeki artışın hem ihracat hem de ithalat 

yönlü artış göstermesi ve AB’nin ticaret payının da artış göstermesi Türkiye’nin AB ile 

ilişkisini olumlu kılarken; finansal kriz sonrası dönemde ise AB’nin güç kaybetmesi ve dış 

ticarette yaşanan eksen kaymalarıyla Türkiye’nin ihracatında büyük oranda olumsuz etkilerin 

yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, 2008 Finansal Krizi, İhracat, Türkiye, AB 
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HUMAN CAPITAL, GLOBALIZATION, AND BRAIN DRAIN  

 Yeşim KUBAR  * 

Ayşe Esra PEKER** 

ABSTRACT 

Although the  phenomenon  of brain drain   is dealt with  the  content  of   the  concept  

migration  throughout humankind   history,  in terms    of its  effect,   perhaps,  it stands  out   as   

the  most   important   one of  all   migration movements.  It   is especially discussed    as   one 

of the important reasons for developedness differences   comparatively   emerging among the 

countries.   In  international  area,  even if   the migration  of high  quality labor   force  is  at  

the  low  level  in    the   very  old  dates,   the brain   drain  was  met   in   the  every   period   of  

history.  The  migration  of  the scientists   and  professionals at  high  quality  from   

developing   countries   to  developed   countries   especially  attracted  attention  after  1960  

and became   a  subject  of scientific  research  and discussions.   

Developed  countries keeping  the  natural  resources and labor force reserves transfer 

the superior brain  power  that  is  necessary  for   them to  develop  from   developing  

countries. Brain  drain,   from  this  point   of   view,  is  not  an  innocent  event   of  migration   

and   holds a feature  having  long  termed strategic and political  targets.  Brain drain has first   

become among physicians   and engineers, and then among scientists. The movement of 

migration first actualizes from the small cities of developing countries to large metropolis of 

them, and then, from metropolis to Europe, thereby,  to USA. One of the countries importing 

brain drain the most is USA. Brain drain is also an important problem all over the world.  

Among the countries giving  brain  drain the most, India,  Pakistan, Common wealth of 

Independent States, China, Philippines, Algeria, Morocco, Tunisia,    Iran,  Egypt,  Nigeria, and 

Turkey take place. Among the countries   receiving brain drain the most,    the countries   such 

as USA, Canada, Australia, South Africa, Germany, and France   take    place.  Turkey, among  

the  countries giving  brain  drain,  takes   place in   24th rank  and  loses  59 of  the   well-

educated  100  people. In  this  study,  the definition,  importance  causes, dimensions, of  the 

concept “brain drain”,   which became a current issue in 1960s ,  and increasingly  accelerated 

in   the last century; which   countries were affected from it  too  much; and the  policies  and  

applications  toward preventing  brain drain  were    aimed  to  be  explained.   

Key Words: Phenomenon Migration, Brain Drain, Effect of Brain Drain, Developed 

and Developing Countries.       
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KARŞILIKLI BAĞIMLILIK KURAMI PERSPEKTİFİNDE 

AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDA ULUSLARARASASI 

ÖRGÜTLERİN YERİ VE ÖNEMİ: BM ÖRNEĞİNDE 

Yıldırım TURAN  * 

Agil MAMMADOV** 

ÖZET 

Dış Politika esasen iç politikanın dışa dönük bir uzantısı olmakla birlikte, uygulama 

alanının niteliği dolayısıyla, uluslararası ilişkiler yada uluslararası sistemle yakından ilgilidir. 

Dış politika kararlarının ana özelliği, dışarıda yani diğer uluslararası aktörlerin bulunduğu 

alanda uygulanmak durumunda olmasıdır. Dış politika, bir ülkenin sınırları içerisinde oluşan 

süreç değildir. Oldukca kompleks resmi ve gayri resmi ilişkilerin, çatışmaların ve işbirliklerinin 

oluşturduğu bir sistem içerisinde oluşur ve gelişir. 

Realist düşüncenn temel savı ulus devletin uluslararası sistemde baş aktör olduğudur. 

Realistler askeri güce ulusal güvenlik ve çıkarları muhafazada büyük önem verirler. Askeri güc 

ulusal çıkarı korumak için elzemdir. Uluslararası bir örgütün kurulma teşebbüsü ulus devleti 

ihmal edememektedir. Fakat uluslararası ilişkiler tek bir devletin gücü ile diğer etkenlerden 

arındırılmış bir şekilde izah edilemez. Uluslararası kurumların devletler arasındaki işbirliğinin 

sağlanmasında ve devam ettirilmesindeki önemini vurgulayan Liberal Kurumsalcı yaklaşım, 

ortak kurallar beklentileri ve karşılık ilkesi temelinde işleyen uluslararası örgütlerin ve 

uluslararası rejimlerin devletler arasındaki diyalog ve güveni de sağlamlaştıracağının altını 

çizmektedirler.  

Küçük veya bağımsızlığını yeni kazanmış devletler dış politika oluşum sürecinde 

özellikle diğer devletlerle ilişkilerini kurmada daha hassas yanaşmaktadırlar. Karşılıklı 

bağımlılığın olumlu yönlerini kendi politikalarında yansıtarak devletin olgunlaşma sürecini 

sağlam temeller esasına oturtmaya çalışmaktadırlar. Bağımsızlığını yeni kazanmış 

Azerbaycan`da diğer devletlerle diplomatik ilişkilerin kurulmasından hemen sonra uluslararası 

ilişkilerin temel aktörlerinden biri olan uluslararası örgütlerle ilişkilere önem vermeye 

başlamıştır.  

Azerbaycan dış politikasını yirmi dört yıllık dönemini özetlediğimi zaman en çok 

kullanılacak olacak olan terimlerden bir tanesi “ İşbirliği” olduğunu söylemekte yarar vardır.  

Bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra hızlı bir şekilde devletlerle işbirliği sürecini 

başlatmakla beraber, uluslarararsı örgütlerle üyelik süreci ile beraber sosyal hayatın bir çok 

alanlarında işbirliğine eğilimli politika izlemekle yanaşı, hatta dış politikada temel sorunu olan 

Dağlık Karabağ sorununu çözmek için örgütlerle olan işbirliği sürecine hız vermekte olduğunu 

görebiliriz.  Bu bildiride, Azerbaycan dış politikası karşılıklı bağımlılık kuramı perspektifinde 

BM`ile olan ilişkileri incelenecektir.  
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI 

VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEMEL UYGULAMALARIN 

İNCELENMESİ: KARS ÖRNEĞİ 

Yunus ZENGİN  * 

Uğur ÇAPIK**                      

ÖZET 

Günümüz ekonomilerinin temel dinamizmini oluşturan KOBİ’ler, ekonomik 

kalkınmışlık düzeylerine bakılmaksızın tüm dünya ülkelerinin vazgeçilmez unsurları arasında 

yer almaktadır. Gerek ekonomik yapı içerisinde yaratmış olduğu katkı, gerek yarattıkları 

istihdam olanakları açısından ülke ekonomileri için oldukça önem arz etmektedir.  Türkiye 

ekonomisinin %99,5’İ KOBİ nitelikli işletmelerden oluşmakta ve bu işletmelerde %84 oranında 

çalışan istihdam edilmektedir. İstihdam sürecinde yarattığı bu etkiye karşı iş kazalarının 

%80’inin (Tunalı, 2014) KOBİ’lerde meydana geliyor olması bu konunun dikkatli bir şekilde 

ele alınarak incelenmesi ve konuya yönelik olarak gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda ele alınan çalışmada temel amaç,  küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

işverenin sağlığa verdiği önem ve iş sağlığı-güvenliğine yönelik temel uygulamaların 

değerlendirilmesini ortaya koymaktır. Tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışma Kars İli Sanayi 

sitesinde yapılmıştır. Veriler 2016 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayında toplanmış olup, 

araştırmada örnekleme gidilmeyerek sanayi sitesindeki tüm işletmeler çalışmaya dâhil 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında 34 sorudan oluşan işverenlerin demografik özellikleri ve iş 

yerine özgü sağlık ve güvenlik uygulamalarına yönelik hazırlanmış anket formu kullanılmıştır. 

Veri çözümlemesinde SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Çalışmaya başlayabilmek için 

Kars İli Sanayi ve Ticaret Odası’ndan yazılı izin ve veri toplama aşamasında katılımcılardan 

sözlü onay alınmıştır. 

Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, işverenlerin tamamı ve 

çalışanların %98’nin erkek olduğu, işverenlerin yaş ortalamasının 38.5 ve %68 ’nin ilköğretim 

mezunu olduğu görülmüştür. İşyerlerinin % 49’u oto tamiri iş kolundadır ve % 40.8 ’inde 

sadece bir kişi çalışmaktadır. İşletmelerin     % 45’i 6 ile 10 yıl arasında faaliyet göstermekte 

olup, %53’ünde günde 9 saat ve üzerinde mesai yapıldığı elde edilen bulgular arasındadır. 

Ayrıca işverenlerin kendi sağlıklarına verdikleri önemin işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik düzenlemelere bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Çalışma yürütülürken yapılan gözlemler 

ve tanımlayıcı verilere bakılarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik daha kapsamlı çalışmaların ve etkili girişimlerin yapılması gerektiği ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kars, KOBİ, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Performans 
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SİYASAL YÖNETİM VE SÜREKLİLİK ANLAYIŞINDA 

MESLEK ODALARININ YERİ 

Yusuf YILDIRIM* 

ÖZET 

Demokratik yönetim anlayışının benimsenmiş olduğu toplumlarda bireylerin siyasal 

yönetim içerisinde yer almasını sağlayan en temel araçlardan biri siyasi partilerdir. Partiler 

belirlemiş oldukları parti programları çerçevesinde hareket ederek öngördükleri amaçlarını ülke 

menfaatleri doğrultusunda uygulamaya çalışırlar. Yönetimde yer alan bir siyasi partinin 

amaçlarını kısa vade içerisinde gerçekleştirebilmesi ve uygulamaya koyması oldukça zordur. 

Hedeflenen amaçların toplumun desteğini alarak belirli bir süre içerisinde yapılması gerekir. 

Mevcut iktidar projelerinin, hayatın her alanında (kültürel, ekonomik, sosyal alanlar gibi) 

kendini gösterebilmesi için yönetimde sürekliliğin sağlanması gerekir. Bu sürekliliğin 

sağlanmasında bazı özeliklere sahip olan aracılara ihtiyaç vardır. Peki, bu aracılar kimlerdir ya 

da nelerdir ve hangi özelliklere sahip olmalıdır gibi sorular karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmamız siyasal hayattaki bu sürekliliğin sağlanmasında meslek odalarının mevcut 

durumlarını incelemeyi ve odaların toplumsal hayattaki yerinin belirlenmesine yönelik bir 

değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma hazırlanırken siyasal yönetim anlayışı ve 

meslek odaları ile ilgili hazırlanan kitap, tez, dergi ve makale gibi eserlerden faydalanılacaktır.  

Bu çalışma ile siyasal yönetimin; ekonomi, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi gerek iç 

gerekse dış politikaya ilişkin hedeflerini gerçekleştirme de belirli bir zamana ihtiyacı olduğu ve 

bu zamanın sağlanmasında meslek odalarının önemli bir aracı kuruluş olduklarına ilişkin veriler 

muhtemel bulgular olarak karşımıza çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal katılım, siyasi partiler, yönetimde süreklilik, meslek 

odaları. 
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ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU VE 

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI: 100. YILDA TÜRKİYE'DEN 

TALEPLER VE GERÇEKLER 

Zafer AKBAŞ  * 

Saliha YILMAZ** 

ÖZET 

Yüzyıllar boyunca köklü ve zengin bir tarihe sahip olan Osmanlı Devleti, kendi içinde 

birçok milleti barındırmış ve bu çok ulusluluk içerisinde Müslümanlar ile din, dil, mezhep 

ayrımı yapmadan Osmanlı’nın yarısını oluşturan Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar kimliklerini 

yitirmeden Osmanlı Devleti’nde birlik içinde birlikte yaşamışlardır. Osmanlı Devleti 

bünyesinde “Millet-i Sadıka” olarak tanımlanan Ermenilerle 19. yüzyıla kadar dostane şekilde 

ilişkiler kurulmuştur. Batılı Devletlerin kışkırtması ve Osmanlı devletinin güç kaybetmesi 

sonucunda Osmanlı’da yaşayan Ermeniler örgütlenerek Türk halkına saldırmaya ve devlete 

başkaldırmaya başlamıştır. Bu saldırılar Ermenilerin yaşadığı tüm bölgelerde yaygınlaşmıştır. 

Bu sorunun çözümü için de Osmanlı Devleti tehciri yani göçü zorunlu bir çözüm olarak görmüş 

ve uygulamıştır. Göç esnasında Ermenilerden bir kısmı yol, göç ve hastalık gibi nedenlerle 

hayatını kaybetmiştir.  

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da Cumhuriyet’in kuruluşu ve İzleyen dönemde 

Ermeni diasporası “Ermeni Soykırımı” iddialarını ortaya atarak sorunu genişletme ve yayma 

politikası izlemiştir. Bu tür politikaların tazminat ve toprak beklentisine kadar uzanan bir takım 

boyutları olmuştur. Bunlar gün geçtikçe de devam etmektedir. Ayrıca benzer şekilde 

Azerbaycan’ın toprakları olan Dağlık Karadağ kısmını da işgal etmiştir. Bu işgal halen 

sürdürülmekle beraber, Batılı ülkelerden ve Rusya’dan örtülü destek görmektedir.  

Çalışmada dünden bu güne Ermeni sorununun, hukuksal ve uluslararası boyutlarıyla 

gelişimi ve yarına dair beklentilerin neler olduğu incelenmekte; söz konusu beklentilerin neden 

gerçekçi ve rasyonel olmadığı savunulmaktadır. Ayrıca Ermenilerin tutumunun sadece 

Türkiye’ye değil Azerbaycan’a da yönelik olduğu savunulmaktadır. Bu açıdan Ermeni 

diasporasının tutumunun ve Türk ve Azeri işbirliğinin de kritik önemi haiz olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tehcir, Diaspora, Osmanlı, Ermeni, Soykırım 
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL 

VE KÜRESEL ÇOK BOYUTLU DİNAMİZMİ 

Zafer AKBAŞ* 

ÖZET 

Türkiye ve Azerbaycan günümüz uluslararası düzeninin en önemli yükselen 

değerlerindendir. Her iki ülkenin ekonomik, askeri ve politik politik yükselişi bölgesel ve 

küresel ölçekte iş birliği ve çıkar çatışması olasılıklarını artırmaktadır. Türkiye’nin görece başta 

ABD olmak üzere Batı’dan, Azerbaycan’ın ise daha çok Rusya’dan geçmişe göre daha 

bağımsız politika izleyebiliyor olması diğer aktörlerin dikkatini çekmektedir.  

İki aktörün ekonomik, askeri ve politik işbirliği bölgesel ve küresel güç dengesini 

etkileyebilir.  Bu durumda özellikle ABD ve Rusya, bu durumu kendi çıkarlarına bir tehdit 

olarak görürse bu gelişmeye karşı tutum geliştirecektir. Ayrıca AB, Ermenistan ve İran gibi 

aktörler de iki ülkenin yakınlaşmasına çok da olumlu bakmayacaktır. Bu nedenle Ankara ve 

Bakü’nün işbirliklerini en rasyonel şekilde düzenlemesi çıkarlarına görünmektedir.  

Ekonomik durgunluğun yaygın hal aldığı günümüzde iki ülkenin imkan ve 

kabiliyetlerini en optimal düzeyde bir araya getirmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

Azerbaycan’ın enerji kaynakları sahipliği ile Türkiye’nin askeri imkanlarını öncelikli alan 

olarak bir araya getirmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  

Çalışmada nitel yöntemle, iki ülke ilişkilerinin temel dinamiklerine ve diğer aktörlerin 

olası tutumlarına odaklanılarak, güvenli ve maksimum çıkarlara uygun ilişki biçiminin 

esaslarının neler olabileceği üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada iki aktörün “zaruri ortaklık” 

içinde olması gerektiği savunulmakta; yakın zaman işbirliklerinin de bu iddiayı doğruladığı ve 

bunun yeterli düzeyde gerçekleştirilmesinin küresel ve bölgesel kurguları etkileyebileceği 

değerlendirmesi yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Enerji, Askeri İşbirliği, Politik İstikrar 
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KAMU POLİTİKASINDA GÜNDEM BELİRLEME: DAĞLIK 

ALANLAR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ FARKINDALIĞI 

YARATMA 

Zerrin TOPRAK KARAMAN  * 

Yakup ÖZKAYA** 

ÖZET 

Dağlık Alanlar konusu, Türkiye’de planlama ve yönetim boyutuyla yıllardır ihmal 

edilmektedir. Oysaki Türkiye’nin ortalama %60’ı dağlık alanlardır. Dağ köylüsü resmi 

dokümanlarda görünür değildir. Resmi raporlarda dağ köylüsü ve dağlık alanlar yerine daha çok 

“orman köylüsü ve kırsal alanlar” terimleri kullanılmaktadır. Dağlara yönelik genel bir politika 

ve idari bir dağ tanımı bulunmamaktadır. Türkiye’de kamu yönetimi teşkilatlanmasında ve 

bağlantılı olarak kamuoyu yönünde, dağ kavramı orman ve ormancılığa yönelik faaliyetler 

içinde gölgelenmiştir.  Neredeyse dağlar unutulmuş ve toplum dağlara sırtını dönmüştür. 

Oysaki dağ ve dağlık alanlar milli servetin önemli bir boyutu olup, tıpkı kentsel alanlar gibi çok 

yönlü ekonomik, sosyo-kültürel özellikler taşımaktadır. İklim değişikliklerinin de etkisiyle 

dağlara göç hareketliliğini de öngörmek gerekmektedir.  

Dağ yerleşiklerine önem verilmesi yanında çok yönlü güvenlik nedeniyle de, “dağ 

yönetiminin”,  orman yönetiminden ayrı tutulması ve özel bir yönetim birimine dönüştürülmesi 

çalışmaları Avrupa Birliği ve üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi düzenlemelerinde yer 

almaktadır. Birleşmiş Milletler Rio Dünya Zirvesi Konferansı(1992) “Gündem 21” Eylem 

Planında, 13’üncü Başlık “Kırılgan Ekosistemin Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişimi” olarak 

adlandırılmıştır. Sınıraşan konuları da kapsadığı kritik özellikleri nedeniyle Karpatlar örneğinde 

olduğu gibi uygulamalı pilot çalışmalar yapılmaktadır.    

Türkiye’de dağ özelinde bir strateji ve kamu politikası oluşturulmuş değildir. Ancak 

Yund Dağı üzerine bir uluslararası destek alan bir proje deneyimi bulunmaktadır. Türkiye’de 

doğrudan dağ yönetimi ve dağlık alanlar yönetimine ilişkin akademik çalışmalar yok denecek 

kadar azdır. Yazarların yönettiği ve yürüttüğü, araştırmaya dayalı yayınlar Türkçe literatürdeki 

ilk örneklerdendir.  

Dağ yönetimi çalışmaları önemli olmakla birlikte,  ormanlık-dağlık alanlarda idari 

çalışmalar, çeşitli adlar altında kurulan orman, ağaçlandırma vb. idari birimler yürütmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Plan Raporu’nda (2013-2017), “dağ yönetimi” tanımı 

yer almamaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü’nün Stratejik Plan Raporunda eylem planları 

“orman” tanımı içinde yürütülmektedir.  Bakanlığın teşkilat şemasında, 2011 yılında Toprak 

                                                           
*   Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, zerrin.toprak@deu.edu.tr 
**   Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 

yakup.ozkaya@deu.edu.tr 
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Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı altında, “Dağlık Alan Yönetimi” birimi, Şube 

Müdürlüğü olarak yapısal bir değişiklik sağlanmıştır. Dağ yönetimine önem verilmediğini 

açıkça gösteren bu idari tutum nedeniyle, Türkiye’de kamu politikalarının ormanla 

sınırlandırılmayıp, “Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi” konusunu da içermesi önem 

taşımaktadır.   

Orman Genel Müdürlüğünün, dağ yönetimi konusunda ilk olumlu bir adımı, 17-20 

Eylül 2013 tarihinde Erzurum’da Dördüncü Uluslararası Dağ Ortaklığı (Mountain 

Partnership,MP) toplantısı  32 ülkeden 105 yabancı  ile  ulusal katılımcılar birlikteliğinde  

gerçekleştirilmiştir. Türkiye bu toplantıda Avrupa Temsilcisi olarak,  2014-2017 döneminde 

görev yapacak Yönlendirme Komitesine seçilmiştir (20.09.2013). Uluslararası desteğin bu 

çalışmalarda önemli olduğu göz ardı edilememektedir. 17-20 Eylül 2013 tarihinde Erzurum’da 

Dördüncü Uluslararası Dağ Ortaklığı (Mountain Partnership, MP) toplantısına davet edilen 

yazarlar, bu toplantıda konunun paydaşlarının Türkiye yönüyle oluşmadığını özellikle sivil 

toplum örgütlerinin bu önemli Toplantıya hiç katılımının olmadığını fark etmiştir.  21-23 

Temmuz 2014 tarihinde Bolu’da düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü İhtisas Komisyonları 

Toplantısı’nda resmi olarak Dağlık Alan Yönetimi İhtisas Komisyonu kurulmuştur. Nitekim 

“Dağ Yönetimi Strateji Belgesi” oluşturulması amacıyla, Kayseri (13 Ekim 2014) Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Dağlık Alan Yönetimi İhtisas Komisyonu olarak Dağ Yönetimi Strateji Belgesi 

oluşturulması için Kayseri’de 13 Ekim 2014 toplantısında aktif rol alınarak, Strateji Belgesi 

Taslağının, Dağlık Şartı Taslağına uygun yazılması önerisi kabul edilmiş ve bu taslak çalışma 

Türkiye’ye adapte edilmiştir.  

Belirtilen bu çalışmalar sırasında, yazarlar, 5 Aralık 2013 tarihinde “Dağlık Alanların 

Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği”nin kurulmasını sağlayan girişimde bulunmuşlardır. 

Ocak, 2014 itibariyle “Mountain Partneship” uluslararası çalışmalarına dâhil olarak,  İzmir –

Türkiye farkındalığını oluşturmuşlardır.  

Dağlık alanlar dernek çalışmaları içinde İzmir’de 2013 yılından itibaren 2014-2015 

yıllarında gerçekleştirilen ve 2016 yılı için çalışmaları sürdürülen 11 Aralık Uluslararası Dağlar 

Günü toplantıları düzenlenmektedir. Bu şekilde İzmir’de ilk defa dağ yönetimi konusuna 

yönelik farkındalık toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılara, paydaş konumundaki Afet ve 

Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile dağ 

sporları konusunda çalışan kulüpler ve toplumsal çalışmaları yürüten sivil örgütlerin katılımı 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  2014-2015 döneminde, 6 farkındalık toplantısı 

yapılarak; derneğin kuruluş misyonu ve vizyonuna uygun olarak,  “11 Aralık Uluslararası 

Dağlar Günü ile ilgili 3 kutlama” yanında ayrıca,  “Dağlarımız ve Yasadışı Yaban Hayatı 

Ticareti”, “Dağların Önemi ve Dağlık Alan Belediyeleri”, “Dağlık Alanlar ve Yaban Hayatı” 

gibi konularda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu toplantılar AFAD,  İzmir Dernekler İl 

Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Belediyeler Birliği,  Seferihisar, Selçuk, 

Bergama ve Ödemiş Belediyeleri başta olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteği ve katılımıyla yapılmıştır. Etkinlikler sonucunda sağlanan farkındalıklar nedeniyle sivil 

toplum kuruluşlarının ilgisi çekilmiş, Gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve gerekse İzmir’deki 

eğitim kurumlarında 9-14 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerine “dağları sevdirme ve 

koruma” bilinci aşılayan oyun içerikli tanıtımlar yapılmıştır.  Ayrıca Dernekler İl Müdürlüğü 

takvimine 11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü’nün girmesi sağlanmıştır. Derneğimizin 7. 
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farkındalık toplantısı 11 Aralık kutlamasının sürekliliğini sağlamak üzere 9 Aralık 2016 

tarihinde düzenlenecektir.  

Belirtilen bu çalışmalarda, kamuoyu farkındalığının sağlanması açısından önemli 

adımlar atılması yönünde yöntemsel ve eylemsel bir başarı gösterildiği, “katılımcı memnuniyet 

anketlerinden” açıkça görülmektedir. Bu anketlerde çalışmaların sürdürülmesi öne çıkan 

taleplerdendir. Özellikle turizm ve dağ sporları faaliyetlerine giderek artan önem kadar, 

dağlarda ortaya çıkabilecek tehditlerden beslenmeden başlayarak, giyim ve dağ koşullarına göre 

uygun davranış biçimlerinde yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan tehditler oluşabileceği de 

görülmüştür. Bu çalışmaların yaygınlığının sağlanması açısından www.dagyonetisimi.com 

linkinden erişilebilecek bir web sitesi kurulmuştur. Ayrıca uluslararası farkındalığı yönelik bu 

çalışmalar  www.mountainpartnership.org adresinden yayınlanmaktadır.  

Makalemizde, “dağ yönetimine” yönelik temel kamu politikalarını içeren,  eylemlerin 

boyutları ve ortaya çıkabilecek kurumsal tehditler incelenmiştir. Özellikle yukarıda vurgulanan 

orman önceliği ve dağın ilgili Bakanlıkça gerekli ilgiyi bu güne kadar güçlendirmemiş olması 

üzerinde çalıştığımız bir sorun alanıdır. Dağ ve dağlık alanların etkin yönetiminde izlenecek 

kamu politikalarının oluşturulması, onaylanmış ve tüm paydaşlar ile üzerinde eylem planlarının 

oluşturulacağı bir strateji belgesinin yürürlüğe girmesi önümüzdeki süreçte, yeni katılımlarla, 

sağlanabilecek hedef ve yaygın etkinin artırılmasına yönelik planlanmaktadır.  
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KAMUDA AFETLERDE ALAN YÖNETİMİ: HIZLI 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE KRİTİK 

SORGULAMALAR 

Zerrin TOPRAK KARAMAN* 

ÖZET 

Uluslararası literatürde, doğal afetler sonrasında, ortaya çıkan kriz konularının acilen 

tespitine yönelik Türkiye’de, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları, mevzuat 

düzenlemelerinde, “üretim ve yatırım faaliyetleri” ile ilişkilendirilmiştir. Bu makale içeriğinde, 

“Afetlerde Hızlı ÇED” (Rapid Environmental Impact Assesment) terimini karşılayabilecek 

afetlerde alan yönetimi sürecine yönelik bir kavramsal ve uygulamalı yaklaşım, Türkiye’de 

teorik ve bağlantılı olarak da uygulamaya yönelik temel terminolojimizde yer almamaktadır.  

Yatırım faaliyetlerinin çevreye verdiği ve/veya verebileceği zararlar arasında var olan 

güçlü bağlantıyı tanımlamak açısından bilinen ÇED analizleri, afet öncesi risk analizi 

süreçlerinde ve sonrasında kriz ile karşılaşıldığında, afetle bağlantılı olan, önemli çevresel 

sorunların tanımlamasını iyi yapmak, afet sonrası iyileştirmeye yönelik çalışmalarda etkili 

olmak açısından önemli bulunarak,  Amerika ve Avrupa ülkelerinde Hızlı ÇED tanımı ile 

uygulamaya alınmıştır. ÇED araştırmalarını,  afetlerde hızlı ÇED konusunda destekleyen diğer 

bir boyut ise, doğadan kaynaklanan nedenlere bağlı olsun olmasın, afet sonrası yapılan ve 

literatürde Hızlı ÇED olarak tanımlanan kriz analizleridir. Hükümetlerin ve çoğu insani yardım 

kuruluşlarının acil durum çevre değerlendirmesi yapmaması nedeniyle, acil yardım hizmetleri 

verimli olamamakta ve yardımlar gereken hızlılıkta gerçekleşememekte ve çeşitli güvenlik 

sorunları yaratmaktadır. Bu makalede, Türkçe literatürde çok fazla araştırma konusu olmayan, 

genelde güvenlik açığı ile ilişkilendirilebilen her tip afet için kullanılan, Afetlerde Hızlı 

Çevresel Etki Değerlendirmesinin önemi ve sorgulama yönü ile ilgili konulara yer verilecektir. 

Bu bilimsel farkındalık ile yasal terminolojiye de söz konusu analizlerin aktarılmasına yol 

gösterici olma hedeflenmiştir. Bu çalışma, alan yönetimi olarak kamuda afetlerde Hızlı ÇED 

konusunda yazılmış makale olarak yazarın kaleme aldığı alanında ilklerdendir.  

Anahtar Kelimeler: Afetlerde Hızlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (Hızlı ÇED), 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel Krizler, Afet Sonrası Kritik Sorular, Kamusal 

Hizmetlerde Verimlilik 
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TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI 

ÜZERİNDEN MEVCUT DURUMU OKUMAK 

Çiğdem AKMAN* 

ÖZET 

Kardeş şehirlerin geçmişi çok eskiye dayanmamasına rağmen sayılarının giderek 

arttığı görülmektedir. Kardeş şehir uygulamaları, yerel yönetimler arasındaki uluslararası 

işbirliğini sağlayan önemli bir araç olarak görülmektedir. Kardeş şehirler yerel yönetimlerin 

deneyimlerini paylaşmasına, yerel hizmetlerin geliştirilmesine, ekonomik işbirliği 

sağlanmasına, turizmin geliştirilmesine ve farklı kültürlerin tanınmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu olanakların yanı sıra yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve vatandaşların yerel yönetimlere 

katılımının artması gibi faydaları da ortaya çıkarmaktadır. 

Kardeş şehir uygulamasının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Avrupa’da 

popüler hale geldiği görülmektedir. Türkiye’de ise 1960’lı yıllarda başlayan kardeş şehir 

uygulamasının, 2000’li yıllardan sonra sayısını önemli ölçüde arttırdığı gözlenmektedir. 

Türkiye’de 2000’li yıllara kadar 160 kardeş şehir ilişkisi bulunurken, 2016 yılının ilk yarısı 

itibariyle 1387 adet daha kardeş şehir ilişkisi kurularak mevcut sayının yaklaşık dokuz kat 

arttığı görülmektedir. Son yıllarda yaşanan değişimi sadece sayısal bir artış olarak 

nitelendirmek doğru olmayacaktır. Sayısal artışın yanı sıra kardeş şehir uygulamasının 

niteliğinde de önemli değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Bu açıdan sayıları giderek 

artan kardeş şehir ilişkilerinin nasıl yürütüldüğü, etkinliği, avantajları ve dezavantajları ilgi 

çekmektedir. 

Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artması, vatandaşların talep ve 

ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi ve şehir nüfuslarının artması şehir yönetimlerini 

zorlaştırmaktadır. Şehirlerde ortaya çıkan ortak sorunların çözümü içinde kardeş şehir 

uygulamalarının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yaşanan gelişmelerin özellikle 

belediyelerin görev ve yetkilerinin artmasına neden olmasıyla beraber bazı sorunların 

çözümünde de yetersiz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Kardeş şehirler bu noktada deneyim 

paylaşımı yoluyla birçok sorunun çözümünde etkin rol alabilirler. Ayrıca ortak sorunların 

çözümünde birlikte hareket edebilirler. Sadece sorunların çözümünde değil, aynı zamanda da 

hizmet kalitesinin arttırılması, bölgenin tanıtımı, sosyo-kültürel işbirliği yapılması gibi 

konularda da gelişme sağlayabilir. Bu nedenle işlevleri göz önüne alındığında belediyeler arası 

işbirliklerinin kurulması önemli görülmektedir. Bunlara ek olarak kardeş şehir uygulamalarının 

sağladığı en önemli avantajlardan biri belediyelerin Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 

fonlarından yararlanmasına olanak sağlamasıdır. 

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle belediyelerin 1547 adet kardeş şehri bulunmaktadır. 

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya en çok kardeş şehri bulunan ilk beş ilimizdir. 392 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü, cigdemakman@sdu.edu.tr  
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belediyemiz 127 ülke belediyesiyle kardeş şehir ilişkisi kurmuştur. Bu gelişmeler ışığında 

çalışmada, Türkiye’deki sayıları 1500’ü geçen kardeş şehirlerin mevcut durumunun ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. Kavramsal çerçeveye kısaca değinildikten sonra Türkiye’deki 

mevcut durumun analizi sayısal veriler ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kardeş Şehir, Uluslararası İşbirliği, Belediyeler. 
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YENİ NESİL e-ÖĞRENME ORTAMLARI 

Mehmet ALBAYRAK* 

Gülşen ALBAYRAK** 

ÖZET 

Bu çalışmada; e-öğrenme ilgili tanımlamalar, geleneksel eğitim modelleri ve yeni nesil 

e-öğrenme ortamları, e-öğrenmenin olumlu ve olumsuz sayılabilecek yönleri, geleneksel 

öğrenme ortamları ile yeni nesil e-öğrenme ortamları arasında oluşan farklılaşma, Türkiye’de 

ve Dünya’da e-öğrenme konularında yeni uygulamalar, e-öğrenme araçları konularına 

değinilmiştir. Günlük yaşantımıza teknolojinin getirdiği değişim, endüstri 4.0 devriminin sert 

esen rüzgârı ve z-kuşağı da dikkate alındığında, öğrenme-öğretme ortamlarının değişim yönü ve 

şiddetine bakıldığında hayatımızı eğitim açısında da kaçınılamaz değişimlere sürüklemektedir. 

Çalışma geniş açıdan bakıldığında eğitim açısından bulunduğumuz teknolojik boyut ışığında 

durum değerlendirmesi içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: e-Öğrenme, Öğrenme Ortamları, Yeni Nesil 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim MYO, Isparta, 

mehmetalbayrak@sdu.edu.tr 
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